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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 

__ Joanna Kulińska
Biblioteka Uniwersytecka
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!
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jest planowane na początek semestru letniego roku aka-
demickiego 2018/2019, tak więc jest jeszcze trochę czasu 
na podjęcie decyzji o tym, jak chce się spędzić pozosta-
ły czas studiów i na zebranie odwagi do stawienia czoła 
nowym wyzwaniom za granicą. Zachęcamy do zapoznania 
się z zasadami udziału w programie Erasmus+, dostępnymi 
na stronie www.erasmus.uz.zgora.pl. Warto także skorzy-
stać z doświadczeń studentów, którzy wcześniej wyjecha-
li na studia lub praktyki za granicę. Jedną z osób, której 
w podjęciu decyzji pomogły opinie znajomych wcześniej 
biorących udział w wymianie zagranicznej, jest Dominika 
Dawidowicz. Po podjęciu decyzji o wyjeździe, kolejnym 
krokiem było jego zaplanowanie i wybór kraju oraz uczel-
ni przyjmującej. - Głównym kryterium przy wyborze kraju 
był mój obecny kierunek studiów, natomiast przy wyborze 
uczelni kierowałam się oferowanymi przedmiotami, które 
były ściśle związane z moją specjalizacją oraz możliwością 
zrobienia praktyki – mówi Dominika. Po powrocie z Nie-
miec ponownie zaaplikowała o wyjazd na studia za granicę. 
- Jest to ogromna szansa na poszerzenie swoich horyzon-
tów, zwiedzenie innych krajów, poznanie funkcjonowania 
zagranicznych uczelni. Myślę, że wyjazd jest także egza-
minem dla każdego studenta, ponieważ podczas wymiany 
uczymy się samodzielności – zauważa studentka - jest to 
także czas, aby pozbyć się bariery językowej, z którą czę-
sto się spotykamy, ponieważ nie mamy codziennego kon-
taktu z obcokrajowcami. Dominika zachęca pozostałych 
studentów do wzięcia udziału programie Erasmus+: - Jest 
to czas na poznanie innego świata, przełamywanie swoich 
granic oraz nabywanie doświadczenia. Uważam także, że 
jako studenci wyjeżdżający za granicę mamy możliwość 
reprezentowania naszego kraju i naszej kultury.

Pozytywne wrażenia z udziału w programie Erasmus+ ma 
także Kamil Haładyn, studiujący na Wydziale Fizyki i Astro-
nomii UZ. W zeszłym roku akademickim zdecydował się na 
realizację dwumiesięcznej praktyki za granicą na Tenery-
fie. - Instytucja przyjmująca była wybrana już wcześniej, 
tak naprawdę od strony tej instytucji pojawiła się propo-
zycja praktyk. – mówi Kamil – Wiedziałem jednak, że wy-
jazd tak daleko, i na tak długo, będzie dosyć kosztowny. 
Właśnie wtedy pojawiła się możliwość skorzystania ze sty-
pendium programu Erasmus+. Praktyki oceniam bardzo do-
brze. Nauczyłem się dużo w zakresie astronomii oraz tego, 
z czym związane są moje studia. Korzyści z wyjazdu wiążą 
się także z rozwojem osobistym, zdobyciem doświadczenia 
w pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym zespole oraz 
z koniecznością radzenia sobie z sytuacjami, z którymi stu-
dent na co dzień się nie spotyka. Serdecznie zachęcam do 
korzystania z programu Erasmus+, ponieważ otwiera on 
możliwości podróży we wspaniałe miejsca i zdobycia niesa-
mowitego doświadczenia, które bez stypendium mogłoby 
być nieosiągalne.

Studenci, którzy tak jak Kamil chcieliby wyjechać na 
praktykę zagraniczną, powinni złożyć swoje aplikacje 
w formularzu online dostępnym na stronie http://www.
erasmus.uz.zgora.pl/students-form-pl/ Rekrutacja na 
praktyki jest ciągła i trwa do wyczerpania środków.

