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Co dalej po studiach? - wykład

4 grudnia br. na Wydziale Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 
został zorganizowany wykład pt. Kariera inżyniera bu-
downictwa „krok po kroku” – co dalej po studiach. 
Wykładowcami byli: Tadeusz Glapa i Waldemar Olczak, 
obaj Panowie z Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa (LOIIB). Tematyka wykładu była adresowana 
nie tylko do najbliższych absolwentów, ale do wszystkich 
studentów kierunku budownictwo studiujących na naszym 
Wydziale.

Celem wykładu było między innymi wskazanie młodym 
adeptom sztuki budowlanej, że kierunek, który obrali 
może zapewnić im pełną satysfakcję podczas realizacji się 
w wybranym zawodzie, a póki ludzkość istnieje, póty bran-
ża budowlana będzie się rozwijać. Uświadomiono również 
młodym ludziom, że ich obecna edukacja niekoniecznie 
musi się zamknąć na ukończeniu studiów wyższych, lecz 
dalej mogą zdobywać kolejne stopnie wtajemniczenia za-
wodowego, a w tym między innymi egzamin na uprawnie-
nia budowlane, uczestnictwo w działalności właściwej izby 
samorządu zawodowego, co w konsekwencji umożliwia 
obejmowanie odpowiedzialnych stanowisk, w branży bu-
dowlanej, np. projektanta, inwestora, inspektora nadzoru 
inwestycyjnego czy kierowników budów. Współorganizato-
rem wykładu było Studenckie Koło Naukowe „Nowocześni 
Budowlańcy”, którego przewodnicząca – Oliwia Graczyk 
i opiekun – mgr inż. Bartosz Michalak, wszystkich studen-
tów do wzięcia udziału w tym spotkaniu serdecznie zapra-
szali. Należy tu również podkreślić wieloletnią i owocną 
współpracę m.in. w zakresie szkoleniowym, jaka istnieje 
między Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 
a Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska UZ.

Marek Dankowski

T. Sochę, dr. inż. A. Denisiewicza i dr. inż. K. Kulę (IB);
__W Pracowni Materiałów Budowlanych, pod kierunkiem 

mgr inż. B. Michalaka (IB), uczniowie samodzielnie wy-
konali zaprawę normową;

__Dr inż. S. Gibowski (IB) przedstawił, łącznie z pokazem, 
temat Sprzęt geodezyjny stosowany w pomiarach inży-
nierskich.
Uczniowie mogli również obejrzeć wystawę studenckich 

projektów architektonicznych oraz prac warsztatowych 
i efektów twórczości plastycznej studentów architektury, 
która była prezentowana w Galerii Architektury i Sztuki UZ 
(budynek A-8). Pełny tytuł wystawy to: Wystawa studenc-
kich prac projektowych, działań warsztatowych w Gale-
rii Architektury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
w tym nagrodzonych dyplomów magisterskich. Po wysta-
wie oprowadzali: dr inż. arch. H. Borucińska-Bieńkowska, 
mgr inż. arch. M. Golański, dr inż. arch. J. Juchimiuk oraz 
mgr inż. arch. R. Dudzik (IAiU). 

Organizatorów i wykładowców Dni Otwartych pod wzglę-
dem organizacyjnym wspomagali studenci drugiego roku 
kierunku budownictwo zrzeszeni w Kole Naukowym „No-
wocześni budowlańcy” prowadzonym przez mgr. inż. Bar-
tosza Michalaka (IB), a wyżej wspomniana wystawa została 
zorganizowana we współpracy z Kołem Naukowym „Archi-
tektura w Przestrzeni Zrównoważonej (KN „APZ”)”.

Z rozmów kuluarowych przeprowadzonych po kolejnych 
zajęciach wynikało, że uczniowie uczestniczący w poka-
zach pozytywnie zaopiniowali ideę i inicjatywę zorgani-
zowania Dnia Otwartego na uczelni wyższej, a także byli 
usatysfakcjonowani zaprezentowaną tematyką i sposobem 
jej przekazania. Należy mieć nadzieję, że wielu z nich za-
sili w przyszłych latach szeregi studentów na naszym Wy-
dziale, a później po studiach, spełni swoje aspiracje w roli 
architektów, projektantów, kierowników budów i na innych 
ważnych stanowiskach w szeroko ujmowanym budownic-
twie. Życzymy Im tego z całego serca.

Marek Dankowski

wydział ekonomii i zarządzania

IV edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpie-
czeństwie i Obronności na Wydziale Ekonomii i Zarzą-
dzania

6 grudnia 2019 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania 
Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się II etap czwartej 
edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronno-
ści na szczeblu województwa lubuskiego, skierowanej do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Opiekę nad organiza-
cją i przebiegiem olimpiady na tym szczeblu objął Prze-
wodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady, Dziekan Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania dr hab. inż. Piotr Kułyk, prof. 
UZ.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności orga-
nizowana jest przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk 
Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpra-
cy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju, 

w tym z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Jej celem jest popularyzacja wiedzy 
z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz nauk o obronności, 
kształtowanie postaw patriotycznych, promocja edukacji 
obywatelskiej, świadomego współuczestnictwa w życiu 
społecznym. W pierwszym etapie Olimpiady zarejestrowa-
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wydział humanistyczny

ni uczniowie przysyłają prace konkur-
sowe na tematy przewidziane w danej 
edycji. W roku 2019/2020 tematyka ese-
jów dotyczyła bezpieczeństwa społecz-
nego, ekonomicznego, energetycznego, 
ekologicznego oraz kwestii wolności.

