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WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

Seminarium - WSpomaganie komputeroWe W bu-
doWnictWie - bim

26 listopada 2018 r. na Wydziale Budownictwa, Architektu-
ry i Inżynierii Środowiska odbyło się seminarium szkoleniowe 
poświęcone wspomaganiu komputerowemu w budownictwie. 
Organizatorem seminarium był Zakład Konstrukcji Budowla-
nych, a zaproszonymi gośćmi - przedstawiciele firmy INTER 
Soft. Program seminarium ukierunkowany był na prezentację 
możliwości projektowania konstrukcji i tworzenia rysunków 
konstrukcyjnych przy wykorzystaniu systemu BIM, a dokładnie 
podzielony był na dwie części:
- projektowanie konstrukcji w systemie ArCADia-BIM, 
- projektowanie konstrukcji w programie R3D3-Rama 3D. 

W seminarium wzięli udział studenci drugiego, trzeciego, 
czwartego i piątego roku studiów oraz pracownicy Zakładu 
Konstrukcji Budowlanych. Seminarium to było zwieńczeniem 
zajęć laboratoryjnych z Zastosowania BIM w budownictwie, 
które pierwszy raz pojawiło się w siatkach nauczania. Pięciogo-
dzinne seminarium okazało się bardzo owocnym spotkaniem, 
dającym możliwość studentom na zapoznanie się z obsługą 
powyższych systemów poprzez indywidualną pracę na kompu-
terach. Okazało się również właściwym miejscem do wymiany 
uwag dotyczących funkcjonalności programu i ewentualnych 
przyszłych zmian w przedstawianym systemie. 

Na zakończenie seminarium, przedstawiciele Zakładu 
Konstrukcji Budowlanych jak i przedstawiciele firmy INTER 
Soft wyrazili nadzieję na dalszą współpracę, a tego typu 
spotkania postanowili uczynić spotkaniami cyklicznymi.

Paweł Błażejewski

wydział humanistyczny

LiceaLiści z wizytą w instytucie neofiLoLogii

Koło naukowe Rusycystów pod opieką dr Nel Bielniak 16 
listopada 2018 r. zorganizowało kolejne warsztaty realio-
znawczo-językowe dla uczniów z VI Liceum Ogólnokształ-
cącego w Zielonej Górze.

Tym razem w ramach realizowanego od kilku lat autor-
skiego projektu Licealiści na UZ-ecie, uczniowie dwóch klas 
(maturalnej III b oraz II b) pod opieką Pauliny Kliś i Marleny 
Nadolnej, wzięli udział w cieszących się dużą popularnością 
warsztatach, które przygotowała i poprowadziła Weroni-

ka Leśniewska, studentka III roku filologii rosyjskiej, przy 
wsparciu koleżanek z innych lat: Kariny Boguckiej (II rok ko-
munikacji biznesowej w języku rosyjskim) oraz Angeli Grab-
ke (I rok filologii rosyjskiej).

Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej historii 
i kultury (m.in. założenia Moskwy i Sankt Petersburga, naj-
bardziej charakterystycznych zabytków, rosyjskich kulina-
riów, kolei transsyberyjskiej) zostały licealistom przybliżone 
w formie interesującej prezentacji multimedialnej, w której 
nie zabrakło miejsca na różne ciekawostki.

Ponad dwugodzinne warsztaty zostały podzielone na dwie 
części. Pierwsza godzina zakończyła się quizem sprawdzają-
cym wiedzę zdobytą podczas prezentacji. Uczniowie, którzy 
udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, zostali nagrodze-
ni małymi upominkami z logo UZ. Oczywiście KNR nie zapo-
mniało o pozostałych gościach - wszyscy licealiści otrzymali 
drobne upominki i materiały informacyjne.

Po krótkiej przerwie na mały poczęstunek, rozpoczęła się 
druga godzina warsztatów poświęcona nauce rosyjskiego alfa-
betu i podstawowych zwrotów, umożliwiających przywitanie 
się, zawieranie znajomości i opowiadanie o rodzinie, a tak-
że tzw. „fałszywym przyjaciołom tłumacza”, czyli słowom 
brzmiącym tak samo lub podobnie w języku polskim i rosyj-
skim, ale mającym odmienne znaczenie.

Studentki opowiedziały ponadto licealistom o strukturze 
Wydziału Humanistycznego, kierunkach studiów, programach 
mobilności studenckiej Erasmus+ oraz Most, o ofercie stypen-
dialnej i pomocy dla studentów z niepełnosprawnością. Odpo-
wiedziały także na pytania gości związane ze studiami.

Karina Bogucka