W ramach programu Erasmus+ Uniwersytet Zielono-
górski ma także przyjemność gościć w swoich progach 
studentów przyjeżdżających z różnych zakątków świa-
ta. W tym roku akademickim przyjechało do nas 40 stu-
dentów, wśród nich Rachele Bartolucci z uczelni we Wło-
szech. Zdecydowała się ona na przyjazd do Zielonej Góry 
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mIędzyNaROdOwy POczęstUNeK Na NIemIecKIej UczelNI 
(ze zBIORów własNycH dOmINIKI dawIdOwIcz)
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ze względu na chęć podszkolenia języka polskiego, które-
go uczyła się w ramach studiów na swojej uczelni macie-
rzystej. Przed przyjazdem do naszej uczelni nie wiedziała 
zbyt wiele o naszym mieście, mimo to zdecydowała się na 
przyjazd tutaj, czego nie żałuje: - Lubię tutaj studiować. 
Na tę chwilę jestem jedynym studentem erasmusowskim 
na kierunku filozofia. Z początku nieco się obawiałam, 
czy zajęcia będą odbywać się w języku polskim czy an-
gielskim. – mówi Rachele – Teraz chodzę na zajęcia w ję-
zyku angielskim. Wszyscy moi wykładowcy są naprawdę 
miłymi i pomocnymi osobami. Mam szczęście, ponieważ 
zawsze mogę porozmawiać z profesorami i przedstawić 
moje wątpliwości lub zadać pytania. Czasami uczęsz-
czam też na kursy w języku polskim, ale są one dla mnie 
bardzo trudne. Na pytanie, co doradziłaby nowym stu-
dentom zagranicznym przybywającym do Polski, Rachele 
odpowiedziała: - Nie bać się nieznanego, ponieważ może 
ono prowadzić do wspaniałych przygód! Te same słowa 
chcielibyśmy skierować do studentów Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. 

* * * 
Biuro Współpracy z Zagranicą  

Uniwersytetu Zielonogórskiego

PRzedstawIcIelKI BIURa wsPółPRacy z zagRaNIcą UNIweRsytetU 
zIelONOgóRsKIegO

__ barbara Krzeszewska-zmyślony
centrum Kultury i języka Niemieckiego

W październiku br. odbyły się zorganizowane przez Cen-
trum Kultury i Języka Niemieckiego UZ (CKiJN UZ) VI Dni 
Polsko-Niemieckie pod hasłem: Kultura w dialogu – Kultur 
im Dialog.

Dni zainaugurował uroczysty Koncert Polsko-Niemieckiej 
Orkiestry Młodzieżowej w auli UZ w budynku Rektoratu. 
Orkiestra działa na polsko-niemieckim pograniczu od 45 
lat. Młodzi muzycy to mieszkańcy Landu Brandenburgii 
oraz województwa lubuskiego. Pieczę nad Orkiestrą spra-
wuje Musikschule z Frankfurtu/Odrą i Uniwersytet Zielo-
nogórski. Scenografię koncertu co roku stanowią czerwone 
jabłka z polską i niemiecką mini-flagą. Z tego też powodu 
koncert zyskał miano nadane im przez młodych muzyków: 
„Apfelkonzert”. Orkiestrą podczas koncertu dyrygowa-
li prof. Maciej Ogarek i prof. Bartłomiej Stankowiak z UZ 
oraz Hannes Metze.

Gośćmi koncertu byli członkowie Deutsch-Polnischer Ve-
rein z Cottbus, Klubu Kiwanis, rodzice młodych muzyków, 
słuchacze UTW oraz mieszkańcy Zielonej Góry. Podczas 
koncertu głos zabrał Prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr 
- Czesław Fiedorowicz. Miłym akcentem poprzedzającym 
koncert był tort z okazji jubileuszu 45-lecia Orkiestry.

Vi dni polsKo-nieMieCKie’2018 
na uniWersyteCie zielonogórsKiM


