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b IbL IOTEKa UNIWERSYTEcKa |  ERaSmUS+

Program Erasmus+ promuje zagraniczne wyjazdy na stu-
dia i praktyki, oferując studentom wsparcie finansowe Unii 
Europejskiej. Każdego roku studenci Uniwersytetu Zielono-
górskiego korzystają z możliwości odbycia części studiów 
na zagranicznym uniwersytecie lub wyjazdu na praktykę 
do instytucji za granicą. W zależności od kierunku studiów 
można się zdecydować na naukę w jednym z krajów Europy 
Południowej lub u naszych najbliższych sąsiadów, spędzić 

semestr bądź dwa w surowym klimacie Islandii, zapoznać 
się z urokiem Kaukazu Południowego wybierając edukację 
w Gruzji, bądź aplikować na wyjazd do któregoś z pozosta-
łych krajów partnerskich.

Zachęcamy do udziału w programie Erasmus+ każdego, 
kto chciałby podszlifować język obcy, poszerzyć swoje ho-
ryzonty, poznać ludzi z całego świata i zdobyć nowe do-
świadczenia. Rozpoczęcie rekrutacji Erasmus+ na studia 
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Regionalny Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Patentowej

Biblioteka Uniwersytecka 
oferuje studentom i pracow-
nikom uczelni bezpłatny do-
stęp do pełnych treści Pol-
skich Norm (PN). To istotna 
i warta zapamiętania infor-
macja, nie tylko dla przy-
szłych inżynierów. 

Na co dzień zwykle nie za-
uważamy, że normy są wokół 
nas. To przecież normalne, że 
wtyczka pasuje do gniazdka, 
WC oznacza toaletę, a dom, 
w którym bezpiecznie miesz-
kamy, musi spełniać warunki 
określone w wielu… normach. W kwestii formalnej: norma, 
to „dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę organizacyjną, ustalający – do 
powszechnego i wielokrotnego stosowania – zasady, wytyczne 
lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów dzia-
łalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymal-
nego stopnia uporządkowania w określonym zakresie”1. 

Normy powstają w wyniku prac normalizacyjnych i uła-
twiają osiąganie wymiernych korzyści w gospodarce oraz 

1 Polski Komitet Normalizacyjny. Czym jest norma? [online], do-
stęp: https://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/czym-
-jest-norma- [odczyt: 20-11-2018].

przestrzeni społecznej. Stosowanie norm daje m.in. gwaran-
cję odpowiedniej jakości, buduje zaufanie klienta do ofero-
wanych produktów lub usług, przyczynia się do zwiększenia 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania wyrobów, wpływa na 
obniżenie kosztów ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Normy to uznane reguły do dobrowolnego stosowania. 
Oparte są na osiągnięciach nauki, techniki i praktyki. Do-
tyczą wszystkich sektorów gospodarki i są nieodłącznym 
elementem prawie każdej działalności. Dostarczają wzorco-
wych rozwiązań w bardzo szerokim zakresie. Stanowią źró-
dło wiedzy eksperckiej i praktycznej użyteczności w wielu 
profesjach i procesach. Ponad 90 proc. Polskich Norm jest 
implementacją norm międzynarodowych i europejskich.

Udostępnianie norm w Bibliotece Uniwersyteckiej od-
bywa się na warunkach określonych w umowie między 
Uniwersytetem Zielonogórskim i Polskim Komitetem Nor-
malizacyjnym (PKN). Dostęp możliwy jest wyłącznie w po-
mieszczeniu Regionalnego Ośrodka Informacji Normaliza-
cyjnej i Patentowej (ROINP), który posiada Świadectwo 
Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji (SZBI) wydane w drodze audytu przez Polski 
Komitet Normalizacyjny. Uzyskanie świadectwa SZBI umoż-
liwia pracownikom i studentom Uniwersytetu Zielonogór-
skiego korzystanie z aktualnych Polskich Norm (PN) i innych 
dokumentów normalizacyjnych w wersji elektronicznej.

W minionym roku akademickim odbiorcy usług Biblioteki 
Uniwersyteckiej najczęściej wykorzystywali normy z za-
kresu kompatybilności elektromagnetycznej, konstrukcji 
budowlanych, ergonomii i higieny pracy, zarządzania bez-
pieczeństwem informacji. To zaledwie ułamek z szerokiego 
spectrum zagadnień objętych normalizacją wg Międzynaro-
dowej Klasyfikacji Norm (ICS). Normy aktualne i wycofane 
udostępniane są od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-
19.00 (ROINP, al. Wojska Polskiego 71, Biblioteka Uniwersy-
tecka, IV piętro, pok. 4.05).

MaMy dla Was norMy!  
od tuleJKi i betonu, po inteligentne 
Miasta i zróWnoWażony rozWóJ 

zaMień studia W przygodę!


