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Zachęcamy czytelników Miesięcznika Społeczności Akade-
mickiej „Uniwersytet Zielonogórski” do subskrypcji naszego 
kanału na YouTube:
https://www.youtube.com/user/UZETvideo

W tym miesiący polecamy:

__ Promocje doktorskie  
i habilitacyjne
W minionym roku akade-
mickim Uniwersytet Zie-
lonogórski wypromował 2 
doktorów habilitowanych 
i 36 doktorów. Uroczystość 
wręczenia dyplomów mło-
dym naukowcom odbyła 
się 10 grudnia.  http://
tv.uz.zgora.pl/index.php?promocje-doktor-
skie-i-habilitacyjne-2

__ Polski Produkt Przyszłości z UZ
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego zdobył wyróżnienie i nagrodę specjalną 
w konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To zasłu-

ga projektu dra inż. Janusza 
Jabłońskiego. Jego system 
kryptograficzny otrzymał 
jedno z trzech wyróżnień 
w kategorii „Produkt przy-
szłości jednostki naukowej” 
oraz nagrodę specjalną 
w kategorii „Projekt 
z branży ICT”.

__ Zintegrowane Studia Zagraniczne - dla kogo?
Gościem TV@UZ jest prof. Ryszard Rybski z Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji UZ - wieloletni 
koordynator współpracy Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 
z Technische Hochschule 
Mittelhessen.
Głównym celem tej koope-
racji, która trwa już od 17 
lat, jest wymiana studentów 
w ramach tzw. Zintegrowanych Studiów Zagranicznych. Ab-
solwenci tych studiów otrzymują dwa dyplomy - polskiej 
i niemieckiej uczelni.
http://tv.uz.zgora.pl/index.php?zintegrowa-
ne-studia-zagraniczne-dla-kogo

__ Rozwój dla przyszłości
Uniwersytet Zielonogórski 
wciąż zmienia się na lepsze. 
Duże znaczenia dla rozwoju 
naszej uczelni mają środ-
ki finansowe pozyskane 
z funduszy Unii Europej-
skiej. Dzięki nim Uniwersy-
tet staje się coraz bardziej 
nowoczesny i atrakcyjny oraz przyjazny dla osób z pasją.
http://tv.uz.zgora.pl/index.php?rozwoj-dla-
-przyszosci

wiedzy partnerów, nawet wówczas, gdy oni takiego zamiaru 
nie dostrzegają.

Wielu uczestników konferencji zachowa w pamięci intelektu-
alistę i w sprawozdaniach ustnych z konferencji jego obecność, 
a może także wypowiedzi, zasygnalizują i skomentują. Intelektu-
alista uczestniczy w konferencjach zagranicznych, współpracuje 
z uczonymi uczelni zagranicznych, co też w swojej wypowiedzi 
na konferencji kolejnej wyeksponuje z intencją uwiarygodnienia 
walorów wiedzy udostępnionej lub podwyższenia swojego presti-
żu. Intelektualista niekiedy jest gościem zaproszonym, co nadaje 
rangę jego wystąpieniu na konferencji. A organizatorzy konferen-
cji wyraźnie akcentują ów fakt wspomagając informację opisem 
funkcji intelektualisty, wskazaniem jego publikacji naukowych, 
funkcji pełnionych w instytucjach nauki.

Nowicjusz
Nowicjusz jedzie na konferencję przekonany, że gremium 

uczestników spotyka się z zamiarem tworzenia wiedzy lub przy-
najmniej udostępnienia wiedzy niedostępnej z innych źródeł. 
Sam jest pełen obaw czy jego wystąpienie, referat lub komunikat 

nie odbiega zbytnio poziomem od reprezentowanego przez wie-
lu innych uczestników, stałych bywalców konferencji. Nowicjusz 
zadba o poprawność językową i formalną tekstu przedstawionego 
na konferencji upatrując w tym walory własnego wytworu. Słu-
chając wypowiedzi innych uczestników dyskusji nowicjusz wnosi 
do własnego tekstu uzupełnienia, ale dba o to, aby uzupełnienia 
nie zmieniały tekstu, który już opanował na pamięć i zamierza 
wygłosić go wspomagając się jedynie tezami. Ocena konferencji 
jest skorelowana z realizacją oczekiwań. Można przypuszczać, 
że doświadcza rozczarowania gdy zauważy, że nowych myśli nie-
wiele, a sposób ich komunikowania też niezbyt udatny. Dostrzeże 
też, że niektórzy uczestnicy konferencji przyjechali na nią bez 
zamiaru udostępniania wiedzy innym ani wzbogacenia swojej 
wiedzy. A doświadczenia takie osłabią jego przekonanie, że kon-
ferencja naukowa sprzyja tworzeniu wiedzy naukowej.

O walorach wiedzo-twórczych konferencji przesądzają pro-
porcje uczestników wymienionych typów. Trudno jednak roz-
sądzać, jakie proporcje uczestników zwiększają prawdopodo-
bieństwo wzmocnienia walorów konferencji.
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