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Środki na działalność
wspomagającą badania
naukowe (DWB) w 2003 r.

Miło nam poinformować, iż Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu dokonało podziału środków na
działalność wspomagającą badania w 2003 r., w wyniku
czego uczelni została przyznana kwota 115.000 zł na
realizację części zadań zgłoszonych do finansowania.
Dofinansowaniem w kwocie 28.000 zł zostały objęte
następujące pozycje wydawnicze:
CZASOPISMA NAUKOWE:
S pr. zbior. Discussiones Mathematicae – 4 serie:
Differential Inclusions, Control and Optimization;
General Algebra and Applications; Graph Theory;
Probability and Statistics – półrocznik;
S pr. zbior. Management – półrocznik;
S red. E.Walicki – International Journal of Applied
Mechanics and Engineering – kwartalnik.
MONOGRAFIE:
S A. K. Piasecki – Wybory w Polsce 1989-2002.
W ramach działalności bibliotecznej uczelnia
otrzymała dofinansowanie w kwocie 46.000 zł
z przeznaczeniem na następujące zadania:
S Modernizacja programu bibliotecznego we wszystkich
posiadanych modułach, retrokonwersja zbiorów;
S Opłata rocznych polis serwisowych dla systemu
PROLIB, PROMAX, PROWEB oraz oprogramowania
PROGRESS, zakup elektronicznych baz danych
opisów patentowych;
S Konserwacja starodruków;
S Tworzenie i scalanie elektronicznego systemu
zarządzania biblioteką według nowej formuły, zgodnej
ze zmianami organizacyjnymi i struktu-ralnymi UZ.
Na dofinansowanie konferencji naukowych uczelnia
otrzymała dotację w ogólnej kwocie 41.000 zł. Do
finansowania
zakwalifikowały
się
następujące
konferencje oraz targi:

Środki na finansowanie
badań naukowych w 2003 r.
(działalność statutowa)
Na dofinansowanie działalności statutowej w 2003 r.
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji przeznaczyło
kwotę 1.819.000 zł. Dotacje dla poszczególnych
Wydziałów,
po
uwzględnieniu
narzutów
obowiązujących na uczelni, wynoszą:
Środki finansowe ogółem:
Narzut Prorektora ds. NWZ (20%):
Środki Wydziałów ogółem:
z tego:
Wydział Artystyczny

1.819.000
363.800
1.455.200
12.000
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KONFERENCJE:
S Filozofia wobec problemów współczesnego człowieka,
wrzesień 2003 – Wydział Humanistyczny, Instytut
Filozofii;
S Kultura krajobrazu Europy Środkowej, październik 2003
– Wydział Humanistyczny, Instytut Historii;
S Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna, czerwiec
2003 – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych;
S 27 Międzynarodowa Konferencja nt. Programowanie systemów czasu rzeczywistego, WRTP’03, maj 2003 – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
Instytut Informatyki i Elektroniki;
S XI Międzynarodowa Konferencja ze statystyki matematycznej „STATLIN’03”, sierpień 2003 – Wydział Nauk
Ścisłych, Instytut Matematyki;
S Komunikacja interpersonalna w procesie pomagania – wykorzystanie metody grup Balinta dla podnoszenia kompetencji psychologicznych, kwiecień 2003 – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki Społecznej;
S Systemowe i lokalne strategie rozwiązywania problemów
uzależnień wśród dzieci i młodzieży, maj 2003 – Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Instytut Pedagogiki Społecznej;
S Człowiek niepełnosprawny umysłowo w aktualnej rzeczywistości, wrzesień 2003 – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej;
S Prawo autorskie w przededniu wejścia do Unii Europejskiej w aspekcie specyfiki wydawnictw uczelnianych,
czerwiec 2003 – Oficyna Wydawnicza.
TARGI:
S VII Poznańskie Dni Książki Naukowej, październik 2003

– Oficyna Wydawnicza UZ, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
ks

Wydział Humanistyczny
Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
Wydział Nauk Ścisłych
Wydział Zarządzania
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji
Wydział Mechaniczny

89.520
47.760
270.080
20.800
211.360
551.600
252.080.

