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WyjątkoWy gość na UZ
5 maja br. Uniwersytet Zielonogórski odwiedzi-

ła marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz. Pierwszym 
punktem wizyty było spotkanie z rektorem UZ prof. 
Tadeuszem Kuczyńskim. Uczestniczyli w nim także: 
posłanka na Sejm RP Bożenna Bukiewicz, marsza-
łek województwa lubuskiego Elżbieta Polak, prezes 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej 
Górze Stanisław Łobacz, a także prorektorzy:  
ds. studenckich prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski 
oraz ds. jakości kształcenia prof. dr hab. inż. 
Magdalena Graczyk.

Najważniejsze jednak było spotkanie ze studenta-
mi. Aula UZ przy ul. Podgórnej już dawno nie widziała 
takich tłumów. Zajęte były nie tylko miejsca siedzą-
ce, wiele osób stało. Wśród młodzieży, oprócz osób, 
które towarzyszyły Pani Marszałek podczas spotka-
nia z Rektorem, znaleźli się także poseł na Sejm RP  
dr Waldemar Sługocki, senator dr Stanisław Iwan 
oraz wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

Swoje wystąpienie marszałek Ewa Kopacz zaczęła 
od przewrotnej tezy, że dla niej takie spotkanie jest 
bardzo interesujące, natomiast dla studentów spo-
tkanie z politykiem to nic ciekawego. Tym bardziej, 
kiedy chce mówić o rzeczach mało popularnych. Dla 
młodych ludzi, którzy urodzili się po 1989 r. takie 
słowa jak wolność, demokracja, są czymś powsze-
dnim i naturalnym. Tymczasem dla starszych osób 
wolna Polska i rodząca się demokracja były wielkim 
przeżyciem. Z drugiej strony należało się uczyć, jak 
z nich korzystać.

Marszałek Ewie Kopacz demokracja i wolność 
kojarzą się z odpowiedzialnością, a jednym z jej 
przejawów jest czynny udział w nadchodzących wy-
borach, zarówno w tych majowych do Parlamentu 
Europejskiego, jak i w jesiennych do samorządu 
terytorialnego. Kogo bowiem wybierzemy w tych 
wyborach, ci będą w naszym imieniu zarządzać na-
szymi lokalnymi społecznościami, a także zabiegać 
o środki finansowe z UE. Dlatego jeśli ktoś nie ko-
rzysta z przywileju, jakim jest udział w wyborach, 
niech potem nie narzeka, że coś dzieje się nie tak. 
E. Kopacz przypomniała zebranym, że Polska zajmu-
je przedostatnie miejsce w Europie pod względem 
frekwencji wyborczej. Za nami są tylko Słowacy, 
a przedstawiciele dojrzałych demokracji europej-
skich – Francuzi, Belgowie chlubią się 60-70 pro-
centową frekwencją podczas każdych wyborów. W 
Polsce kiedy ta sama frekwencja wynosi 35 proc., 
wszyscy są szczęśliwi.

Podczas wyborów każdy powinien kierować się roz-
sądkiem, a nie chwilową modą. Odpowiedzialność 
być może jest staromodna, ale nikt nie powiedział, 
że wolność i demokrację dostaliśmy już na zawsze. 
Nie warto też kłócić się o to, kto jest większym pa-
triotą. Parlament to serce demokracji. Przychodzą 
tam ludzie wybrani przez naród w wolnych, demo-
kratycznych wyborach i zdają egzamin z dojrzałości 

od góry:

__ MarsZałek sejMU rP eWa koPacZ WPisUje się do księgi gości honoroWych UniWersy-
tetU (Fot. L. andrZejeWska)

__ PodcZas sPotkania Ze stUdentaMi W aULi UZ. siedZą od LeWej: ProF. W. strZyżeWski, 
Prorektor ds. stUdenckich, Posłanka na sejM rP Bożenna BUkieWicZ, MarsZałek 
sejMU rP eWa koPacZ, ProF. tadeUsZ kUcZyński, rektor, ProF. MagdaLena gracZyk, 
Prorektor ds. jakości ksZtałcenia

__ jUż daWno aULa UZ nie WidZiała tyLU gości
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WydZiał  
PraWa  
i adMinistracji

i odpowiedzialności. Ponowny wybór na kolejną kadencję 
jest dla nich najlepszą oceną 4 lat pracy w Parlamencie.

