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Spotkania Edukacyjne „Matura i co dalej?”
Zielona Góra 2002
W dniach 14 i 15 lutego Uniwersytet

Zielonogórski uczestniczył w Spotkaniach
Edukacyjnych, jakie miały miejsce w Cen-
trum Biznesu przy ul. Boh. Westerplatte
w Zielonej Górze. Organizatorem Spotkań
było Zrzeszenie Studentów Polskich – Komi-
tet Organizacyjny Akcji „Powitanie 2002”.
W ramach Spotkań odbywały się targi, pod-
czas których różne szkoły wyższe, językowe
i policealne prezentowały swoją ofertę eduka-
cyjną. Nie brakowało oczywiście stoiska
naszego Uniwersytetu. Cieszyło się ono ol-
brzymim zainteresowaniem młodzieży, która
w ilości ok. 1400 osób,  uczestniczyła
w 2-dniowych Spotkaniach. Równolegle
z targami wygłaszane były prelekcje na temat
możliwości studiowania oraz zdobywania
środków na studia, przygotowane głównie
przez studentów różnych uczelni.

Zielona Góra była trzecim z kolei miastem
na szlaku Spotkań Edukacyjnych „Matura i co
dalej?”. W dalszej kolejności zawitały one do
Wrocławia, Bydgoszczy, Warszawy, Katowic,
Lublina, a wkrótce odwiedzą również Gdańsk,
Olsztyn, Rzeszów, Szczecin, Łódź, Białystok,
Kielce oraz Opole.

Gwoli podsumowania zielonogórskich
Spotkań Edukacyjnych: spotkaniami zaintere-
sowało się wielu młodych ludzi, zapoznali się
oni dokładnie z ofertą edukacyjną naszego
Uniwersytetu, otrzymali wyczerpujące odpo-
wiedzi na temat rekrutacji, egzaminów, kie-
runków i specjalności (szczegółowych infor-
macji udzielały pracownice Działów Kształ-
cenia). Młodzi ludzie przybyli na Spotkania
spoza Zielonej Góry mieli możliwość przyj-
rzenia się obiektom naszej uczelni, wnętrzom
sal, jak również zajęciom dydaktycznym –
a to za sprawą filmu o Uniwersytecie, który
został przygotowany przez Centrum Informa-
cji i Promocji w celach promocyjnych. Sto-
isko targowe Uniwersytetu było szczególne ze
względu na miejsce, aranżację oraz po-
wierzchnię. Zostało usytuowane tak, że każdy
uczestnik Spotkań był zmuszony je odwie-
dzić.

W ramach Akcji „Powitanie 2002” prze-
prowadzona zostanie również akcja informa-
cyjna, w ramach której do wszystkich pol-
skich maturzystów, bibliotek oraz Centrów
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
dotrą informatory o szkołach wyższych, po-
maturalnych i policealnych, zostanie utwo-
rzona internetowa baza zawierająca dane
o tych szkołach i ich ofercie edukacyjnej.

Informacja o Uniwersytecie Zielonogórskim
ukaże się w czterech informatorach - dla
czterech województw (lubuskiego, wielkopol-
skiego, dolnośląskiego oraz zachodnio-
pomorskiego) oraz na stronie internetowej
www.powitanie.com.pl

Następne spotkania Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego z maturzystami i kandydatami na
studia odbędą się w ramach Dni Otwartych
Drzwi, jakie zostaną zorganizowane w dniach
17 – 20 oraz 21 marca br.

Anna Urbańska
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Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 27 lutego 2002 roku

zmarł nagle

dr hab. WOJCIECH PELTZ
profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego
Dziekan Wydziału Humanistycznego

Zmarły był cenionym historykiem i socjologiem, autorem wielu publikacji poświęconych dziejom średnio-
wiecznej i nowożytnej Słowiańszczyzny Wschodniej. W ostatnich latach patronował badaniom nad rycer-
stwem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, inicjował i organizował międzynarodowe konferencje i sympo-
zja historyczne. Za swoją działalność otrzymał liczne nagrody, w tym nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.
W ciągu długich lat aktywności akademickiej wykształcił wiele pokoleń humanistów, dla których stał się nie
tylko nauczycielem, ale przede wszystkim wychowawcą i życzliwym doradcą.
W Zmarłym żegnamy człowieka niezwykłej pracowitości, mającego wielkie zasługi dla rozwoju środowiska
akademickiego Zielonej Góry.

Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

 nr 8 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej Wy-
działu Humanistycznego;
W strukturze organizacyjnej Wydziału Hu-
manistycznego zniesiono:
1. Nauczycielskie Kolegium Języka An-

gielskiego,
2. Nauczycielskie Kolegium Języka Nie-

mieckiego,
3. Nauczycielskie Kolegium Języka

Francuskiego.
 nr 9 z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie

opłat za rozmowy prowadzone z telefo-
nów komórkowych;

 nr 10 z dnia 31 stycznia 2002 r. w spra-
wie systemu ewidencjonowania przycho-
dów i rozchodów odczynników chemicz-
nych;

 nr 11 z dnia 31 stycznia 2002 r. zmienia-
jące zarządzenie nr 20 z dnia 9.10.2001 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu po-
mocy materialnej dla studentów studiów
dziennych;

 nr 12 z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie
obiegu dokumentów dotyczących zamó-

wień na dostawy oraz usługi;
 nr 13 z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie

wysokości opłat za noclegi w wydzielo-
nych pokojach gościnnych;

 nr 14 z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie
opłat związanych z przebiegiem studiów;
Wprowadzono następujące opłaty związane
 z przebiegiem studiów:

- za wydanie legitymacji studenckiej 5 zł,
- za wydanie dyplomu ukończenia studiów

50 zł,
- za wydanie dokumentu stwierdzającego

ukończenie studiów podyplomowych
20 zł,

- za wydanie dodatkowego odpisu dyplo-
mu w tłumaczeniu na język obcy 20 zł.

 nr 15 z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie
realizacji zamówień na dostawę sprzętu
komputerowego;
Ustalono, że zamówienia dotyczące
sprzętu komputerowego będą realizowane
6 razy w roku, począwszy od lutego br.

 nr 16 z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie
wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne
prowadzone na studiach zaocznych;

 nr 17 z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie
organizacji Europejskich Dni Kultury
Studenckiej „Euronalia 2002”;

 nr 18 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia zmian oraz tekstu jednoli-
tego regulaminu organizacyjnego UZ;

 nr 19 z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie
umarzania kredytów i pożyczek studenc-
kich;
Przyjęto zasadę, że dziekan wydziału
ustala listę 5% najlepszych absolwentów
na każdym kierunku studiów prowadzo-
nych przez wydział odrębnie dla studen-
tów studiów dziennych i zaocznych.
Podstawą do ustalenia listy jest ocena
ukończenia studiów obliczona według za-
sad określonych w regulaminie studiów.

 nr 20 z dnia 21 lutego 2002 r. zmieniające
zarządzenie nr 20 z dnia 9.10.2001 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu po-
mocy materialnej dla studentów studiów
dziennych.

Olgierd Grodziński


