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Od redakcji

Od razu uspokajam – dzisiejszy numer daleko odbiega od założonej
koncepcji miesięcznika uniwersytetu. Pierwsze miesiące poświęcimy
na budowanie zespołu redakcyjnego. Dlaczego zatem nie poczekaliśmy
ze startem? Inauguracja działalności najmłodszego polskiego uniwer-
sytetu jest aż nadto wystarczającym powodem.

Co zamierzamy?
Życie akademickie w całym bogactwie jego przejawów skupia się

w wydziałach. Chcemy zatem stworzyć sieć korespondentów wydzia-
łowych, którzy z mandatu rady wydziału informować będą o bieżących
wydarzeniach, ale podzielą się również wiadomościami o aktywności
naukowej pracowników, sympozjach, konferencjach i seminariach,
będą prezentować ciekawe koła naukowe, pisać o innowacjach w dy-
daktyce.

Każdej społeczności ton nadają autorytety, najczęściej te nieformal-
ne, za to z liczącymi się nazwiskami. Będziemy prezentować sylwetki
liderów życia naukowego, utalentowanych i lubianych dydaktyków,
ludzi Uniwersytetu, którzy nie tylko w Zielonej Górze zdobyli uznanie
i szacunek.

Będziemy zabiegać o obecność na naszych łamach twórców i działa-
czy kultury, uzdolnionej młodzieży artystycznej. Liczymy na dobrą
współpracę z samorządem studenckim i organizacjami studenckimi,
którym nie poskąpimy miejsca. Ale także na inicjatywy „ludzi osob-
nych”, indywidualistów, którzy środowisku mają coś istotnego do
zaproponowania. Wiele obiecujemy sobie po kształconych tu przy-
szłych dziennikarzach. Liczymy na indywidualne i zespołowe sukcesy
sportowe studentów z AZS, a te najcenniejsze z radością odnotujemy.
Przynajmniej raz w roku zapytamy rektora o najważniejsze sprawy
uczelni i jej ludzi. I niekoniecznie muszą być to pytania gładkie, za to
sięgające istoty problemu.

Pora już kończyć tę litanię zamysłów zapewnieniem, że będziemy
otwarci na udział w redagowaniu pisma i wszystkich chętnych zapra-
szamy. Jedyną barierą jest wartość tekstu i jego środowiskowa „no-
śność”.

I jeszcze jedno. Pismo redagowane jest społecznie, a za materiały
prasowe – te zamówione i nie – nie jesteśmy w stanie wypłacić się
inaczej, jak prostym „dziękuję”.

ANDRZEJ POLITOWICZ

Zanim zabrzmi pierwsze Gaudeamus...

Bilans otwarcia
O tym, że dla zielonogórskiego

środowiska naukowego nadchodzący
rok akademicki jest wyjątkowy, nie
trzeba nikogo przekonywać. 6 lipca
Prezydent RP podpisał ustawę
o utworzeniu z dniem 1 września
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ustawę ogłoszono w tegorocznym
Dzienniku Ustaw Nr 74, pod pozycją
785. Uniwersytet powstaje z połącze-
nia Politechniki Zielonogórskiej
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.
T. Kotarbińskiego, a pracownicy obu
uczelni stają się z mocy tej ustawy –
pracownikami UZ. Spróbujmy przy-
bliżyć bilans otwarcia nowej uczelni,
a jak na bilans przystało – nie obej-
dzie się bez liczb, charakteryzujących
potencjał najmłodszego w kraju
uniwersytetu.
Organizacja uniwersytetu – co jest
istotnym novum w polskim szkol-
nictwie wyższym – została zbudowa-
na na fundamencie trzech szkół,
grupujących podstawowe jednostki
organizacyjne – wydziały. I tak,
w ramach Szkoły Nauk Humani-
stycznych i Społecznych funkcjonują
3 wydziały: Artystyczny, Humani-
styczny oraz Nauk Pedagogicznych
i Społecznych. Szkołę Nauk Ścisłych
i Ekonomicznych tworzą 2 wydziały:
Nauk Ścisłych oraz Zarządzania.
W skład Szkoły Nauk Technicznych
wchodzą 3 wydziały: Inżynierii

