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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
__Nr 12 z dn. 26 lutego 2015 r. mówiące, że odstępuje się

__Nr 15 z dn. 05 marca 2015 r. zmieniające § 1 zarządzenia nr 1 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
8 stycznia 2015 r. w sprawie kalendarza rekrutacyjnego
na semestr letni w roku akademickim 2014/2015 na studia drugiego stopnia

w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 od
ogłoszenia:
1) konkursu dotyczącego stypendiów Rektora Uniwersy- __Nr 16 z dn. 25 marca 2015 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
tetu Zielonogórskiego dla studentów pierwszego roku
studiów pierwszego stopnia oraz cudzoziemców odbyoraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
wających studia jako stypendyści uczelni;
Zielonogórskiego – powołany został Instytut Psychologii
2) konkursu dotyczącego stypendiów Uniwersytetu
__Nr 17 z dn. 25 marca 2015 r. w sprawie struktury organiZielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku stuzacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii
diów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających
Środowiska oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Unistudia doktoranckie jako stypendyści uczelni;
wersytetu Zielonogórskiego – w Instytucie Budownictwa
3) konkursu dotyczącego stypendiów sportowych Uniwerpowołany został Zakład Technologii Budownictwa, Geosytetu Zielonogórskiego dla studentów.
techniki i Geodezji
__Nr 13 z dn. 26 lutego 2015 r. wprowadzające regulamin
__Nr 18 z dn. 25 marca 2015 r. mówiące o utworzeniu staprzyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego
cjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk spodla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego
łecznych w dyscyplinie pedagogika na Wydziale Pedagogi__Nr 14 z dn. 05 marca 2015 r., mocą którego w § 2 za- ki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.
rządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
__Nr 19 z dn. 25 marca 2015 r. mówiące o utworzeniu staz dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie limitów przyjęć na studia
cjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk spopierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite studia magiłecznych w dyscyplinie socjologia na Wydziale Pedagogisterskie w roku akademickim 2014/2015 zmieniono wielkość
ki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.
limitu rekrutacyjnego na studiach stacjonarnych drugiego
Robert Korneluk
stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn w semeBiuro Prawne
strze letnim w roku akademickim 2014/2015 – 32 miejsca
__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są

na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

http://www.uz.zgora.pl/ap/

Władysław Bartoszewski
1922-2015

Profesor żył długo, szlachetnie i godnie. Był dobrym
człowiekiem. Takich ludzi jest niewielu. Dołączył do grona
osób, które znał i darzył szacunkiem. Byli wśród nich: Jan
Karski, Jan Nowak-Jeziorański, Bronisław Geremek i ostatni prezydent RP na uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski.
Był Profesor człowiekiem renesansu. W jednej osobie –
dziennikarz, historyk, pisarz i polityk dyplomata. Każdy
dzień wypełniał licznymi obowiązkami. Był więźniem Auschwitz, żołnierzem Armii Krajowej, działaczem Polskiego
Państwa Podziemnego (działał w nim także mój Mistrz,
prof. Janusz Rajewski). Dwukrotnie był ministrem spraw
zagranicznych. Władał świetnie językiem niemieckim i wykładał na niemieckich uniwersytetach. Można by rzec, że
prof. Bartoszewski to apostoł pojednania polsko-niemieckiego. A ono wykluwało się mozolnie i powoli.
Kilka lat temu Profesor Bartoszewski spotkał się ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego (15.06.2010 r.).
Sala była pełna. To było wielkie wydarzenie. Jak zwykle
mówił ze swadą i podpisywał swoje książki, kolejka była
długa, ale stać było warto.
Odszedł Wielki Polak. Człowiek szlachetny i dobry.
Wiesław Hładkiewicz

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 |224-225|

kwiecień-maj 2015

prof. władysław bartoszewski
na uniwersytecie zielonogórskim, 15 czerwca 2010 r.