Dotacja ta obejmuje także środki na dofinansowanie
kosztów współpracy naukowej i naukowo-technicznej
z zagranicą, w szczególności określonej w umowach
międzyrządowych albo w protokołach wykonawczych
do tych umów, łączności komputerowej krajowej
i zagranicznej oraz importu czasopism naukowych
i innych nośników informacji naukowej.
ks
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Przystępujemy do procedury składania wniosków o dofinansowanie
działalności naukowej w 2004 r.
Dla przypomnienia informujemy, że wzorem lat
ubiegłych przystępujemy do procedury składania
wniosków na dofinansowanie na rok 2004
następujących zadań:
S działalność statutowa – kompletny wniosek stanowią:
załącznik 1 (ankieta jednostki naukowej) oraz załącznik
2
(formularz
wniosku)
do
Rozporządzenia
Przewodniczącego KBN z dnia 30 listopada 2001 r.;
S utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego –
wydział, który ubiega się o przyznanie dotacji składa
wraz z wnioskiem o dofinansowanie działalności
statutowej załącznik 4 do Rozporządzenia;
S badania własne – wg załącznika do Zasad składania
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14 kwietnia gościliśmy w naszej uczelni przedstawicieli Narodowej Agencji Programu SOCRATES/Erasmus:
Panią Beatę Skibińską i Panią Dorotę Wilgę. Spotkania,
które odbyły się z pracownikami Działu Współpracy
z Zagranicą i Kwestury oraz z Prorektorem ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą i studentami, stanowiły część
programu wizyty monitoringowej.
Celem wizyty była ocena przyjętych rozwiązań organizacyjnych związanych z obsługą programu SOCRATES/Erasmus w Uniwersytecie Zielonogórskim, ocena
dostępności informacji o programie, przejrzystości przyjętych zasad i procedur, ocena organizacji wymiany studentów i wykładowców, jak również zarządzania funduszami na wypłatę stypendiów dla studentów i wykładowców. Istotnym aspektem wizyty było zebranie
danych na temat znaczenia uczestnictwa w programie
Erasmus i roli, jaką pełni program w realizacji misji i
strategicznych planów rozwoju uczelni.
Miło nam poinformować, iż na podstawie przeprowadzonych rozmów oraz analizy udostępnionych dokumentów przedstawiciele Agencji Narodowej stwierdzili,
że uczestnictwo w programie SOCRATES/Erasmus ma
istotne znaczenie w realizacji założeń planów rozwoju
uczelni, a dostępność informacji na temat możliwości
oferowanych studentom i wykładowcom uczelni w ramach programu jest zagwarantowana.
Stosowane formy naboru, selekcji i oceny kandydatów
na wyjazdy zapewniają dobór właściwych studentów;
Zasady składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu SOCRATES/ Erasmus dostępne są na
stronie internetowej uczelni, co gwarantuje jawność
i przejrzystość stosowanych procedur.
Zarządzanie funduszami otrzymywanymi na wypłaty
stypendiów dla studentów i wykładowców nie budzi
zastrzeżeń (wniosek sformułowano na podstawie przeglądu dokumentacji finansowej – wyciągi z rachunku
bankowego, dokumenty źródłowe – za rok akademicki
2001/02), zaś sposób gromadzenia i przechowywania
dokumentacji (umowy dwustronne, dokumentacja in2 0 0 3
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wniosków o dotację na badania własne przez szkoły
wyższe nadzorowane przez Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu;
S inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub
prac rozwojowych, w tym aparatura naukowobadawcza wg załącznika 11 do Rozporządzenia.
Termin upływa z dniem 30 czerwca roku
poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana
dotacja.
O szczegółach składania wniosków Dziekani zostali
poinformowani pisemnie.
Odpowiednie formularze załączników są dostępne na
stronie internetowej Działu Nauki:
http://www.dn.uz.zgora.pl/pl/formularze_pl.html.
Katarzyna Siekanowicz
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dywidualnych stypendystów) umożliwiają sprawne odszukanie poszczególnych dokumentów.
Reasumując stwierdzono, że obsługa działań zdecentralizowanych programu SOCRATES/ Erasmus prowadzona jest w sposób sprawny i rzetelny.
Z przyjemnością informujemy również, iż Uniwersytet
Zielonogórski znalazł się w gronie 148 polskich szkół
wyższych, które decyzją Komisji Europejskiej zostały
uprawnione do uczestnictwa w programie SOCRATES/Erasmus w latach 2003/04 – 2006/07 i tym samym
otrzymały Kartę Erasmusa – Erasmus University Charter.

Karta Erasmusa jest jednym z elementów nowego sposobu zarządzania programem SOCRATES/Erasmus,
wchodzącego w życie od roku akademickiego 2003/04.
Nadanie Karty Erasmusa uprawnia naszą uczelnię do
wnioskowania do Komisji Europejskiej o fundusze na
realizację projektów wielostronnych programu Erasmus
oraz do Narodowej Agencji o fundusze na działania
zdecentralizowane (związane z wymianą studentów
i kadry dydaktycznej).
Patrycja Trela

