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JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia

filologia polska
(specjalno�æ: dziennikarstwo) 1 500,00 z³
filozofia 1 300,00 z³
historia 1 300,00 z³
politologii 1 500,00 z³

WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I �RODOWISKA
architektura krajobrazu* 1 500,00 z³
budownictwo 1 500,00 z³
in¿ynieria �rodowiska 1 500,00 z³
ochrona �rodowiska 1 500,00 z³
* warunkowo po zatwierdzeniu przez MENiS

WYDZIA£ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPO£ECZNYCH
pedagogika (wszystkie specjalno�ci) 1 600,00 z³
socjologia 1 600,00 z³
wychowanie fizyczne  II i III rok 1 650,00 z³

WYDZIA£ NAUK �CIS£YCH
informatyka i ekonometria   I i II rok 1 700,00 z³
informatyka i ekonometria   III  rok 1 700,00 z³
informatyka i ekonometria   IV  rok 1 950,00 z³
matematyka I i II rok specjalno�æ 1 350,00 z³
nauczycielska
matematyka
pozosta³e specjalno�ci 1 600,00 z³
matematyka
magisterskie uzupe³niaj¹ce 1 350,00 z³

WYDZIA£ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn  1 500,00 z³
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji  1 500,00 z³
edukacja techniczno-informatyczna  1 500,00 z³

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
zarz¹dzanie i marketing
(licencjackie, magisterskie)  1 800,00 z³
zarz¹dzanie i marketing
 (in¿ynierskie, magistersko-in¿ynierskie)  2 000,00 z³

Postanowieniem z 11 grud-
nia Prezydent Rzeczpospoli-
tej Polskiej nada³ Marii Bar-
barze Piechowiak tytu³ pro-
fesora nauk humanistycz-
nych.
Maria B. Piechowiak ukoñ-
czy³a studia historyczne na
Uniwersytecie im. A. Mickie-
wicza w Poznaniu, uczenni-
ca profesorów W. Dworzacz-
ka i H. £owmiañskiego (dok-
torat w 1960 r.), uczestniczka
seminarium prof. J. Ochmañ-
skiego (habilitacja 1984 r.).

Od 1978 r. pracuje w Zak³adzie Badañ nad Poloni¹ PAN
w Poznaniu (obecnie Zak³ad Badañ Narodowo�ciowych
PAN); od 1995 roku zwi¹za³a siê z zielonogórskim �rodo-
wiskiem naukowym, obecnie profesor w Instytucie Hi-
storii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zajmuje siê histori¹ Wielkopolski, Polaków w Wielkiej
Brytanii po II wojnie �wiatowej, problematyk¹ etniczno�ci
oraz integracji kulturowej na ziemiach litewsko-bia³oru-
skich od XV do XIX wieku.

Jest bardzo aktywnym uczestnikiem dyskursów histo-
rycznych, posiada obszerny dorobek publikacyjny. Za
ksi¹¿kê �Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim od XV do XVIII wieku� (pos³uguje siê pseudo-
nimem wydawniczym: Maria Barbara Topolska) otrzyma-
³a w ubieg³ym roku nagrodê Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu. Zdaniem recenzentów ksi¹¿ka ta wytycza
nowy kierunek badañ w historiografii.

Maria B. Piechowiak profesorem

Nr 3 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie usytuowania
redakcji czasopism w strukturze organizacyjnej wy-
dzia³ów. ...........................................................
JM Rektor zatwierdzi³ zaopiniowane przez Senat usytu-
owanie redakcji czasopism wydzia³owych w strukturze
organizacyjnej poszczególnych wydzia³ów.

Nr 4 z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniaj¹ce zarz¹dze-
nie Rektora UZ nr 56 z dnia 13 listopada 2003 r. w
sprawie powo³ania Zespo³u ds. Informatyzacji Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. ....................................
Na mocy zarz¹dzenia JM Rektora Przewodnicz¹cym Ze-
spo³u zosta³ prof. dr hab. Marian Nowak.

Agnieszka G¹siorowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny

Teksty uchwa³ i zarz¹dzeñ dostêpne s¹ na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgo-
ra.pl/ap/




