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Szanowni Państwo! 

Rok akademicki 2001/2002 był dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
początkiem budowania nowych tradycji, które wyznaczać będą jego oblicze na najbliższe i dalsze 
lata. Zderzyliśmy się w pierwszych miesiącach minionego roku z problemami wynikającymi 
z braku sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych naszej działalności i zróżnicowanych zasad 
organizacyjnych byłych zielonogórskich uczelni, z których Uniwersytet nasz powstał. 

Powszechnie  znana, bardzo trudna sytuacja gospodarcza kraju zmusiła nas do zmiany, przyję-
tych na początku, zasad organizacyjnych działalności administracyjnej. W takiej atmosferze rozpo-
czął się trudny i długofalowy proces integracyjny zielonogórskiego środowiska akademickiego. 

Mimo podejmowanych prób przez niektórych dziennikarzy naszych lokalnych gazet, rysowa-
nia katastroficznych wizji przyszłości Uniwersytetu Zielonogórskiego, wchodzimy w nowy rok 
akademicki bardziej zjednoczeni wokół idei budowania nowoczesnego uniwersytetu, który będzie 
w stanie współpracować i konkurować z najlepszymi tego typu uczelniami przyszłej Zjednoczonej 
Europy. 

W roku akademickim 2001/2002 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiowało: 23.132 studen-
tów, z czego 10.538 na studiach dziennych i 12.594 na studiach wieczorowych i zaocznych. 

Zatrudnialiśmy łącznie 1.180 nauczycieli akademickich w tym: 
- 98 profesorów, 
- 172 doktorów habilitowanych, 
- 363 doktorów, 
- 547 asystentów i wykładowców. 

Ponadto Uniwersytet Zielonogórski zatrudniał 782 pracowników nie będących nauczycielami 
akademickimi w tym: 
- 69 pracowników bibliotecznych, 
- 93 pracowników inżynieryjno-technicznych, 
- 301 pracowników administracyjnych, 
- 324 pracowników obsługi. 

W minionym roku akademickim studia na Uniwersytecie Zielonogórskim ukończyło 4.439 
osób, w tym 1.346 na studiach dziennych i 3.093 na studiach wieczorowych i zaocznych. 

Posiadamy 8 uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora i 2 do nadawania stopnia 
doktora habilitowanego. W ramach tych uprawnień w roku akademickim 2001/2002 nadaliśmy 19 
stopni naukowych doktora i 1 stopień doktora habilitowanego. Rozpoczęliśmy kształcenie studen-
tów na studiach doktoranckich. 

Miniony rok akademicki był w Uniwersytecie Zielonogórskim okresem poważnego rozwoju 
własnej kadry naukowo-dydaktycznej. 

Łącznie 26 osób zakończyło swoje przewody doktorskie, a 12 habilitacyjne, z których już 6 zo-
stało zatwierdzonych przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i  Stopni Naukowych. 

Z satysfakcją odnotowujemy, że 6 naszych kolegów uzyskało tytuł naukowy profesora. Są to: 
- prof. Marian Adamski i prof. Krzysztof Gałkowski z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki 

i  Telekomunikacji, 
- prof. Bogusław Stankowiak z Wydziału Artystycznego, 
- prof. Bazyli Tichoniuk i prof. Joachim Zdrenka z Wydziału Humanistycznego, 
- prof. Roman Zmyślony z Wydziału  Nauk Ścisłych. 

Wszystkim nowym doktorom, doktorom habilitowanym i profesorom składam serdeczne gra-
tulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej i dydaktycznej. 

Rozwój własnej kadry jest ważnym atrybutem każdej uczelni. Pozwala bowiem budować wła-
ściwe zaplecze dydaktyczne, adekwatne do prowadzonych kierunków i specjalności kształcenia, 
a z drugiej  strony jest podstawą mechanizmu tworzenia szkół naukowych gwarantujących koncen-
trację kadry naukowej wokół tematyki badawczej stanowiącej ich specjalizację. 

