Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii

http://zpwb.org.uk/index.php/default/search/obywatelka-swiata-rektor...

Strona główna

Dodaj do ulubionych

Mapa Strony

Kontakt

21 marca Benedykta, Lubomiry, Mikołaja

O nas

Aktualności

Członkostwo

AKTUALNOŚCI
Konferencja Polonijną 18 marca 2017

Serdecznie zapraszamy na
konferencje integracyjną ‘’Let’s get
it right and unite’’.

Zmarł Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota
Polska" Longin Komołowski

Zmarł Prezes Stowarzyszenia
"Wspólnota Polska" Longin
Komołowski

Organizacje członkowskie

Galeria

Archiwum

Kontakt

Wyszukiwanie

Kalendarium

Polacy na wyspach

Strona główna - Wyszukiwarka

Obywatelka świata Rektorem Polskiego
Uniwersytetu Na Obczyźnie
Polski Uniwersytet Na Obczyźnie w Londynie, z dniem 6 lipca
2011 wkracza w zupełnie nowy etap swojej bogatej historii. Po
raz pierwszy, od czasów przemian ustrojowych w Polsce w
roku 1989, rektorem tej uczelni została kobieta - Prof. dr hab.
Halina Taborska.
Urzędujący dotąd Rektor PUNO - Prof. dr Wojciech Falkowski, przechodząc na
zasłużoną emeryturę akademicką, przekazał dzierżone przez siebie insygnia władzy
na ręce osoby z bardzo bogatym dorobkiem naukowym i doświadczeniem zdobytym
na największych światowych uniwersytetach. Jej kandydaturę na urząd Rektora
PUNO przyjął i zatwierdził Senat PUNO.
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Sonda
Czy jestes za pozostaniem Wielkiej
Brytanii w Unii Europejskiej?

Tak
PUNO prowadzony był przez Prof. dr. Wojciecha Falkowskiego niemal dziewięć lat
drogą tradycji, a zarazem rozwoju. Z nim uczelnia m.in. wkroczyła w roku 2009 w
nową - ósmą, dekadę swojego istnienia. On też zacieśnił m.in. współpracę z
Uniwersytetem Jagiellońskim, podpisując w tym roku w Krakowie, w obecności Pani
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Barbary Kudryckiej, umowę dotyczącą
nowych, bezprecedensowych studiów z zakresu partnerstwa strategicznego Polski i
Wielkiej Brytanii w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Polaków w UK jest mniej
więcej milion. To "armia ambasadorów" Polski, z której nie tylko pieniędzy, ale i
wiedzy oraz doświadczeń nasza Ojczyzna z czasem po prostu musi zacząć czerpać by
dalej równomiernie się rozwijać na arenie międzynarodowej.
I to dobrze rozumie nowa Rektor PUNO - Prof. dr hab. Halina Taborska, znawczyni
kultury i sztuki, która w nowym pokoleniu polskiej Emigracji w UK dostrzega
przyszłościowy potencjał naszego kraju. Sama będąc "obywatelką świata" - wykładała
m.in. na tak wielkich uniwersytetach, jak Oxford i Harvard, kładzie już nacisk na
coraz szersze otwieranie PUNO na potrzeby młodych Polaków na emigracji w
Londynie. Z jej inicjatywy działają już w strukturze Polskiego Uniwersytetu Na
Obczyźnie dwa seminaria doktoranckie, dzięki którym młodzi polscy Magistrzy mogą
wejść na drogę dalszego rozwoju naukowego - otwierając przewód doktorski, biorąc
udział w organizowanych przez PUNO konferencjach, publikując i podnosząc swój
poziom znajomości tajników metodologicznych, niezbędnych do opanowania w
drodze do doktoratu. To niezwykle ważne by Polska nie traciła ważnych źródeł
własnego rozwoju dla przyszłości...
Źródło informacji: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, tel. +44 7523 626 228, e-mail:
info@puno.edu.pl
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