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INFORMACJA DLA STUDENTÓW DZIENNYCH UZ
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SOCJALNEGO
NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKAD. 2002/2003

Informujemy studentów, którzy planują ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy roku akademickiego
2002/200, że podania będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do

26 września 2002,

Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów składają wnioski do 15 października.

PRZYPOMINAMY:
Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego obowiązany jest do złożenia podania na odpowiednim formularzu oraz załączenia
do podania dowodów dokumentujących sytuację materialną jego rodziny tj.:
1. dot. przychodów w rodzinie studenta:
zaświadczenia o źródłach i wysokości przychodów rodziców (prawnych opiekunów) i członków rodziny studenta za okres 6 miesięcy od
01stycznia 2002 do 30 czerwca 2002,
zaświadczenie o przychodach studenta,
2. dot. składu osobowego rodziny studenta:
dokumenty potwierdzające skład osobowy rodziny, np. kserokopię dowodu osobistego, strony 1-5, rodziców (prawnych opiekunów), kserokopię odpisu aktu urodzenia rodzeństwa lub inne,
w przypadku śmierci rodziców - kserokopię odpisu aktu zgonu,
3. dot. rodzeństwa studenta:
zaświadczenia o nauce,
w przypadku rodzeństwa w wieku przedszkolnym - kserokopię odpisu aktu urodzenia,
w przypadku rodzeństwa uczącego się w trybie wieczorowym lub zaocznym - zaświadczenia o nauce oraz zaświadczenie z RUP o statucie
bezrobotnego,
w przypadku rodzeństwa niepracującego, pozostającego na utrzymaniu rodziców przez rok od ukończenia szkoły - zaświadczenie z RUP o
statusie bezrobotnego oraz kserokopia świadectwa ukończenia szkoły,
4. dot. współmałżonka studenta:
kserokopię odpisu aktu małżeństwa,
zaświadczenie o nauce lub zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości przychodów z sześciu miesięcy wraz z wyszczególnionymi składkami ZUS i kosztami uzysku,
w przypadku współmałżonka, który odbywa zasadniczą służbę wojskową – zaświadczenie z WKU,
5. dot. dziecka studenta:
kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka,
zaświadczenie z ZUS z wyszczególnioną kwotą zasiłku rodzinnego,
UWAGA! Informujemy, że będą przyjmowane tylko podania, do których zostaną załączone kompletne dokumenty. W przypadku przedłożenia
kserokopii dokumentów obowiązuje oryginał do wglądu.

Podania należy składać w Dziale Spraw Studenckich
(Al. Wojska Polskiego 69, pok. 405 i 406, IV p.)
w godz. 8.00 -14.00
Formularze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego są dostępne w Dziale Spraw Studenckich oraz na stronie internetowej
www.dss.uz.zgora.pl
Wzory dokumentów (do pobrania) wymaganych przy ubieganiu się o stypendium socjalne:
⇒ wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
⇒ zaświadczenie o dochodach do celów świadczeń pomocy materialnej.
Przed złożeniem wniosku, warto zapoznać się z ”Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów dziennych UZ” www.dss.uz.zgora.pl
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Wspomnienie o prof. Zbigniewie Korzeniu
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Korzeń
urodził się 6 marca 1946 roku w Schweinningen. W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Od 1971 roku był zatrudniony w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
Politechniki Wrocławskiej, Stopień doktora
uzyskał w 1975 roku, stopień doktora habilitowanego w 1981 roku, a w roku 1994 uzyskał tytuł naukowy profesora. W latach 1987
– 1993 pełnił funkcję zastępcy dyrektora
Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Od
1991 roku był kierownikiem Zakładu Konstrukcji i Automatyzacji Maszyn Roboczych,
później kierownikiem Zakładu Logistyki
i Systemów Transportowych.
Współpracę z Wyższą Szkołą Inżynierską
w Zielonej Górze, później Politechniką rozpoczął w 1994 roku. Prof. Zbigniew Korzeń
był kierownikiem naukowym specjalności
automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych, prowadzonej w Zakładzie Organizacji i Automatyzacji Procesów Produkcyjnych na Wydziale Mechanicznym ówczesnej
Politechniki.
W tym okresie Profesor Korzeń z wielkim zaangażowaniem uczestniczył w rozwoju
dydaktycznym i naukowym Zakładu traktując
to jako możliwość terytorialnego rozszerzenia
nowej specjalności kształcenia, w tak ważnej
dla gospodarki województwa zielonogórskiego.
Nieoceniony jest wkład Profesora
w ukształtowaniu nowej, nowoczesnej formuły Zakładu w obszarze dydaktycznym i badawczym. Był on autorem programu kształcenia tej specjalności, wprowadzając nowy
blok przedmiotowy „Logistyka i Techniki
Zintegrowanych Przepływów Materiałów”.
Profesor przyczynił się w znaczący sposób do
modernizacji laboratoriów pracowni Automatyzacji i Organizacji Procesów Produkcyjnych w Zakładzie, dzięki czemu powstały
nowe stanowiska dydaktyczne z wykorzystaniem nowoczesnych układów automatyki
przemysłowej.
Obszarem jego działalności naukowej były mechanika procesów urabiania, ładowania
i przetwarzania gruntów i skał oraz transport
i składowanie materiałów ziarnistych i pyłowych; teoria konstrukcji i automatyzacji
maszyn urabiających, ładujących i środków
transportu technologicznego; modelowanie
przepływów materiałowych w logistycznych
systemach transportowo – magazynowych.
Profesor Zbigniew Korzeń prowadził szeroką współpracę z wieloma zagranicznymi
uczelniami, do których należą: Techniczny