W minionym roku akademickim pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali 
łącznie ponad 600 artykułów naukowych oraz 150 książek i rozpraw monograficznych. Uczestni-
czyli czynnie w ponad 120 konferencjach naukowych. 
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Uniwersytet Zielonogórski w roku akademickim 2001/2002 był organizatorem ponad 40 konfe-
rencji lub sympozjów naukowych, m.in.: 
- Wydział Artystyczny - Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sztuka a terapia, 
- Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – XIV Krajowa Konferencja Automaty-

ki, 
- Wydział Humanistyczny – II Krajowa Konferencja Epigraficzna: poświęcona Problemom Pol-

skiej Epigrafii oraz Krajowa Konferencja: Religijność na polskich pograniczach XVI – XVIII wie-
ku, 

- Wydział Mechaniczny – II Międzynarodowa Konferencja Trybologiczna, 
- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – konferencja Sekcji Budownictwa Międzynarodowej 

Organizacji Inżynierii Rolniczej CIGR oraz Konferencja Woda-Ścieki-Odpady, organizowana 
corocznie przez Instytut Inżynierii Środowiska, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie ist-
nienia, 

- Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych - krajowa konferencja „Dobro dziecka w praktyce 
edukacyjnej”, 

- Wydział Nauk Ścisłych – międzynarodowe sympozjum z teorii równań funkcyjnych, 
- Wydział Zarządzania (wraz z Politechniką Poznańską) - II międzynarodowe warsztaty z robo-

tyki i sterowania. 
Przytoczone przykłady nie ilustrują pełnego obszaru aktywności naukowej naszych pracowni-

ków. Wynika z nich jednak, że Uniwersytet Zielonogórski już w pierwszym roku funkcjonowania 
był obecny w świadomości polskich i zagranicznych  uczonych wielu dyscyplin naukowych. 

Ważnym źródłem informacji o aktywności naukowej naszego Uniwersytetu są wydawane 
przez nas czasopisma naukowe. Część z nich z powodzeniem konkuruje na rynku międzynarodo-
wym, publikując m.in. prace przedstawicieli ośrodków zagranicznych. Są one podstawą szerokiej 
wymiany międzybibliotecznej stanowiącej ważne źródło uzupełniania naszych zasobów biblio-
tecznych. Do tej grupy naszych czasopism należą: 
- „Discussiones Mathematicae”, wydawane w czterech edycjach poświęconych teorii grafów, 

teorii sterowania i optymalizacji, algebrze oraz probabilistyce i statystyce matematycznej, 
- „International Journal of  Applied Mathematics and Computer Sciences”, 
- „International Journal of Applied Mechanics and Engineering”. 

Szczególne miejsce  w działalności naukowej naszego Uniwersytetu zajmują projekty badawcze 
finansowane przez Komitet Badań Naukowych. Łącznie w minionym roku dotacja KBN na bada-
nia własne i statutowe wyniosła 3.797.920 złotych. Ponadto otrzymaliśmy 836.092 zł na realizację 
projektów badawczych i celowych, w ramach których zrealizowano 26 projektów badawczych i 2 
projekty celowe. 

W ramach umów międzynarodowych i programów badawczych Unii Europejskiej Uniwersytet 
Zielonogórski realizuje 10 projektów naukowo-technicznych oraz 3 projekty Komisji Europejskiej. 
Na realizację jednego z nich otrzymaliśmy dofinansowanie z KBN w wysokości 100.000 zł. 

W ramach realizacji programu Socrates/Erasmus 27 studentów i 17 pracowników uzyskało 
stypendia na współpracę z partnerami z Unii Europejskiej. 

Miniony rok akademicki był m.in. okresem przygotowań zasad organizacji kształcenia w ela-
stycznym systemie studiów oraz zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. W bieżącym 
roku systemy te będą wdrażane. Uważamy bowiem, że wysoka jakość działalności naukowo-
badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej jest dziś tą cechą uczelni wyższej, która będzie decydo-
wać o jej konkurencyjności na polskim i europejskim rynku edukacyjnym. 

Uniwersytet Zielonogórski jest ważnym ośrodkiem życia kulturalnego. W październiku 2001 
roku zainicjowany został cykl Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych „Ars Longa”, prezentują-
cych w interesującej formie wybrane epoki muzyczne w wykonaniu różnych zespołów kameral-
nych. 

W czerwcu zainaugurowaliśmy Uniwersyteckie Koncerty Symfoniczne, łączące wykłady popu-
larno-naukowe z koncertami orkiestry symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej. 

