IRUN – MIĘDZYNARODOWA SIEĆ
UNIWERSYTETÓW BADAWCZYCH
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Na spotkaniu założycielskim IRUN Uniwersytet Jagielloński
reprezentowany był przez prof. Wiesława Pawlika – prorektora
UJ ds. Collegium Medicum, prof. Jerzego Szweda – dziekana
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, prof.
Zofię Berdychowską – prodziekan Wydziału Filologiczneg, prof.
Jana Kaisera z Instytutu Psychologii, dr Marię Kantor z Biura
Współpracy Międzynarodowej oraz dwóch studentów, którzy studiują w Nijmegen w ramach programu Erasmus. Zorganizowano
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września 2007 roku na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen w Holandii podpisana została karta założycielska
Międzynarodowej Sieci Uniwersytetów Badawczych (International Research Universities Network) . Do sieci przystąpiły:
Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet im. Petera
Pazmanyego w Budapeszcie, Uniwersytet Radboud w Nijmegen, Uniwersytet Barceloński, Uniwersytet Duisburg-Essen,
Uniwersytet w Glasgow, Uniwersytet w Münster, Uniwersy-

Przedstawiciele uczelni należących do IRUN

Studenci uniwersytetów zrzeszonych w sieci IRUN

tet w Poitiers i Uniwersytet Sieneński. Członkami IRUN są
uniwersytety badawcze, które przywiązują wielką wagę do
doskonałości w badaniach i kształceniu studentów. Uniwersytety partnerskie należące do IRUN będą wspierać wymianę
naukowców i studentów, przygotowywać wspólne programy
magisterskie i doktoranckie oraz szkoły letnie.

paralelne spotkania rektorów i przedstawicieli Biur Współpracy,
dziekanów oraz studentów. Na spotkaniu rektorów ustalono powołanie komitetu nadzorującego oraz sekretariatu IRUN. W 2008
roku Uniwersytet w Poitiers zorganizuje szkołę letnią „Europa i jej
regiony”, Uniwersytety w Barcelonie i w Münster nanosympozjum.
Kolejne spotkanie IRUN odbędzie się w Barcelonie.
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WYMIANA INFORMACJI NAUKOWEJ
września 2007 roku, podczas
inauguracji roku akademickiego
w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie, podpisana została umowa
o współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Narodowym
Uniwersytetem Przykarpackim
im. Wasyla Stefanyka. Ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego
w uroczystości uczestniczyli rektor
prof. Karol Musioł, prorektor ds.

D. Markijan
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Prof. Bohdan Ostaficzuk, rektor Narodowego Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka, oraz prof.
Karol Musioł, rektor UJ

badań i współpracy międzynarodowej prof. Szczepan Biliński oraz
dr Maria Kantor z Biura Współpracy
Międzynarodowej UJ. Umowa obejmuje wspólne badania, wymianę
informacji naukowej i programów
nauczania, wymianę pracowników
naukowo-dydaktycznych i doktorantów (roczny limit wymiany
wynosi 14 osobodni). Przewiduje
również wymianę studentów (w pro-
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gramach roboczych przygotowanych i realizowanych przez
poszczególne jednostki uczelni).
Narodowy Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku założony został w 1940 roku. Jego
patron, Wasyl Stefanyk (1871–1936), był znanym autorem
nowel społeczno-obyczajowych oraz działaczem społecznym

na Ukrainie. W latach 1892–1898 studiował medycynę na
Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie pobytu w Krakowie
przyjaźnił się z wieloma twórcami okresu Młodej Polski, między
innymi ze Stanisławem Przybyszewskim i Stanisławem Wyspiańskim.
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AKREDYTACJA W STANIE KALIFORNIA

P

odczas posiedzenia Medical Board of California w lipcu br. akredytację w tym stanie uzyskały medyczne programy – cztero- i sześcioletni
– nauczane w języku angielskim, a prowadzone przez Szkołę Medyczną
dla Obcokrajowców Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oznacza to, iż absolwenci tych programów
będą mogli podjąć praktykę lekarską w stanie Kalifornia. Akredytację
uzyskano na podstawie pozytywnej oceny dokumentów przesłanych
z Uczelni. Jest ona bezterminowa, przy czym co siedem lat Uczelnia

będzie miała obowiązek potwierdzać zgodność programu ze statutem
i przepisami kalifornijskimi.
Collegium Medicum UJ, w którego strukturze działa Szkoła
Medyczna dla Obcokrajowców, jest jedyną uczelnią medyczną
w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, posiadającą akredytację
wydaną przez Medical Board of California. 7 września br. władze
Uniwersytetu otrzymały oficjalne pismo potwierdzające przyznanie
tej akredytacji.
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Fragment tekstu z wyżej wspomnianego pisma brzmi:
I am pleased to inform you that on July 27, 2007 Division of Licensing of the Medical Board of California granted recognition to the English-language program. The recognition applies to both the four-year program and the six-year English
program and is retroactive to coursework completed by previous students and graduates of the English program.
Podpisano: Gary Qualset, Chief Division of Licensing

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI MUZEÓW KRAKOWSKICH
25 listopada 2007

J

uż po raz trzeci organizowany jest Dzień Otwartych Drzwi
Muzeów Krakowskich. Pomysłodawcą i organizatorem
projektu jest Stała Konferencja Dyrektorów Muzeów Krakowskich.
Impreza ta ma charakter edukacyjny, jej celem jest przybliżenie historii naszego miasta i jego dziedzictwa kulturowego
poprzez różnorodne zasoby muzealne, a także poprzez ukazanie
tego, co zazwyczaj jest niedostępne dla zwiedzających: pracowni
konserwacji i innych warsztatów pracy muzealników.
W tym dniu 21 instytucji, nie tylko muzealnych (np. Centrum
Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, Krakowska Szkoła

Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), będzie otwartych
dla zwiedzających w godzinach 10.00–16.00.
Oprócz stałych i czasowych ekspozycji przygotowano szereg
dodatkowych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Będą to między innymi warsztaty, zwiedzanie wystaw muzealnych z przewodnikami,
wykłady, pokazy i inne.
Tegoroczna edycja Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich związana będzie także z postacią Stanisława Wyspiańskiego,
jako że w tym roku przypada 100-lecie śmierci artysty. Z tego
względu muzea zaprezentują nieeksponowane dotychczas dzieła
artysty i pamiątki po nim.

KRÓTKA HISTORIA RYSUNKU STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich – w tym roku odbywającego się pod hasłem roku Stanisława
Wyspiańskiego – Muzeum Zoologiczne UJ zaprasza na prezentację pt. Krótka historia rysunku Stanisława Wyspiańskiego
„Komórka w podwojeniu”. Dzieło powstało w latach 90. XIX wieku. Przy okazji zwiedzający będą mogli zobaczyć
kolekcję muszli, motyli świata i skamieniałości. Wystawę można zwiedzać 25 listopada br. w godzinach od 10.00 do
16.00 w piwnicach Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.
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