Lądowej i Środowiska, Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji
oraz Mechaniczny. Szkołą kieruje

prorektor, jednostka taka ma własne
służby administracyjne, podległe
dyrektorowi administracyjnemu

szkoły. Posiada również własną
redakcję wydawnictw. Rektora
wspierają także dwaj prorektorzy
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„resortowi” – ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą oraz ds. Studenckich.
Jednostkami administracji ekono-
micznej i gospodarczej kieruje dy-
rektor administracyjny przy pomocy
trzech zastępców - ds. ekonomicz-
nych, finansowych (kwestor) i tech-
nicznych. Administracji pionu rektora
przewodzi dyrektor jego biura. Ilu-
strują to przedstawione schematy
organizacji działalności naukowo-
dydaktycznej oraz administracyjno-
gospodarczej. Rok akademicki w
uniwersytecie rozpocznie 23.178
studentów, z czego 10.420 na stu-
diach dziennych. Na ośmiu wydzia-
łach studia prowadzone są na 23
kierunkach:
Szkoła Nauk Humanistycznych
i Społecznych: Wydział Artystyczny
(malarstwo, edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej, eduka-
cja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych); Wydział Humani-
styczny (filologia, filologia polska,
filozofia, historia, politologia); Wy-
dział Nauk Pedagogicznych i Spo-
łecznych (pedagogika, socjologia,
wychowanie fizyczne).
Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicz-
nych: Wydział Nauk Ścisłych (in-

formatyka i ekonometria, matematy-
ka, fizyka); Wydział Zarządzania
(zarządzanie i marketing).
Szkoła Nauk Technicznych: Wy-
dział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji (elektrotechnika,
informatyka); Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska (budownictwo,
inżynieria środowiska, ochrona
środowiska); Wydział Mechaniczny
(mechanika i budowa maszyn, wy-
chowanie techniczne oraz zarządzanie
i inżynieria produkcji).
Najliczniejszymi kierunkami są:
pedagogika (4.043 studentów
wszystkich lat studiów – dziennych,
wieczorowych i zaocznych), zarzą-
dzanie i marketing (3.292), informa-
tyka (2.374), mechanika i budowa
maszyn (2.073). Listę zamyka malar-
stwo (32), tuż przed nim fizyka (128)
i edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej (128).

Po raz pierwszy mury uczelni
przekroczy ponad 6.500 studentów
pierwszego roku, z czego 3.449
studentów studiów dziennych.
W liczbach bezwzględnych na pierw-
szy rok studiów dziennych najwięcej
studentów przyjęto na pedagogikę
(344), zarządzanie i marketing (335),

matematykę (278), mechanikę
i budowę maszyn (270) oraz infor-
matykę (249 osób). Po raz pierwszy
nabór przeprowadzono na nowy
kierunek – informatykę i ekonometrię.
Niezwykle trudno zbadać zaintereso-
wanie kandydatów poszczególnymi
kierunkami studiów, wyrażające się
w liczbie kandydatów na jedno
miejsce. Po pierwsze dlatego, że
prowadzi się dwie rekrutacje – lipco-
wą i wrześniową. Obok konkursu
świadectw na niektórych kierunkach,
obowiązywał testowy egzamin
przedmiotowy. Motywacje i predys-
pozycje kandydatów z pierwszej
rekrutacji są z reguły silniejsze. Do
wrześniowej rekrutacji przystępują
głównie dwie kategorie kandydatów –
ci, co nie uzyskali indeksów w innych
uczelniach (ich motywacje i predys-
pozycje mogą być także „silne”) oraz
duża grupa zainteresowana studiowa-
niem czegokolwiek (jak w przypadku
mężczyzn – by uniknąć powołania do
służby wojskowej). Nie ulega jednak
wątpliwości, że wyższą punktacją
musieli się legitymować pragnący
studiować na studiach dziennych
filologię germańską, angielską,
zarządzanie i marketing, wychowanie
fizyczne oraz informatykę. I wreszcie
– trzeba to podkreślić – przedstawio-
ne dane mają, głównie w odniesieniu
do studentów I roku, charakter orien-
tacyjny, jako że kandydaci ubiegali
się o indeksy w kilku uczelniach.
Do dyspozycji studentów zamiejsco-
wych jest około 2.400 miejsc w 10
domach studenckich. Ten dziesiąty,
przy ul. Wyspiańskiego, w dniu
inauguracji zostanie przekazany
studentom w użytkowanie (208
miejsc). Warto dodać, że parter
nowego akademika został przygoto-
wany z myślą o studentach niepełno-
sprawnych. Inwestorem obiektu
zostało pierwsze w Polsce Uczelniane
Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego. Szacuje się, że do pełnego
zaspokojenia potrzeb studentów
zamiejscowych zabraknie ok. 1.000
miejsc. Kierownictwo uczelni zasta-
nawia się nad pomocą materialną
osobom, które nie uzyskały miejsca
w akademiku.
Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia
1.138 nauczycieli akademickich,
z czego 95 jest profesorami tytular-
nymi, 159 legitymuje się stopniem
naukowym doktora habilitowanego,
a stopień doktora posiada 342 na-
uczycieli akademickich. Pozostali
nauczyciele akademiccy to grupa
licząca 542 osoby. Proces naukowo-
dydaktyczny wspomaga 779 pracow-
ników nie będących nauczycielami
(pracownicy administracji, służby
bibliotecznej, pracownicy inżynieryj-
no-techniczni i obsługi). Łatwo więc
obliczyć, że nasz uniwersytet jest
pracodawcą 1.917 osób. Prawdopo-
dobnie jesteśmy największym praco-
dawcą w województwie lubuskim. Piszę
„prawdopodobnie”, bo w Wojewódz-
kim Urzędzie Statystycznym odmówio-
no mi uwiarygodnienia tej informacji,
zasłaniając się przepisami ustawy

