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BILANS OTWARCIA
Mocnym akcentem tegorocznej inauguracji jest przekazanie do użytku nowej siedziby Wydziału Nauk Ścisłych.
Obiekt o niebanalnej, wyróżniającej się architekturze został
zaprojektowany przez pracownię architekta Jerzego Gołębiowskiego. Szkoda tylko, że projektant nie dysponował
większą powierzchnią terenu, pozwalającą na ekspozycję
niewątpliwych walorów wyrafinowanej bryły obiektu.
A i w takiej postaci, jaką można ujrzeć dziś – budynek robi
jednak spore wrażenie. Okazała jest też jego powierzchnia
użytkowa – ponad 10 tys. m2 i kubatura – blisko 40 tys. m3.
Obiekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.
A całość bryły zamknięta metalizującymi, błękitnoszarymi
taflami szkła. O walorach użytkowych i przeznaczeniu

osób. Po raz pierwszy mury uczelni przekroczy 8.270 studentów I roku, z tego 4.375 na studiach dziennych. Uczelnia
oferuje studia na 27 kierunkach i prowadzonych w ich
ramach blisko stu specjalnościach. W tym roku najbardziej
liczebnymi kierunkami stały się: pedagogika (1.493 osoby
przyjęte na I rok na różne rodzaje studiów), zarządzanie
i marketing (1.104), informatyka (588), politologia (522). Na
studiach dziennych najwięcej studentów rozpocznie studia
na: pedagogice (566), zarządzaniu i marketingu (492), informatyce (297), filologii (287), filologii polskiej (266).
Warto może kilka słów poświęcić tegorocznej rekrutacji,
a zwłaszcza zainteresowaniu okazywanemu poszczególnym kierunkom. Najlepiej to ocenić na przykładzie I etapu

budynku piszemy na str. 10. Tutaj jednak trudno pominąć
ciekawostkę, że jednorazowo w salach może odbywać
zajęcia prawie 1600 studentów, a dużych sal wykładowych
(mieszczących od 90 do 220 osób) jest aż siedem (oprócz sal
seminaryjnych, komputerowych, laboratoriów i pracowni
naukowych).
Jeśli już o bazie materialnej mowa, warto wiedzieć, że
Uniwersytet posiada 73 budynki oraz powierzchnie w budynkach mieszkalnych i w ośrodkach wczasowych o łącznej
powierzchni 136.875,39 m2, w tym między innymi: 28
budynków z przeznaczeniem na cele dydaktyczne
i administracyjne (o pow. 73.506,49 m2), 10 domów studenta, 35 budynków gospodarczych, pięć ośrodków wczasowych.
Wielkość terenu, na którym zlokalizowano budynki to
57.8636 m2, w tym ośrodki wczasowe – 55.926 m2. Ponadto
posiadamy 3.895.500 m2 gruntów o przeznaczeniu rolniczym.
Stan techniczny budynków i budowli jest na ogół dobry.
Remontów wymagają obiekty najstarsze - zlokalizowane na
pl. Słowiańskim 6 i 9, domy studenta „Vicewersal” przy al.
Wojska Polskiego 65 i „Piast” przy ul. Podgórnej 50c. Budynek dydaktyczny A-2 przy ul. Szafrana 2 ze względu na
swój stan techniczny planowany jest również do remontu.
Przejdźmy jednak do spraw najważniejszych. Inauguracja jest przede wszystkim świętem studentów. W nowym
roku akademickim w Uniwersytecie studiować będzie
24.360 studentów, z czego na studiach dziennych – 12.380

