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wnętrznym w budynku przy ul. Prostej 6 w Zielonej Górze.

 Nr 29 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat 
za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Prostej 6, Wy-
spiańskiego 58 i Podgórnej 50 b w Zielonej Górze.

 Nr 30 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zakwate-
rowania osób w pokojach gościnnych Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.

 Nr 31 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany struk-
tury organizacyjnej Pionu Rektora i Pionu Prorektora ds. 
Studenckich oraz zmiany regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na semestr zimowy w roku akademickim 
2017/2018 na studia wyższe.

 Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przy-
jęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 34 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie 

nr 18 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 
lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przy-
znawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla 
doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 35 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczo-
ne usługi edukacyjne.

 Nr 36 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji 
roku akademickiego 2017/2018.

 Nr 37 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących tworzenia studiów doktoranckich i projekto-
wania programów studiów doktoranckich w Uniwersyte-
cie Zielonogórskim.

Daria Korona
Biuro Prawne__TekSTy UchWał i ZaRZądZeń doSTęPne Są 

na STRonie inTeRneToWej UniWeRSyTeTU ZielonoGóRSkieGo Pod adReSem: 

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

__Ryszard Rybski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

11 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału informatyki, elek-
trotechniki i automatyki miała miejsce uroczystość, pod-
czas której prof. mariusz klytta z Technische hochschule 
mittelhessen (Thm, niemcy) otrzymał, jako pierwszy w hi-
storii UZ, tytuł Profesora honorowego Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Tytuł ten przyznany został uchwałą Senatu UZ 
na wniosek Rady Wieia. Tytuł Profesora honorowego jest 
przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój 
Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z kra-
jowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Senat 
w swojej uchwale stwierdza, że prof. m. klytta otrzymuje 
tytuł „za wieloletni wkład w rozwój Uniwersytetu Zielono-
górskiego poprzez inicjowanie i intensyfikację kontaktów 
międzynarodowych społeczności akademickiej, z aktyw-
nym wieloletnim udziałem w procesie internacjonalizacji 
pracy Uczelni, zarówno w zakresie badań naukowych, form 
i treści kształcenia studentów jak i przedsięwzięć na polu 
kultury o wymiarze europejskim”.

PRof. MaRiusz Klytta  
PieRwszyM PRofesoReM  
honoRowyM uniweRsytetu 
zielonogóRsKiego

WystąpIEnIE  
profEsorA honoroWEgo uz 
mArIuszA klytty
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Związki prof. m. klytty z Uniwersytetem Zielonogórskim 
sięgają 1996 r. W tym właśnie roku odbyło się w Zielonej 
Górze pierwsze spotkanie prof. m. klytty, pełniącego wów-
czas funkcję dziekana Wydziału elektrycznego Fachhoch-
sule Giessen-Friedberg, z władzami ówczesnej Wyższej 
Szkoły inżynierskiej, przekształconej wkrótce w Politech-
nikę Zielonogórską. Podjęty wówczas kontakt umożliwił 
podpisanie w Giessen, w grudniu 1997 r., Umowy o Współ-
pracy Partnerskiej obu uczelni. Stworzyło to ramy praw-
ne wszystkich dalszych wspólnych przedsięwzięć w latach 
1997-2017.

Wkład prof. m. klytty w rozwój współpracy międzynaro-
dowej Uniwersytetu Zielonogórskiego obejmuje współpra-
cę w obszarze badań naukowych, działania przyczyniające 
się do umiędzynarodowienia procesu kształcenia realizo-
wanego przez UZ oraz przedsięwzięcia na polu kultury. 
Współpraca naukowa z Uniwersytetem Zielonogórskim, 
w tym zwłaszcza z Wydziałem informatyki, elektrotechni-
ki i automatyki, obejmuje realizację wspólnych projektów 
badawczych z obszaru elektrotechniki i informatyki. W wy-
niku tej współpracy powstało ponad 50 publikacji, w tym 
wiele artykułów prezentowanych wspólnie na międzynaro-
dowych konferencjach. W realizacji wspólnych projektów 
badawczych inicjowanych i koordynowanych przez prof. 
m.klyttę wzięło udział około dwudziestu pracowników na-
ukowych z obydwu uczelni. W związku z realizacją projek-
tów pracownicy obydwu uczelni wielokrotnie przebywali 
na uczelniach partnerskich odbywając m.in. staże badaw-
cze czy też wygłaszając referaty naukowe.

kolejnym krokiem wspólnych działań zainicjowanych 
przez prof. m. klyttę była idea włączenia do współpracy 
Uniwersytetu Technicznego w Tallinie (estonia) i Politech-
niki lwowskiej (Ukraina) i stworzenia na tej bazie w roku 
2000 sieci współpracy cUcee (cooperation of Universi-
ties in central and eastern europe). następnym etapem 
w realizacji tej idei było rozszerzenie sieci w kolejnych 
latach o Uniwersytet Techniczny im. Gedymina w Wilnie 

Prof. Mariusz Klytta 

ukończył studia wyższe w 1973 r. na Wydziale Elektrycznym 

politechniki Śląskiej w gliwicach. na tym samym wydziale uzy-

skał w roku 1980 stopień naukowy doktora nauk technicznych 

w dyscyplinie elektrotechnika. W latach 1972-1981 pracował na 

swoim macierzystym wydziale, kolejno jako asystent i adiunkt. 

W latach 1982-1985 był zatrudniony na stanowisku docenta 

w universität gesamthochschule paderborn (nadrenia-West-

falia, niemcy). od roku 1989 do dziś pracuje na stanowisku 

profesora w technische hochschule mittelhessen (hesja, 

niemcy).