W nowym roku akademickim rozpoczynamy cykl koncertów jazzowych w wykonaniu naszego 
zespołu muzycznego „Big-Band Uniwersytetu Zielonogórskiego”, który w minionym roku zdobył 
szereg prestiżowych wyróżnień m. in. Złotą Tarkę na Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym. 

Uznaniem cieszą się Zielonogórskie Festiwale Muzyczne przygotowywane przez Towarzystwo 
Śpiewacze Cantores pod kierunkiem adiunkta naszej uczelni - pana Jerzego Markiewicza,  organi-
zowane już po raz drugi we współpracy z naszym uniwersytetem.  

Nasi pracownicy: prof. Janusz Dzięcioł,  adiunkci - Bartłomiej Stankowiak i Łucja Nowak - zo-
stali wyróżnieni nagrodami na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. 

Lista wszystkich przedsięwzięć i osiągnięć artystycznych pracowników i studentów naszego 
Uniwersytetu jest znacznie dłuższa. Będą one w nowym roku akademickim prezentowane przez 
Centrum Promocji na antenie  radia Index i na łamach miesięcznika „Uniwersytet Zielonogórski”. 

Możemy dziś również odnotować wiele osiągnięć sportowych naszych studentów. W ubiegłym 
sezonie w rozgrywkach II ligi państwowej, sekcja piłki ręcznej zajęła II miejsce, a piłki siatkowej V 



  

WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 

III

miejsce. Zawodnicy sekcji pływackiej zdobyli 26, a zawodnicy sekcji karate 9 medali. Cztery meda-
le zdobyli również zawodnicy sekcji tenisa stołowego.  

W roku akademickim 2002/2003 na Uniwersytecie Zielonogórskim studiować będzie 24.364 
studentów, w tym 12.382 studentów studiów dziennych oraz 11.982 studiów wieczorowych i za-
ocznych. Po raz pierwszy mury naszej uczelni przekroczy 4.375 studentów studiów dziennych oraz 
3.899 studentów studiów wieczorowych i zaocznych. Obok kolejnego naboru na studia doktoranc-
kie na Wydziale Humanistycznym, studia takie rozpoczną również doktoranci na Wydziale Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.  

W bieżącym roku akademickim rozpoczynamy kształcenie na czterech nowych kierunkach stu-
diów: astronomii, grafice, elektronice i telekomunikacji oraz fizyce technicznej. Oddajemy dziś do 
użytku nowy obiekt dydaktyczny przeznaczony dla Wydziału Nauk Ścisłych. Poprawia to w istot-
ny sposób warunki kształcenia wszystkich wydziałów Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych oraz 
Szkoły Nauk Technicznych. Będzie to miało również wpływ na poprawę warunków kształcenia na 
Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych.  

Godnym uznania jest fakt, że obiekt o kubaturze blisko 40 tys. m3 i powierzchni użytkowej po-
nad 10.180 m2 - zbudowany został w ciągu niespełna 13 miesięcy, a proces wykonania i jego stan-
dard  konkurują z wykonawstwem europejskim. Pragnę w tym miejscu bardzo serdecznie podzię-
kować generalnemu wykonawcy „Skanska” i wszystkim podwykonawcom za rzetelną i sprawną 
realizację  tego obiektu. Nie spełniły się złowieszcze przepowiednie redaktora „Gazety Wyborczej”, 
dotyczące oddawanego dziś do użytku budynku Wydziału Nauk Ścisłych. Nierzetelność autora 
artykułu opublikowanego na łamach ogólnopolskich „Gazety Wyborczej” wyrządziła moralne 
szkody generalnemu wykonawcy, a przy okazji poddała w wątpliwość solidność nadzoru inwe-
storskiego, sprawowanego przez nasz Uniwersytet. 

Wierzymy, że nasze lokalne media nie będą poszukiwały na terenie Uniwersytetu Zielonogór-
skiego jedynie wiadomości sensacyjnych, ale będą również wspierać nas w prezentowaniu wszyst-
kiego tego, co daje prawdziwy obraz o naszej uczelni. 
 
Szanowni Państwo! 
Drodzy Goście! 

