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PION PROREKTORA
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
DZIAŁ NAUKI
Wnioskujemy o środki finansowe na 2003 r.
Od 1 stycznia 2002 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie
Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych w sprawie
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków
finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę.
Zgodnie z tym rozporządzeniem wystąpiliśmy do Komitetu Badań Naukowych o przyznanie środków finansowych
na realizację badań naukowych przewidzianych do finansowania z dotacji w roku 2003.
Ogółem w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Wydziały wnioskowały o przyznanie dotacji na finansowanie 129 tematów badawczych, z tego:
S Wydział Artystyczny
9
S Wydział Humanistyczny
40
S Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
25
S Wydział Nauk Ścisłych
18
S Wydział Zarządzania
9
S Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
12
S Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji
4
S Wydział Mechaniczny
12
Wnioski o dotację na działalność statutową obejmowały
finansowanie badań naukowych, w tym koszty:
S materiałów i przedmiotów nietrwałych,
S wynagrodzeń z pochodnymi,

usług obcych,
konferencji krajowych i zagranicznych,
publikacji,
aparatury niezbędnej do wykonania zadań związanych
z prowadzonymi badaniami,
S udziału w specjalnym programie badawczym lub
w działalności sieci naukowej.
Istotną częścią wniosku, poza wskazaniem na planowane
zamierzenia w 2003 r., było przedstawienie osiągnięć jednostki w 2001 r.
Podkreślić należy, że choć został uproszczony tryb i zakres opracowania, to nie uległa zmianie w sposób istotny
terminowość przygotowania wniosków.
Wydziały ubiegające się o przyznanie dotacji na działalność statutową były zobowiązane do sporządzenia Ankiety jednostki naukowej. Przy opracowaniu Ankiety wydziały
zgłaszały wiele trudności z dotarciem do danych księgowych. Rozumiemy, że wpływ na tę sytuację miały zmiany
organizacyjne związane z powstaniem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się
sprawniej i efektywniej pozyskać niezbędne dane finansowe.
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Bożena Bieżańska

DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
Program SOCRATES/Erasmus – umowy bilateralne
Rozpoczynając kolejny rok współpracy Uniwersytetu
Zielonogórskiego z uczelniami europejskimi w ramach
unijnego programu edukacyjnego SOCRATES przypominamy, że odnawianie umów bilateralnych z partnerami
zagranicznymi oraz zawieranie nowych powinno nastąpić
nie później niż do 15 października.
Wszelkie informacje na temat programu SOCRA-

TES/Erasmus uzyskać można w Dziale Współpracy z Zagranicą: kampus B, al. Wojska Polskiego 69, pok. 302.
Kontakt: mgr Patrycja Trela, tel. 328 32 97, fax 326 71 73,
e-mail: P.Trela@dwz.uz.zgora.pl.
Formularze umów bilateralnych dostępne są na stronie
internetowej Działu: http:// www.dwz.uz.zgora.pl
Patrycja Trela

IMPREZY W KLUBIE „U OJCA”
Kalendarz imprez, które odbędą się w październiku
w Klubie Studenckim „U OJCA”:
Koncert zespołu „Kult” 5 X 2002 godz. 2000,
Jam sessions w wykonaniu big-bandów „Wind Machine” oraz zespołu UZ,
Koncert zespołu „Pezet noon” 18 X 2002 godz. 2000,

Koncert zespołu „Kto to” 19 X 2002 godz. 2000,
Koncert zespołu „Pidżama Porno” oraz „Jugosławia” 25
X 2002 godz. 1900,
Poza tym zapraszamy na poniedziałkowe dyskoteki
(wstęp za okazaniem legitymacji studenckiej)
Maciej Dzikuć, Klub Studencki „U Ojca”
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