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pieniądze na badania 

Postrachem wszystkich, którzy szukają pracy jest nie-
standardowa technika selekcji Assesment Center, z nią 
BK oswajało studentów podczas warsztatu prowadzonego 
przez lidera na polskim rynku doradztwa personalnego 
i pracy tymczasowej, firmę Randstad.

Nie poprzestano na wykładach i warsztatach. Biuro Ka-
rier zaproponowało studentom konsultacje indywidualne. 
W pierwszym przypadku w czasie spotkania z koordynato-
rem programu Erasmus, zachęcano studentów do wyjazdów 
zagranicznych, tym razem pod kątem szukania inspiracji 
i nowych pomysłów, które potem, w postaci własnej firmy, 
można przenieść na ojczysty grunt. W drugim przypadku 
odbyło się spotkanie ze specjalistą z Agencji Rozwoju Re-
gionalnego, która prowadzi projekt unijny Dodaj pieniądze 

do pomysłu, pożyczka w ramach tego projektu może być 
jedną z możliwości zdobycia środków na założenie własnej 
firmy.

Spotkania w czasie Światowego Tygodnia Przedsiębior-
czości na UZ po raz drugi okazały się bardzo owocnym 
i ważnym wydarzeniem, motywującym studentów do ak-
tywnego podejścia do swego życia. Wzmocniły praktycz-
ną stronę edukacji akademickiej, pozwoliły przyjrzeć się 
działalności firm z bliska i zrozumieć, na czym polega 
istota biznesu. Dla przedsiębiorców były znakomitą oka-
zją do zbudowania pozytywnego wizerunku wśród mło-
dzieży oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku 
lokalnym.

fot. Archiwum Biura Karier

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne konkur-
sy na realizację badań naukowych.  Do tej edycji konkursu 
(wnioski przyjmowano do 17 czerwca br.) z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego zgłoszono 38 wniosków projektowych 
z czego 5 uzyskało finansowanie w pełnej kwocie określo-
nej we wniosku. Ogólna kwota przyznanych środków wynosi 
1 309 740 zł. 

Wszystkie wnioski uzyskały akceptację w ramach konkursu 
OPUS, czyli na projekty badawcze, w tym finansowanie zaku-
pu lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej niezbęd-
nej do realizacji tych projektów. Trzy ze zwycięskich wnio-
sków to projekty z działu Nauki Humanistyczne, Społeczne 
i o Sztuce, a dwa z działu Nauki Ścisłe i Techniczne.

Projekty, które uzyskały finansowanie to:
1. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli projekt 
rosyjskiej filozofii otwartej
Kierownikiem projektu jest dr Jacek Uglik z Wydziału 
Humanistycznego
Przyznane środki finansowe – 44 200 zł
2. Zastosowanie modelu poziomów analizy w badaniach nad 
twierdzeniami współczesnego teizmu naturalistycznego na 
temat relacji między przyrodą i sferą nadprzyrodzoną

Kierownikiem projektu jest dr Piotr Bylica z Wydziału 
Humanistycznego
Przyznane środki finansowe – 77 610 zł
3. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe 
orientacje
Kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata 
Mikołajczak, prof. UZ z Wydziału
Humanistycznego
Przyznane środki finansowe – 421 460 zł
4. Zastosowanie różniczkowej teorii Galios do badania cał-
kowalności nieliniowych układów dynamicznych
Kierownikiem projektu jest dr hab. Maria Przybylska, 
prof. UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii
Przyznane środki finansowe – 347 370 zł
5. Widma typu GPS w magnetarach i pulsarach- wpływ wła-
sności ośrodka międzygwiazdowego na promieniowanie ra-
diowe
Kierownikiem projektu jest dr hab. Jarosław Kijak, prof. 
UZ z Wydziału Fizyki i Astronomii
Przyznane środki finansowe – 419 100 zł