W rywalizacji na etapie okręgowym 
w tej edycji uczestniczyło 22 uczniów, 
których zadaniem było rozwiązanie 
testu przygotowanego przez Komitet 
Główny Olimpiady. Po sprawdzeniu prac 
przez Zastępcę Przewodniczącego Komi-
tetu Okręgowego Olimpiady, dr Magda-
lenę Dalecką–Zaborowską oraz Sekreta-
rza Komitetu Okręgowego Olimpiady, dr. 
inż. Jarosława Siudę, Komitet Okręgowy 
wyłonił 10 laureatów na postawie zdoby-
tych punktów. Uczniowie z województwa lubuskiego, któ-
rzy w dniach 20-21 marca 2020 r. walczyć będą na szczeblu 
centralnym o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeń-
stwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, to (we-
dług liczby uzyskanych punktów): Piotr Maćków, Daniel 
Kwiatkowski, Łukasz Klimas, Domicela Dolatowska, Julia 
Żabska, Grzegorz Krzykawski, Anna Tuszkiewicz, Kacper 
Rosiennik, Martyna Jersz, Kornel Kurowski. 

Patronat nad etapem okręgowym olimpiady objął Pre-
zydent Miasta Zielona Góra, Janusz Kubicki, a sponsorami 
niniejszego przedsięwzięcia byli: Wydział Ekonomii i Zarzą-
dzania UZ oraz Urząd Miasta w Zielonej Górze.

Uczestnicy Olimpiady mieli okazję wysłuchać wykładu 
nt. Bezpieczeństwa energetycznego Polski, przygotowa-
nego przez dr. inż. Janusza Adamczyka. Laureaci etapu 
okręgowego nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi oraz 
pamiątkowymi dyplomami. Organizatorzy wyróżnili również 

wszystkich uczest-
ników wręczając 
pamiątkowe dy-
plomy uczestnic-
twa oraz nauczy-
cieli-opiekunów 
uczniów biorą-
cych udział w za-
wodach na szcze-
blu województwa w podziękowaniu za przygotowanie pod-
opiecznych i propagowanie wiedzy z zakresu obronności 
i bezpieczeństwa. 

Laureatom, w imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, serdecznie gratu-
lujemy i życzymy powodzenia na etapie centralnym.

Magdalena Dalecka-Zaborowska
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OFMA z naszym udziałem!

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz pierw-
szy uczestniczyli w Krajowej Konferencji Ogólnopol-
skiego Forum Mediów Akademickich

Trzy dni wypełnione po brzegi informacjami dla studentów 
dziennikarstwa, członków mediów akademickich z całej Pol-
ski. Spotkania z inspirującymi osobami, dziennikarzami, pu-
blicystami, specjalistami od marketingu, mediów społecz-
nościowych, prawa czy ekonomii. Cenne rady, motywujące 
rozmowy, ciekawe dyskusje – to wszystko działo się w ra-
mach 5. Krajowej Konferencji OFMA. W tym wydarzeniu nie 
zabrakło studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

OFMA to Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. 
Zrzesza ona redakcje studenckie ze wszystkich ośrod-
ków akademickich w Polsce. Działa w ramach programu 
„Bankowcy dla Edukacji” będącego programem edukacji 

finansowej. W dniach od 5 do 8 grudnia 2019 r. w Kra-
kowie miała miejsce już 5. edycja Krajowej Konferencji 
Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. W jej ra-
mach studenci dziennikarstwa, przedstawiciele mediów 
akademickich mieli okazję, by uczestniczyć w spotkaniach 
warsztatowych podzielonych na cztery bloki. W tej grupie 
były też studentki z Uniwersytetu Zielonogórskiego – Zofia 
Popielecka, Adrianna Socha, Aleksandra Kucza i Katarzyna 
Doszczak. Podczas trzech dni na Wydziale Zarządzania i Ko-
munikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie odbyło się szereg wykładów w formie luźnych poga-
wędek czy ciekawych debat.

Podczas pierwszego panelu dla organizacji studenckich 
pn. „Doświadczenie zawodowe na studiach – ostatni dzwo-
nek!” studenci mogli się dowiedzieć jak budować kom-
petencje i doświadczenie, które będą mogli wykorzystać 
w swojej przyszłej pracy. Osoby młode często zastanawiają 
się jak przygotować się do rozpoczęcia pracy zawodowej 
i jak wyróżnić się spośród konkurencji. To spotkanie po-
prowadził Ariel Wojciechowski z Warszawskiego Instytutu 
Bankowości. Podczas zajęć studenci dowiedzieli się, że 
najważniejszym czynnikiem, który wpływa na nasz roz-
wój w czasie studiów, jest aktywne uczestniczenie w życiu 
uczelnianym. Za pomocą myślenia, czucia, działania i py-
tania możemy zdziałać więcej, na rzecz siebie i np. koła 


