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Przewodnik  
po Uniwersytecie Zielonogórskim 
z kalendarzem na rok akademicki  2003/2004 

Jest to drugie wydanie jedynej oficjalnej publikacji UZ adre-
sowanej do studentów, przede wszystkim do studentów nowo 
przyjętych. 

Ubiegłoroczna edycja tej publikacji nosiła tytuł „Przewodnik 
po Uniwersytecie Zielonogórskim - Informator dla nowych 
studentów”.  

Do najnowszej edycji „Przewodnika” został dołączony kalen-
darz na najbliższy rok akademicki (od października 2003 do 
października 2004) z zaznaczonymi datami, ważnymi dla życia 
społeczności akademickiej. 

Przewodnik został przekazany wszystkim studentom I roku 
studiów dziennych wraz z legitymacją studencką na początku 
bieżącego roku akademickiego. 

Wydawnictwo to jest jedyną oficjalną publikacją informacyj-
ną UZ adresowaną do studentów, a także jedynym informato-
rem przekazywanym studentom nieodpłatnie. Wszystkie inne 
publikacje informacyjne, wydawane przez organizacje studenc-
kie, nie mają charakteru oficjalnych publikacji UZ. 

Informator został przygotowany przez Centrum Informacji 
i Promocji, a koszt jego druku pokryli sponsorzy (reklamy firm 
zostały zamieszczone w publikacji). Dzięki środkom finanso-
wym pozyskanym od sponsorów możliwe było przekazanie 
„Przewodnika” nieodpłatnie blisko 4 tys. nowo przyjętym 
studentom studiów dziennych.  

Dodatkowo studenci studiów zaocznych i wyższych lat stu-
diów mają możliwość nabyć „Przewodnik” w następujących 
punktach: 
 Księgarnia Akademicka – bud. główny UZ przy al. Wojska 
Polskiego 69, 
 Księgarnia Uniwersytecka – DS I przy ul. Podgórnej 50. 

Informator ma format kieszonkowy - A6 (105 x 148 mm) i li-
czy 152 strony czarno-białe oraz 12 stron (wkładki) kolorowych 
na końcu publikacji. Oprawa wykonana jest z białego papieru 
kredowanego o gramaturze 300 g, obustronnie zadrukowanego 
w pełnym kolorze (3 reklamy sponsorów znajdują się na 2, 3 i 4 
stronie okładki), i po zewnętrznej stronie powlekanego lakie-

rem UV. Nakład wyniósł 5 tys. egzemplarzy. 
Publikacja zawiera przede wszystkim wiele cennych informa-

cji przydatnych studentom i pracownikom UZ, m.in.: 
 dane osobowe władz uczelni, 
 bazę kontaktową  (adresy, telefony, e-maile, strony interne-
towe) wszystkich jednostek uczelnianych zaangażowanych 
w proces dydaktyczny (katedry, instytuty, dziekanaty, 
biblioteki, inne),  
 informacje dotyczące pomocy materialnej i sprawach stu-
denckich, 
 informacje o akademickiej działalności kulturalnej i arty-
stycznej studentów, 
 informacje dotyczące bazy noclegowej i gastronomicznej dla 
studentów,  
 propozycje spędzenia czasu wolnego i inne. 
Drugą część publikacji stanowi kalendarz na rok akademicki 

2003/2004, a także szczegółowa organizacja roku akademickie-
go dla studentów studiów wieczorowych oraz zaocznych. 

* * * 
Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim 

sponsorom, dzięki którym możliwe było wydanie tej jakże 
cennej publikacji. To za sprawą ich przychylności wszyscy 
nowo przyjęci studenci studiów dziennych mogli otrzymać 
nieodpłatnie ten prawdziwy, pełen informacji uniwersytecki 
przewodnik. Mam nadzieję, że publikacja ta może być uznana 
za nasz wspólny sukces. 

Składam podziękowania następującym firmom: 
 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. Oddział w Zielonej 
Górze, 
 „Highlander PUB”, 
 Klub Uniwersytecki „Kotłownia”, 
 „Gazeta Lubuska” i Wydawnictwo „Lubpress” sp. z o.o. 
 Zakład Poligraficzny „FILIP”. 

Anna Urbańska 
redakcja „Przewodnika po Uniwersytecie Zielonogórskim 

z kalendarzem na rok akademicki 2003/2004” 