Marszałek Sejmu RP namawiała zgromadzone na sali 
studentki i kobiety, by nie bały się zaistnieć w polityce, 
ponieważ kobiety są konsekwentne, doskonale negocjują 
i świetnie wykorzystują wcześniej zdobyte doświadczenie 
oraz wiedzę. Wskazała na przykłady posłanki na Sejm RP 
Bożenny Bukiewicz oraz marszałek województwa lubuskie-
go Elżbiety Polak, kobiet które są bardzo skuteczne w po-
lityce, zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym.

Na zakończenie spotkania E. Kopacz w ciepłych słowach 
podkreśliła zaangażowanie władz UZ w skuteczny i impo-
nujący rozwój uczelni, dotyczący wykonanych inwestycji 
oraz otwierania nowych, atrakcyjnych kierunków naucza-
nia. Dodała także, że sprzyja powołaniu kierunku lekar-
skiego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

et

o d  g ó r y :

__ MarsZałek eWa koPacZ ZnaLaZła chWiLę dLa łoWcy aUtograFóW i Złożyła 
sWój PodPis na kiLkU ULotkach

__ eWa koPacZ WręcZyła kWiaty doMinice Fajger, stUdentce ii rokU kierUnkU 
BeZPiecZeństWo i higiena Pracy na WydZiaLe MechanicZnyM, UWażnej 
słUchacZce sWego WykładU

19 marca 2014 r. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego 
wydał pozytywną opinię o powołaniu 11. wydziału na UZ 
– Wydziału Prawa i Administracji, który rozpocznie funkcjo-
nowanie od 1 października 2014 r. 

Siedziba Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Zielonogórskiego będzie się mieściła w Kampusie A, w bud. 
A-0 i A-6 (pomieszczenia po bibliotece) przy ul. Podgórnej 
50. 

W strukturze WPiA znajdzie się 8 katedr:
1/ Katedra Prawa Konstytucyjnego,
2/ Katedra Teorii Prawa,
3/ Katedra Prawa karnego i postępowania karnego,
4/ Katedra Prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz 

komparatystyki prawa prywatnego,
5/ Katedra Prawa administracyjnego i finansowego,
6/ Katedra Systemów ustrojowych i praw człowieka,
7/ Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego,
8/ Katedra Historii doktryn polityczno-prawnych i historii 

prawa.
Wydziałem będzie zarządzał dziekan i 2 prodziekanów. 

Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji 
UZ, powołanym przez rektora, będzie dotychczasowy 
pełnomocnik ds. powołania wydziału – prof. Bogusław 
Banaszak. Wybory dziekańskie odbędą się na Wydziale za 
rok.

Nowy Wydział posiada kadrę, która wypełnia warunki do 
utworzenia wydziału zarówno pod względem jej liczebno-
ści, jak i reprezentowanych dyscyplin naukowych. Powoła-
nie Wydziału Prawa i Administracji ma bardzo duże znacze-
nie dla rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego, zarówno 
pod względem naukowym jak i prestiżowym. Atrakcyjne 
kierunki studiów proponowane na tym Wydziale niewątpli-
wie przyciągną nowych studentów, a to jest bardzo istotne 
w dobie niżu demograficznego.

Wydział będzie prowadził działalność w dwóch spośród 
trzech dyscyplin naukowych w zakresie nauk prawnych - 
prawo i nauki o administracji.

Na Wydziale będą prowadzone 2 kierunki studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych:
__jednolite magisterskie 5-letnie studia na kierunku pra-

wo w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 
(planowana liczba studentów po 150 osób na studiach 
stacjonarnych i niestacjonarnych),

__studia pierwszego stopnia na kierunku administracja 
(3-letnie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych (planowana liczba studentów po 150 osób na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych),

__studia drugiego stopnia na kierunku administracja 
(2-letnie) w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonar-
nych (planowana liczba studentów po 150 osób na stu-
diach stacjonarnych i niestacjonarnych).
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