Nowy, drugi rok akademicki na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie okresem wzmożonej 
dyskusji o kierunkach naszej dalszej działalności i rozwoju. Będzie to również okres dalszych 
zmian organizacyjnych, racjonalizujących naszą gospodarkę finansową. Realny spadek poziomu 
dotacji dydaktycznej w ostatnich latach wraz z wizją spadku naszych dochodów własnych w okre-
sie najbliższych czterech lat stawia przed nami nowe wyzwania. Chcemy mimo tych niesprzyjają-
cych uwarunkowań umacniać silne kadrowo kierunki studiów i tworzyć nowe, odpowiadające 
zapotrzebowaniu społecznemu. 

Do grupy kierunków studiów wymagających wyraźnego wsparcia należą kierunki filologiczne. 
Ważnym, z punktu widzenia naszego statusu uniwersyteckiego, jest rozpoczęcie przygotowań do 
uruchomienia w okresie najbliższych trzech-czterech lat kierunku prawa. Zadanie to wymagać 
będzie wyraźnego wsparcia, zarówno ze strony zielonogórskiego środowiska prawniczego, jak i ze 
strony władz naszego miasta i województwa. Nie posiadamy bowiem właściwej bazy dydaktycznej 
i stosownego zaplecza bibliotecznego. 

W okresie dwóch-trzech lat winniśmy uruchomić kształcenie na kierunku ekonomia. Jest to za-
danie łatwiejsze, bowiem posiadamy już od dwóch lat na naszym Uniwersytecie kierunek informa-
tyka i ekonometria, zbliżony w pewnym zakresie do kierunku ekonomia. 

W dalszej perspektywie winniśmy przygotować bazę do uruchomienia kierunku biologia. 
Długofalowa polityka tworzenia nowych kierunków kształcenia wiązać się często będzie 

z przekształcaniem kierunków „wyeksploatowanych”, zbyt kosztochłonnych, na kierunki pokrew-
ne - bardziej poszukiwane na rynku edukacyjnym. Takie podejście zamierzamy już w bieżącym 
roku zastosować w odniesieniu do części kierunków prowadzonych przez Wydział Artystyczny. 
W miejsce elitarnych, a więc bardzo kosztochłonnych kierunków, jak malarstwo i grafika, można 
wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska, utworzyć kierunek architektura wnętrz 
bądź też kierunek architektura krajobrazu. Takie kierunki dają większe szanse pracy przyszłym ich 
absolwentom. W dalszej perspektywie mogą one być podstawą nowego kierunku, jakim jest archi-
tektura. Pełny program naszej długofalowej polityki rozwoju zostanie nakreślony w Strategii Roz-
woju Uniwersytetu Zielonogórskiego do roku 2010, który zamierzamy przyjąć w br. akademickim. 
Obok kierunków działalności naukowo-dydaktycznej zawierać ona będzie kompleksowy wykaz 
zadań inwestycyjnych, dotyczących rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej i socjalnej. Do tej 
grupy zadań, obok zadań już kontynuowanych, winna w pierwszej kolejności wejść budowa sie-
dziby Biblioteki Humanistycznej, modernizacja budynku dydaktycznego Wydziału Elektrotechni-
ki, Informatyki i Telekomunikacji, budowa obiektu dydaktycznego Wydziału Humanistycznego, 
modernizacja lub budowa gmachu dydaktycznego dla kierunku prawa. W dalszej kolejności należy 
m.in. wymienić budowę siedziby Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych. Poważnych remontów 
i modernizacji wymaga część domów studenta. 
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Realizacja projektowanych zadań inwestycyjnych i remontowych wymaga zdecydowanego 
wsparcia wojewódzkich organów administracji rządowej i Sejmiku Lubuskiego oraz miejskich 
władz samorządowych. Nowoczesna baza dydaktyczna i socjalna studentów jest bowiem podsta-
wą dobrej pozycji naszego Uniwersytetu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku edukacyjnym. 
Lokalne wsparcie budowy przyszłego oblicza jedynej w naszym regionie uczelni akademickiej jest 
swoistego rodzaju racją stanu całego województwa. Jest to potrzebne szczególnie teraz, w sytuacji 
zapowiadanej kolejnej obniżki nakładów na dotacje inwestycyjne przez nasze ministerstwo. 
W roku budżetowym 2003 będą jedynie  dotowane zadania inwestycyjne już realizowane.  

