Wielce Szanowni Państwo!
Panie i Panowie, Goście »Dni Kilonii w Poznaniu«!
Cieszymy się, że w ramach »III Dni Kilonii w Poznaniu« możemy ponownie gościć na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza.
Życzymy Państwu, byście w naszym – jak się wydaje –
interesującym programie sympozjów, seminariów i
dyskusji znaleźli okazję do owocnej wymiany myśli i
opinii. Od przeszło 25 lat Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii współpracuje w ramach umowy bilateralnej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Kontakty i aktywność wymiany naukowej
między obu uczelniami są jednak znacznie starsze. Po
części sięgają początku lat 70 ubiegłego stulecia i – zważywszy na ich ilość oraz bogactwo tematyczne – należą do najintensywniejszych form współpracy zagranicznej. Owe wspólne »Dni« – co dwa lata urządzane
na przemian w Poznaniu i Kilonii, łączące sprawy
naukowe, kulturowe i społeczne, a także pogłębiające osobiste więzi – jeszcze bardziej wzmacniają
współpracę naszych uniwersytetów.
Dlatego i tym razem zamierzamy poinformować Państwa o aktualnym programie studiów i badań na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii oraz przybliżyć problemy wymiany studentów i naukowców
naszych uczelni. Szczególnie ważnym dla nas zagadnieniem jest umożliwienie młodym akademikom obu
uniwersytetów bliższego poznania się i zachęcenie
ich do współpracy. Moi polscy Koledzy i ja mamy nadzieję, że »III Dni Kilonii w Poznaniu« spotkają się z
Państwa zainteresowaniem.
Serdecznie zapraszam do udziału w naszych licznych
i różnorodnych spotkaniach.
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Otwarcie wystawy plakatów

Eröffnung der Poster-Ausstellung
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Wystawa plakatów prezentowana jest w dniach 17.05. – 19.05. w
Collegium Minus oraz
21.05. – 15.06. w Collegium
Biologicum (Kampus Morasko)

Die Posterausstellung wird vom
17.05. – 19.05. im Colllegium
Minus und vom 21.05. – 15.06.
im Collegium Biologicum (Campus Morasko) zu sehen sein
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ul. Św. Marcin 78
Sympozjum »10 lat polsko-niemie-

Symposium zum Thema »10 years

ckich badań wykopaliskowych w

of Polish-German cooperation in

Bruszczewie, Wielkopolska«

Bruszczewo, Great Poland«

(po angielsku)

Aula UAM, ul. Wieniawskiego 1
Koncert Collegium musicum CAU

Konzert mit Blechbläsern und

oraz Orkiestry Uniwersytetu im.

Orgel des Collegium musicum

13:30 – 16:00

Adama Mickiewicza

der CAU und des Universitäts-

Sala 220, Collegium Maius,
Wydział Filologii Polskiej i
Klasycznej, ul. Fredry 10
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Symposium zum Thema »From

środowiska«

Cells to Environment«

19:00

(po angielsku)

Werke von A. Hammerschmidt,
G. Gabrieli, S. Karg-Elert u.a.
sowie von F. Chopin, V. Carbajo,
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Sala Lubrańskiego, Collegium
Minus, ul. Wieniawskiego 1
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WCZORAJ I DZIŚ

Gdy skończyła sie Wojna Trzydziestoletnia, Christian Albrecht, książę Szlezwiku-Holsztynu-Gottorfu
w roku 1665 postanowił założyć Uniwersytet. Kraj
potrzebował do służby państwowej młodych ludzi,
dobrze wykształconych w nowej szkole wyższej.
Na jej pierwsze cztery fakultety: teologię, prawo,
medycynę i filozofię zapisało się 140 studentów.
Dzisiaj Uniwersytet ten kształci ponad 22 tysiące
młodych kobiet i mężczyzn, a kanon fakultetów założycielskich wzbogacił się o nauki przyrodnicze,
ekonomię, rolnictwo, kierunki techniczne i pedagogiczne. W miejscu, w którym niegdyś pracowali
Max Planck i Heinrich Hertz, obecnie około 700
nauczycieli akademickich dzieli się swoją wiedzą
ze studentami niemieckimi i zagranicznymi.
Jako uniwersytet krajowy kilońska uczelnia znajduje się w szczególnej sytuacji. Z jednej strony
oferuje szeroką gamę kierunków, by absolwenci
szkół średnich Szlezwiku-Holsztynu mogli tutaj
studiować; z drugiej strony - tworzy przejrzysty
profil wyspecjalizowanych badań naukowych, pozwalający współzawodniczyć z innymi niemieckimi i
międzynarodowymi uczelniami wyższymi. Do tego
przyczynia się również przystosowanie naszego
kształcenia do ponadregionalnego systemu studiów licencjackich i magisterskich. Szczególną wagę Uniwersytet przywiązuje do dobrej opieki nad
doktorantami, dla których budowane jest oddzielne centrum. CAU, który określa się jako »Uniwersytet łączący kultury naukowe«, rozwija interdyscyplinarne badania i kierunki studiów. Z tych celów rodzą się poszczególne specjalizacje, które
podnoszą zdolność współzawodniczenia krajowego uniwersytetu na arenie międzyuczelnianej.

Położenie Kilonii uzasadnia duże znaczenie nauk o
morzu na naszym uniwersytecie; jak wiadomo są
one szeroko rozbudowane i wysoko cenione w
świecie, a takze ściśle powiązane z innymi dyscyplinami (m.in. z geologią i geofizyką). Nauki o morzu koncentrują się wokół projektu »sieci doskonałości« (»Exzellenzcluster«), zatytułowanego »Ocean przyszłości« (»Ozean der Zukunft«), w którego
pracach uczestniczy m.in. Instytut Badań Morskich
Leibniza (IFM-GEOMAR) oraz liczne wydzialy Uniwersytetu Kilońskiego. Różne dziedziny dyscyplin
przyrodniczych, rolniczych i medycznych spotykają
się również w priorytetowych badaniach nauk stosowanych. Biorący w nich udział naukowcy-przyrodnicy łączą zagadnienia związane z molekularną
dywersyfikacją systemów biologicznych ze wspólnym zrozumieniem mechanizmów systemów:
»człowiek«, »zwierzę«, »roślina«.
Do realizacji wielkich projektów i szczególnych zadań badawczych (»do wspólnej łodzi«) zapraszani
są partnerzy z kraju i zagranicy. Jako przykład służyc tutaj może »sieć doskonałości« zajmująca się
»Stanami zapalnymi na powierzchniach granicznych« i pracujący w niej naukowcy uniwersytetów
w Kilonii i Lubece oraz Centrum Badawczym w
Borstel.
Innym bardzo istotnym elementem promocji CAU w
staraniach o uzyskanie statusu projektu priorytetowego są badania nad »Przestrzenią dla kultury«.
Szkoła doktorantów, kształcąca w sposób interdyscyplinarny młode kadry naukowe, zajmuje się
kwestią »Rozwoju społeczności ludzkiej w przestrzeni«. Ogromne znaczenie mają również badania w nanoskali. Biorąc za wzór rozwiązania dostarczane przez naturę i pomniejszając procesy
techniczne na płaszczyźnie molekularnej, uczeni
próbują dociec, w jaki sposób można zwiększyć
efektywność istniejących technologii.
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