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 Nr 41 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie kalendarza re-
krutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 
2017/2018. 

 Nr 42 z dnia 23 maja 2017 roku uchylające zarządzenie 
nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 
kwietnia 2012 r. w sprawie zadań związanych z monito-
rowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

 Nr 43 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat 
za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe 
od roku akademickiego 2017/2018.

 Nr 44 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 
2017/2018.

 Nr 45 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmieniające 
zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za 
świadczone usługi edukacyjne. 

 Nr 46 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany struktu-
ry organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 47 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych 
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego 
na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 48 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie szczegóło-
wych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjne-
go na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 49 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie w sprawie 
struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psycholo-
gii i Socjologii. 

 Nr 50 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie utworzenia 
jednostki międzywydziałowej Centrum Doskonałości Na-
ukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zmiany regu-
laminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 51 z dnia 7 czerwca 2017 roku zmieniające zarządze-
nie nr 36 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 
kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickie-
go 2017/2018.
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Rok 2017 jest szczególnie istotny dla Wydziału informa-
tyki, elektrotechniki i automatyki Uniwersytetu Zielono-
górskiego, albowiem obchodzimy 50-lecie istnienia jed-
nostki o bardzo bogatej historii oraz ugruntowanej pozycji 
w środowisku krajowym i międzynarodowym. Działalność 
wydziału koncentruje się w dwóch podstawowych obsza-
rach – naukowym i dydaktycznym.

Przejawem wysokiej aktywności naukowej pracowników 
instytutów funkcjonujących w jednostce są liczne publika-
cje naukowe i patenty, realizacja wielu projektów nauko-
wych i rozwojowych oraz rozległa współpraca z przemy-
słem i środowiskiem naukowym w kraju i zagranicą, a także 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych w kluczowych 
dyscyplinach.

W obszarze dydaktycznym wydział koncentruje się na 
kształceniu kadr na kierunkach automatyka i robotyka, 
biznes elektroniczny, efektywność energetyczna, elektro-
nika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz informaty-
ka, a także inżyniera biomedyczna (wspólnie z Wydziałem 
mechanicznym). W ciągu 50 lat działalności dydaktycznej 
studia na wydziale ukończyło ponad 9000 absolwentów. Po-

mimo trwającego od kilku lat niżu demograficznego, atrak-
cyjna oferta dydaktyczna oraz duże zaangażowanie i pro-
fesjonalizm nauczycieli akademickich sprawiają, iż wydział 
aktualnie kształci ponad 1200 studentów.

swą znamienitą pozycję Wydział informatyki, elektro-
techniki i automatyki zawdzięcza zarówno byłym, jak 
i aktualnym pracownikom, studentom, absolwentom oraz 
partnerom z zaprzyjaźnionych krajowych i zagranicznych 
ośrodków naukowych, a także przemysłu. Wszystkim im na-
leżą się serdeczne słowa podziękowania za wkład w rozwój 
jednostki. 
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