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twie lubuskim i województwach ościennych, na nazwiska 
wychowawców klas maturalnych z prośbą o rozpowszech-
nienie materiałów wśród uczniów. Film promocyjny zain-
teresował studiami na UZ 1,8 proc. ankietowanych.

Nasze trzy billboardy umieszczone na terenie uczelni za-
uważyło 1,7 proc. osób. Podobna ilość kandydatów dowie-
działa się o ofercie UZ z portalu eduinfo.pl oraz ze strony 
internetowej Gazety Lubuskiej (www.gazetalubuska.pl).

Skuteczność projektów edukacyjnych UZ

Uniwersytet prowadził w tym roku drugą edycję Mło-
dzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczny 
Młodzieżowy UZ miał postać wykładów i zajęć warsztato-
wych, prowadzonych na uczelni. W ramach tego projektu 
na naszej uczelni „studiowało” 61 osób – uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. Według wyników ankiet Młodzieżo-
wy Uniwersytet Zielonogórski zachęcił do studiowania na 
zielonogórskiej uczelni 23 osoby. Projekt „bUZ do karie-
ry”, którego ostatnia edycja odbyła się w 2009 r. pamięta-
ło jeszcze 13 osób.

Spośród ankietowanych 70 osób uczestniczyło w projek-
cie realizowanym przez Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii „Zdaj matmę na maxa!”. Uczestnicy ocenili 
projekt na 4,17 pkt. (w skali 0-5 pkt.).

Podsumowanie

Wyniki tegorocznych ankiet są w zasadzie bardzo podob-
ne do tych z ubiegłego roku. Zauważono jedynie drobne 
zmiany w skuteczności strony internetowej UZ na Face-
book’u (rok temu wskazał na nią 1 proc. ankietowanych) 
oraz delikatny spadek skuteczności Informatora dla kan-
dydatów na studia (w ub. wynosiła 15 proc.). Ponadto po 
raz pierwszy w badaniach w tym roku pojawił się film pro-
mocyjny UZ.
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Główny Koordynator Festiwalu Nauki 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 stycznia 2012 r. 

Uniwersytet Zielonogórski już po raz 9. przystępuje do 
organizacji Festiwalu Nauki. Tym razem planujemy, że od-
będzie się on w dniach 2, 3 i 4 czerwca 2012 r., tradycyjnie 
już, na zielonogórskim deptaku i w murach Uniwersytetu. 
Przyszłoroczna edycja imprezy zostanie zorganizowana 
pod hasłem: EKOLOGIA!!!

Tematem głównym Festiwalu Nauki, Zielona Góra’2012 
będzie szeroko rozumiane pojęcie ekologii. Zamysłem or-
ganizatorów jest zbudowanie w centrum miasta swoistego 
„Ekolandu”, a atmosferę ekologicznej imprezy zbuduje 
odpowiednia scenografia. Na scenie usytuowanej w sercu 
Festiwalu odbywać się będą m.in. tematyczne spektakle, 
koncert, pokaz mody ekologicznej.

Chcielibyśmy, aby w programie 3-dniowego Festiwalu 
znalazły się liczne pokazy doświadczalne, warsztaty, pre-
lekcje i wykłady popularnonaukowe poświęcone zagad-
nieniu ekologii, ochrony przyrody, wpływu człowieka na 
środowisko, a także odnawialnym źródłom energii.

Koordynatorzy wydziałowi rozpoczęli już swoją pracę  
i do nich można zgłaszać się po wszelkie informacje:
dr Joanna Niedbach - Wydział Nauk Biologicznych
dr Edyta Bartkowiak - Wydział Pedagogiki, Socjologii  
i Nauk o Zdrowiu
prof. Andrzej Drzewiński - Wydział Fizyki i Astronomii 
dr Sebastian Czerwiński - Wydział Matematyki, Informa-
tyki i Ekonometrii
dr inż. Tomasz Belica - Wydział Mechaniczny
dr inż. Marek Sawerwain - Wydział Elektrotechniki, In-
formatyki i telekomunikacji
prof. Radosław Czarkowski - Wydział Artystyczny
prof. Bogumiła Burda - Wydział Humanistyczny
dr inż. Dariusz Królik - Wydział Inżynierii Lądowej i Śro-
dowiska
dr Janusz Śnihur - Wydział Ekonomii i Zarządzania


