
20 21

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  N r  9 - 1  (284-285)  grudzień 2021-styczeń 2022UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  N r  9 - 1  (284-285)  grudzień 2021-styczeń 2022

SUKCESY

ABSOLWENCI  
EXTRA

Marta Szachowicz 
została laureatką Konkursu Absolwent Extra Wydzia-

łu Prawa i Administracji w roku akademickim 2020/2021. 
Z uwagi na swoje wysokie wyniki w nauce, corocznie uzy-
skiwała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. 
Z sukcesami brała udział w konkursach z różnych dziedzin 
prawa na poziomie wydziałowym, a także reprezentowała 
uczelnię podczas Ogólnopolskiego Konkursu o Postępowa-
niu Cywilnym.

W okresie studiów czynnie uczestniczyła w działalności 
studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego przy Kate-
drze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Kom-
paratystyki Prawa Prywatnego. Aktywnie popularyzowała 
wiedzę prawniczą zdobytą podczas studiów w ramach ini-
cjatyw koła oraz współorganizowanych seminariów nauko-
wych. Ponadto pomagała w organizacji konferencji nauko-
wych odbywających na wydziale. Dbała o własny rozwój 
zawodowy uczestnicząc w ponadprogramowych praktykach 
zawodowych w kancelarii notarialnej, radcowskiej oraz 
w sądzie.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Absolwentów 
i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Julia Micewicz 
została laureatką Konkursu Absolwent Extra Wydziału Fi-

zyki i Astronomii. Po ukończeniu studiów I stopnia na fizyce 
medycznej kontynuuje naukę na studiach II stopnia na kie-
runku fizyka ze specjalnością fizyka medyczna. Absolwent-
ką Extra została za swoje osiągnięcia naukowe i organiza-
cyjne, wyniki w nauce oraz za ocenę pracy licencjackiej 
pt. Zastosowanie metod DFA i ADFA w badaniu biomedycz-
nych szeregów czasowych.

Swoje zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy 
z drugą pasją  – podróżowaniem. W trakcie studiów licen-
cjackich w ramach programu Erasmus+ wyjechała na studia 
do Hiszpanii, które odbyła na University of Extremadura 
– Badajoz. Dzięki temu miała możliwość kontynuowania 
studiów za granicą, a także poznania innej kultury. Wy-
jazd pomógł Jej w pokonaniu bariery językowej (obecnie 
j. angielski na poziomie C1) oraz zdobyciu podstaw języka 
hiszpańskiego (poziom A2). Dzięki jej zaangażowaniu na 
Uniwersytecie Zielonogórskim powstał Erasmus Student 
Network (ESN). 

Katsiaryna Kardash 
została laureatką Konkursu Absolwent Extra Wydziału Ar-

tystycznego. Po ukończeniu studiów licencjackich na gra-
fice kontynuuje naukę na studiach II stopnia na kierunku 
sztuki wizualne. Statuetkę Absolwent Extra otrzymała za 
osiągnięcia artystyczne, organizacyjne, wyniki w nauce 
oraz za ocenę pracy licencjackiej. Promotorem części ar-
tystycznej pracy licencjackiej pt. Obecnie nieobecni(e) był 
dr Piotr Czech, natomiast części teoretycznej pt. Kandin-
sky, Malewicz, Rodczenko - o duchowości w sztuce była dr 
Lidia Głuchowska.

Katsiaryna Kardash to początkująca artystka, białoru-
skiego pochodzenia. Z wykształcenia - folklorysta, etno-
graf, grafik. Inspiracje do swoich prac czerpie z historii, 
tradycji, symboliki ludowej, własnych doświadczeń i prze-
żyć, próbując połączyć dwa światy przeszłość i współcze-
sność, dziedzictwo i przyszłość.

Więcej o konkursie: http://www.bk.uz.zgora.pl/index.
php?o-konkursie 

Zebrała Ewa Sapeńko

Z początkiem nowego roku akademickiego 2021/2022 zmienił się dotychczasowy regulamin  

Konkursu Absolwent Extra organizowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Teraz absolwenci sami mogą zgłaszać swoje kandydatury i uczestniczą w dwuetapowej weryfikacji  

– na poziomie wydziału i uczelni. Statuetki wręczane są co miesiąc. 

Do tej pory poznaliśmy już trzy laureatki: 

Absolwentką Extra listopada 2021 została mgr Marta Szachowicz  

– ukończyła studia jednolite magisterskie na kierunku prawo (Wydział Prawa i Administracji)

Absolwentką Extra grudnia 2021 została lic. Julia Micewicz  

– ukończyła studia I stopnia na kierunku fizyka medyczna (Wydział Fizyki i Astronomii)

Absolwentką stycznia 2022 została lic. Katsiaryna Kardash  

– ukończyła studia I stopnia na kierunku grafika (Wydział Artystyczny)

Od lewej: Monika Politańska - kierownik Biura Karier UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor UZ, mgr Marta Szacho-
wicz - laureatka Konkursu Absolwent Extra WPA, prof. Barbara Literska - prorektor ds. studenckich UZ, prof. Hanna 
Paluszkiewicz - dziekan Wydziału Prawa o Administracji; fot. M. Janion

od lewej: Monika Politańska - kierownik Biura Karier UZ, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielono-
górskiego, prof. Andrzej Drzewiński, dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii UZ, Julia Micewicz - Absolwentka Extra, 
prof. Barbara Literska - prorektor ds. Studenckich UZ, fot. K. Doszczak

Od lewej: Monika Politańska - kierownik Biura Karier, prof. Wojciech Strzyżewski - rektor Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, Katsiaryna Kardash - Absolwentka Extra miesiąca stycznia, prof. Barbara Literska - prorektor ds. studenckich 
UZ, prof. Alicja Lewicka - Szczegóła - dziekan Wydziału Artystycznego UZ; fot. Mamert Janion