o sprawozdawczości statystycznej.
Największymi wydziałami jeśli
chodzi o liczbę zatrudnionych na-
uczycieli jest Wydział Humanistycz-
ny (242), Wydział Nauk Pedagogicz-
nych i Społecznych (208) oraz Wy-
dział Nauk Ścisłych (140), najmniej-
szymi – Wydział Mechaniczny (68)
oraz Wydział Artystyczny (82).
Pozostałe wydziały zatrudniają od
110 do 116 nauczycieli.

Dwie dyscypliny naukowe – hi-
storia i elektrotechnika  - posiadają
uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego.
Wszystko wskazuje na to, że w ciągu
dwóch - trzech lat takie uprawnienia
uzyskają matematyka i pedagogika,
już teraz spełniające wymogi formal-
ne. Siedem dyscyplin (budownictwo,
historia, pedagogika, elektrotechnika,
matematyka, budowa i eksploatacja
maszyn, filozofia) mogą nadawać
stopnie naukowe doktora. Jeszcze
przed połączeniem obu uczelni In-
stytut Filozofii uzyskał w 2000 roku
I kategorię Komitetu Badań Nauko-
wych, a II  kategorię – b. Centrum
Astronomii (obecnie Instytut Astro-
nomii) i Wydział Elektryczny.
Obiekty uniwersyteckie zgrupowane
są w dwóch campusach, A - przy ul.
Podgórnej 50 i B - przy al. Wojska
Polskiego 69. Poza campusami swą
siedzibę ma kilka instytutów i innych
jednostek. Na starcie uniwersytet
w Zielonej Górze dysponuje 45
obiektami o łącznej powierzchni
użytkowej 127 tys. m2. Oddawane do
użytku w ostatnich latach budowle
uzyskały atrakcyjną formę architek-
toniczną, podnosząc urodę sąsiadują-
cych z nimi terenów. Myślę tu
w szczególności o Collegium Neophi-
lologicum przy al. Wojska Polskiego,
nowej siedzibie Wydziału Mecha-
nicznego oraz o zakładowej mieszka-
niówce – osiedlu pracowniczym przy
ul. Prostej i budynku przy ul. Wazów
(ten ostatni zdobył budowlany tytuł
„Mister Budowy Roku 1999”).
W czerwcu rozpoczęto budowę
nowego obiektu dla Wydziału Nauk
Ścisłych w kompleksie zabudowań
przy ul. Podgórnej o szacunkowej
wartości 30 mln zł, w październiku
rusza budowa pięciokondygnacyjnej
siedziby Instytutu Budownictwa
(wraz z laboratoriami). W sierpniu
rozstrzygnięty został konkurs na
projekt biblioteki uniwersyteckiej
przy al. Wojska Polskiego o wartości
realizacyjnej ponad 30 mln zł. Oba
„budynki główne” dotychczasowych
uczelni poddane zostały renowacji,
a ten przy al. Wojska Polskiego
zyskał nową elewację.
Nad budynkiem tymczasowego
rektoratu przy ul. Podgórnej pojawił
się widoczny z daleka napis: „Uni-
wersytet Zielonogórski”.
Trzeba przyznać, że godniejszemu
statusowi uczelni towarzyszy nie-
spotykany rozmach inwestycyjny, co
tylko dobrze może wróżyć nowemu
uniwersytetowi. Czego wszyscy mu
życzymy.

Andrzej Politowicz

OBIEKT WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH
WYSZEDŁ JUŻ Z ZIEMI
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