Działalność dydaktyczna i badawcza prof. mariusza klytty kon-

centruje się na zagadnieniach z obszaru maszyn elektrycznych 

i napędów przekształtnikowych. Jest autorem kilkudziesięciu 

publikacji naukowych, w tym zwłaszcza artykułów konfe-

rencyjnych, dotyczących sterowania i regulacji napędów oraz 

kompatybilności elektromagnetycznej i akustycznej napędów 

przekształtnikowych. Jest również autorem podręczników 

akademickich i patentów.

związki prof. mariusza klytty z uniwersytetem zielonogórskim 

sięgają 1996 r. i obejmują współpracę w obszarze badań nauko-

wych, działania przyczyniające się do umiędzynarodowienia 

procesu kształcenia realizowanego przez uniwersytet zielono-

górski oraz przedsięwzięcia na polu kultury.

spotkAnIE goŚcI z thm  
z prorEktorEm  
Ds. nAukI I WspółprAcy  
z zAgrAnIcą 

oD lEWEJ:  
prof. mArcIn mrugAlskI, 
prof. AnDrzEJ pIEczyńskI,  
prof. mAtthIAs WIllEms, 
prEzyDEnt thm,  
prof. gIorgI mElIkIDzE,  
prof.  mArIusz klyttA, 
prof. ryszArD rybskI,  
prof. DIrk mEyEr
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6 lat temu do projektu Zinte-
growanych Studiów Zagranicznych 
prowadzonych od 20 lat pomiędzy 
Uniwersytetem Zielonogórskim 
i Technische hochschule mittel-
hessen, dołączyła uczelnia z Wil-
na - Vilnius Gedyminas Technical 
University (VGTU). 11 maja br. 
wręczono dyplomy dwóch uczelni 
pierwszemu absolwentowi z li-
twy. Robert Čechowič ukończył 
podwójne studia inżynierskie na 
kierunku automatyka i robotyka, 
a jego promotorem na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim był dr hab. 
inż. Wojciech Paszke, prof. UZ.

esa

(litwa), Politechnikę Śląską w Gliwicach i Uniwersytet 
Techniczny w mińsku (Białoruś). Powstała w ten sposób 
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i dla Th mittelhessen 
szeroka platforma współpracy z uczelniami europy Środ-
kowej i Wschodniej.

Prof. m. klytta ma ogromny wkład w internacjonalizację 
kształcenia studentów na Uniwersytecie Zielonogórskim 
(zwłaszcza na Wydziale informatyki, elektrotechniki i au-
tomatyki) poprzez umożliwianie odbycia części studiów 
studentom UZ w Thm, w szczególności poprzez inicjatywę 
powołania do życia w roku 1998 tzw. Zintegrowanych Stu-
diów Zagranicznych UZ i Thm (ZSZ UZ-Thm). Była to wtedy 
wyprzedzająca czas (bo wprowadzona w życie przed Pro-
cesem Bolońskim) forma studiów, realizowanych częściowo 
na uczelni macierzystej i zagranicznej uczelni partner-
skiej. absolwenci tej formy studiów otrzymują jednocze-
śnie dyplomy ukończenia obydwu uczelni. na przestrzeni 
20 lat prowadzenia ZSZ, około 100 studentów uczelni sieci 
cUcee, w tym już 50 studentów Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, uczestniczyło w ZSZ uzyskując po ich zakończeniu, 
oprócz polskiego również niemiecki dyplom.

Prof. klytta zapoczątkował również wspólne działania 
uczelni partnerskich na niwie kultury. Był inicjatorem 
i współorganizatorem koncertów „muzyka w europie” 
z udziałem zespołów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
zespołów muzycznych i tanecznych uczelni partnerskich 
sieci cUcee: w Giessen (2003 i 2005), we lwowie i Zielonej 

Górze (2006), w Tallinie (2011), w Wilnie (2014) i w Gliwi-
cach (2016).

Podczas wspomnianej na wstępie uroczystości, która 
była częścią obchodów jubileuszowych 20 lat współpra-
cy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim i Technische 
hochschule mittelhessen, prof. m. klytta otrzymał hono-
rowy tytuł z rąk Prorektora ds. nauki i Współpracy z Za-
granicą UZ prof. Giorgi melikidze. Z racji jubileuszu w uro-
czystości wzięła udział oficjalna delegacja Thm na czele 
z jej Prezydentem, prof. matthiasem Willemsem. W tym 
miejscu warto dodać, że Thm jest uczelnią techniczną 
z główną siedzibą w Giessen, na której aktualnie studiuje 
około 14 tysięcy studentów studiów stacjonarnych. Po-
nadto, w uroczystości wzięli udział koordynatorzy z pozo-
stałych uczelni sieci cUcee oraz wielu zaproszonych go-
ści, wśród których liczną grupę stanowili absolwenci ZSZ 
UZ-Thm. Ważnym akcentem uroczystości jubileuszowych 
było wręczenie dyplomów ukończenia Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego i Uniwersytetu Technicznego im. Gedymina 
w Wilnie (VGTU) pierwszemu absolwentowi Zintegrowa-
nych Studiów Zagranicznych UZ-VGTU (poniżej). Studia 
te, na wzór funkcjonujących od wielu lat studiów polsko-
-niemieckich, utworzyły w 2014 r. uczelnie z Wilna i Zie-
lonej Góry. Uroczystości jubileuszowe uświetnił występ 
prof. Bogumiły Tarasiewicz (mezzosopran) i prof. Bartło-
mieja Stankowiaka (fortepian) z Wa UZ.

PieRwszy Podwójny dyPloM 
uniweRsytet zielonogóRsKi – Vilnius 
gedyMinas technical uniVeRsity

Dyplomy WręczylI: prof. romA rInkEvIčIEnE z vgtu I prof. AnDrzEJ pIEczyńskI z uz