Uniwersytet w Delft w Holandii, Chalmers of
Technology w Göteborgu w Szwecji, Techniczny Uniwersytet w Grazu w Austrii.
W latach 1993 – 1995 Profesor Korzeń
był koordynatorem międzynarodowego projektu dydaktycznego Tempus JEP 03238
z ramienia Politechniki Wrocławskiej, finansowanego przez Unię Europejską. Projekt
dotyczył tworzenia podstaw kształcenia
logistycznego w Polsce. W wyniku tej współpracy Profesor Korzeń znacząco przyczynił
się do stworzenia podstaw kształcenia logistycznego w naszym kraju. Stał się wielkim,
niekwestionowanym autorytetem polskiej
logistyki w obszarze systemów transportowo
– magazynowych, tworząc swoją szkołę
Logistycznych Systemów Transportowo –
Magazynowych.
Profesor Korzeń posiadał bardzo bogaty
dorobek naukowy, który stanowi ponad 150
publikacji, w tym cztery książki naukowe dwie z zakresu logistyki oraz ponad pięćdziesiąt publikacji zagranicznych. Był autorem
prac naukowych z zakresu logistyki i technik
przepływu materiałów, logistycznych systemów transportu bliskiego i magazynowania,
modelowania i projektowania systemów
logistycznych. Był Rektorem Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu
we Wrocławiu, Przewodniczącym Rady
Programowej czasopisma „Logistyka”, wiceprzewodniczącym Rady Naukowej Instytutu
Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.
Ponadto Profesor był członkiem wielu krajo-

wych i międzynarodowych organizacji,
w tym:
Sekcji Europy Środkowej i Wschodniej
w Europejskim Towarzystwie Logistycznym (ELA) w Belgii,
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Niemieckojęzycznych Profesorów Techniki Transportu i Logistyki w Berlinie,
Komisji do Spraw Transportu i Infrastruktury Technicznej Unii Metropolii
Polskich przy Ministerstwie Transportu
i Gospodarki Morskiej,
Sekcji Mechanizacji Górnictwa w Komitecie Górnictwa,
oraz laureatem wielu nagród ministerialnych
i uczelnianych i cenionym autorytetem
w kraju i zagranicą.
Profesor Zbigniew Korzeń wypromował
6 doktorantów oraz ponad 80 mgr inż., w tym
ponad 20 na Politechnice Zielonogórskiej.
Wspaniałym przejawem Jego twórczej
wyobraźni i ogromnej energii była najpierw
idea, a później wielkie zaangażowanie
w organizację Wyższej Międzynarodowej
Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
To jedno z wielu dzieł, Profesor Korzeń
tworzył wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki
w Metz z Francji. Uczelnia ta stanowi jeden
z ważniejszych
elementów
tworzonego
we Wrocławiu Centrum Logistycznego,
którego jest współtwórcą.
Był to człowiek wielkiej kultury osobistej, pracowity, zdyscyplinowany, niepospolitych zalet umysłu i charakteru. Jego mądrość
i erudycja zawodowa powodowały, iż Jego
wykłady cieszyły się wielkim zainteresowaniem i były bardzo wysoko cenione za ich
profesjonalizm. Prowadził niezmiernie ciekawe i cenione przez studentów wykłady,
seminaria dyplomowe, prace przejściowe,
dyplomowe oraz doktoranckie. Dla swoich
studentów i współpracowników był wielkim
autorytetem i wzorem do naśladowania. Nie
bał się podejmować nowych wyzwań, otwarty na współpracę z ludźmi, którym tak jak
Jemu zależało na rzetelnym i profesjonalnym
kształtowaniu nowego przedsięwzięcia. Odszedł od nas 17 kwietnia 2002 roku wspaniały, niezastąpiony człowiek, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, któremu niewielu może dorównać. Zostawił po sobie
wspaniały dorobek, ale i żal w sercach, że tak
szybko dobiegła kresu Jego droga i że nigdy
więcej nie będziemy mogli uczestniczyć
w jego wykładach. Na zawsze pozostanie
w naszych myślach i sercach człowiek, który
wytyczył w Polsce kierunek rozwoju
i zastosowania Logistyki. Cześć Jego pamięci!

J.C.
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