rekrutacji (a były ich aż trzy). Późniejszy nabór to już często
efekt skomplikowanej kalkulacji kandydata, nie oddający
rzeczywistego zainteresowania przedmiotem studiów. Otóż
pierwsza rekrutacja na studia dzienne pokazała, że najwięcej kandydatów zainteresowanych jest studiowaniem pedagogiki w specjalności pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe (na 45 miejsc zgłosiło się 275 kandydatów; 6,1 osób na
miejsce), dalej – specjalność edukacja medialna i informatyczna
na tym samym kierunku (5,2), następnie – język angielski
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (4,3). Najsłabszym zainteresowaniem cieszył się nowo uruchomiony
kierunek fizyka techniczna, a do pierwszej rekrutacji zgłosił
się jeden kandydat. Kierunek został jednak uruchomiony,
bo słabsi kandydaci do studiowania na bardziej obleganych
kierunkach wyrazili w końcu chęć zostania fizykami, i to
technicznymi. Słabo obsadzona była również na pedagogice
specjalność zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia
pedagogiczna, gdzie na miejsce przypadło 0,3 osoby.
Od nowego roku akademickiego uruchamiane są cztery
nowe kierunki studiów: astronomia (przyjęto 53 osoby na
studia dzienne) oraz fizyka techniczna (30) na Wydziale
Nauk Ścisłych, elektronika i telekomunikacja (175 osób na
studiach dziennych i zaocznych) na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz grafika (42 osoby
na studiach dziennych i zaocznych) na Wydziale Artystycznym.
Dla studentów zamiejscowych Uniwersytet przygoto-
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wał w domach studenta 2.310 miejsc. Nie wszyscy studenci
spoza Zielonej Góry, niestety, znajdą miejsca w akademikach. Dla tych słabiej sytuowanych przewidziane są dopłaty do wynajmowanych kwater prywatnych. Jeśli już mowa
o pomocy materialnej dla studentów – to oferta, określona
przepisami ministerialnymi, wydaje się szeroka:
• stypendia socjalne,
• stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
• stypendia za wyniki w nauce,
• stypendia ministra za osiągnięcia w nauce,
• dopłata do zakwaterowania,
• dopłata do posiłków,
• zapomogi.
Jednak kwoty, jakimi dysponuje uczelnia na cele socjalne dla studentów znajdujących się w gorszej sytuacji materialnej są więcej niż skromne i nie mogą w całości zapewnić
realizacji celów, dla których taka pomoc została ustanowiona. Szczególnie wobec powszechności bezrobocia. Szerzej
o pomocy materialnej piszemy na str. 54. Dla studentów,
którzy przekroczą mury uczelni po raz pierwszy, Centrum
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1.180 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego tylko
34 jest zatrudnionych na II etacie). Wśród nauczycieli jest 98
profesorów tytularnych (w tym 12 na II etacie), doktorów
habilitowanych – 172 (13 na II etacie), 363 doktorów. Pracownicy nie będący nauczycielami (służba biblioteczna,
pracownicy inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi)
to zespół liczący 782 osoby (odpowiednio: 69, 93, 301, 324
osoby). Jeśli chodzi o liczebność kadry nauczającej – największym wydziałem jest Wydział Humanistyczny (204
nauczycieli akademickich), ustępuje mu Wydział Nauk
Pedagogicznych i Społecznych (164) i Wydział Nauk Ścisłych (139). Najmniejszym wydziałem w tej kategorii jest
Wydział Artystyczny (85). Pozostałe zatrudniają od 111 do
126 pracowników naukowo-dydaktycznych.
I wreszcie o dorobku minionego roku akademickiego.
W tym okresie sześciu nauczycieli uzyskało profesurę tytularną – Marian Adamski, Krzysztof Gałkowski, Bogusław
Stankowiak, Bazyli Tichoniuk, Joachim Zdrenka i Roman
Zmyślony. Grono samodzielnych pracowników nauki
powiększyło 12 osób, które uzyskały habilitację. O „inaugu-

DALEKO ZAWANSOWANA JEST
REALIZACJA SIEDZIBY INSTYTUTU BUDOWNICTWA
- ŚRODKOWA CZĘŚĆ BĘDZIE GOTOWA
POD KONIEC PRZYSZŁEGO ROKU

Informacji i Promocji wydało specjalny informator, który
będzie dostępny w dziekanatach i na stronie Uniwersytetu.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są wydziały:
- w ramach Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych:
9 Wydział Artystyczny,
9 Wydział Humanistyczny,
9 Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
- w ramach Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych:
9 Wydział Nauk Ścisłych,
9 Wydział Zarządzania,
- w ramach Szkoły Nauk Technicznych:
9 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
9 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
9 Wydział Mechaniczny.
Wydziałami, które kształcą największą liczbę studentów
są: Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych (4.689
studentów wszystkich lat studiów), Wydział Humanistyczny (4.635) i Wydział Zarządzania (4.007). Najmniej licznym jest
Wydział Artystyczny, kształcący jedynie 480 studentów.
Nowa uczelnia przez okres minionego roku akademickiego wystawiła 4.439 dyplomów absolwenckich.
Uniwersytet zatrudnia 1.962 osoby. Kadra nauczająca to

racyjnych” nagrodach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, a także o odznaczeniach dla naszych pracowników informujemy na następnej stronie.
Zaczęły funkcjonować przyznane rok wcześniej uprawnienia habilitacyjne – Instytut Historii wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu profesora, a na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji odbyło się pierwsze
kolokwium habilitacyjne. Ten sam wydział uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie informatyki. Kierunek filozofia uzyskał na okres 3 lat akredytację, będącą certyfikatem dobrej jakości kształcenia.
Przypomnijmy też, że Uniwersytet – zgodnie z tradycją
wpisaną w jego działalność – stał się jeszcze jednym, ale nie
najmniej ważnym, ośrodkiem twórczości i upowszechniania kultury. Myślę tutaj przede wszystkim o plastykach
i muzykach skupionych w Wydziale Artystycznym i ich
widocznej aktywności twórczej. Ale też o uniwersyteckich
koncertach Ars longa, na które ściąga wielu melomanów
z miasta, licznych a rezonujących społecznie prezentacjach
artystów plastyków, czy sukcesach własnego big-bandu
(o których informujemy na str. 46).
Tyle bilans otwarcia, „suchy”, telegraficzny raport o stanie uczelni. A jak na bilans przystało – dużo w nim liczb.
Takich, które charakteryzują nasz Uniwersytet, ale mogą też
skłonić do refleksji nad kierunkiem jego rozwoju.
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