Od ponad 20 lat zielonogórskie uczelnie wyższe i ostatnio Uniwersytet Zielonogórski nie 
otrzymały istotnego lokalnego wsparcia finansowego. Wprawdzie miasto powołało  w minionym 
roku Fundację na Rzecz Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednak efekty z jej istnienia pojawią się 
wówczas, gdy będzie więcej podmiotów, oprócz założyciela fundacji, wyrażających wolę wspiera-
nia finansowego rozwoju naszego Uniwersytetu. Ważnymi formami pomocy, obok Fundacji, są dla 
nas kontrakty wojewódzkie i programy pomocowe Unii Europejskiej. Tylko wspólnym wysiłkiem 
ministerstwa, władz miejskich i wojewódzkich możemy rozwiązać ten ważny dla naszego regionu 
problem, jakim jest rozwój bazy dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wypada w tym 
miejscu przypomnieć, że w okresie minionych 5-ciu lat otrzymaliśmy łącznie z MENiS i KBN po-
nad 30 mln złotych na realizację naszych zadań inwestycyjnych. Potrzeby docelowej rozbudowy 
i modernizacji są jednak ciągle duże. 
 
Szanowni Państwo! 
Drodzy Goście! 

Nowy rok akademicki 2002/2003 jest, jak to sygnalizowałem na wstępie, pierwszym rokiem 
działalności wybranych demokratycznie pierwszych władz akademickich naszego Uniwersytetu. 
Same wybory, mimo wielu emocji, nie podzieliły naszego środowiska, a ukształtowane w ich efek-
cie władze rozpoczęły w dniu 1 września normalną działalność, bez odwoływania się do sytuacji 
przedwyborczej. Świadczy to o dojrzałości naszego środowiska. Jesteśmy przekonani, że bardzo 
szybko potrafimy zjednoczyć całe środowisko akademickie naszego Uniwersytetu wokół wspólnej 
idei budowania nowoczesnego oblicza naszej uczelni. Chciałbym w tym miejscu serdecznie po-
dziękować wszystkim kolegom, którzy zakończyli 31 sierpnia pełnione przez nich funkcje prorek-
torów, dziekanów, dyrektorów Instytutów i kierowników zakładów za ich zaangażowanie w bu-
dowę naszego Uniwersytetu w jego pierwszym roku istnienia. Wiem, że będą w nowych warun-
kach w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć w tym dziele. 

Chciałbym na zakończenie przedstawić nową obsadę stanowisk prorektorów i dziekanów na-
szego Uniwersytetu. Pełny wykaz kadry kierowniczej zostanie opublikowany w najbliższym nu-
merze miesięcznika „Uniwersytet Zielonogórski”. 

Będę, z woli wyborców, pełnić przez okres najbliższych trzech lat ponownie funkcję rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Moimi zastępcami są prorektorzy: 
- prof. Józef Korbicz – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, 
- prof. Marian Nowak – prorektor ds. rozwoju, 
- prof. Ferdynand Romankiewicz – prorektor ds. jednostek międzywydziałowych, 
- prof. Zdzisław Wołk – prorektor ds. studenckich. 

Jednocześnie profesorowie Marian Nowak, Ferdynand Romankiewicz i Zdzisław Wołk będą 
koordynować odpowiednio działalność Szkoły Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, Nauk Technicz-
nych oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych. Szkoła jest traktowana jako federacja wydziałów 
pokrewnych, a podstawowym jej organem jest Rada Szkoły, której przewodniczy prorektor. 
Dziekanami zostali wybrani: 
- prof. Jerzy Bolikowski – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 
- prof. Mieczysław Borowiecki – Wydział Nauk Ścisłych, 
- prof. Daniel Fic – Wydział Zarządzania, 
- prof. Edward Kowal – Wydział Mechaniczny, 
- prof. Tadeusz Kuczyński – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
- prof. Czesław Osękowski – Wydział Humanistyczny, 
- prof. Wielisława Osmańska-Furmanek – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 
- prof. Andrzej Tuchowski – Wydział Artystyczny. 

Wszystkim nowo wybranym prorektorom, dziekanom i pozostałym członkom nowego kierow-
nictwa naszego Uniwersytetu życzę, by Uniwersytet Zielonogórski pod naszym kierownictwem 
szybko uzyskał znaczącą pozycję na krajowej i europejskiej mapie szkolnictwa wyższego.  

 

wystąpienie zostało wygłoszone na uroczystości inauguracji nowego roku akademickiego  
w Uniwersytecie Zielonogórskim w dniu 30 września 2002 r.  


