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O akademickim
sporcie
prawie wszystko
W roku akademickim 2003/2004 działalność Studium
ukierunkowana była na dalsze doskonalenie modelowego
systemu kształcenia studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Program ten realizowany jest w ramach elastycznego systemu studiów obowiązującego na naszej uczelni.
Pozwala on studentom na rozwijanie własnych zainteresowań związanych ze sportem i turystyką oraz umożliwia im
zaspokajanie potrzeb związanych z ruchem, sprawnością
oraz dbałością o własne zdrowie. Elementy tego programu
funkcjonują zarówno w kampusie „A” jak i „B”.
Zajęcia obligatoryjne prowadzone są w zależności od planu studiów na poszczególnych wydziałach dla studentów I,
II lub III roku studiów. Studenci mają do wyboru 9 dyscyplin
takich jak:
 pływanie,
 jeździectwo,
 koszykówka,
 piłka siatkowa,
 piłka nożna,
 kulturystyka,
 zajęcia ogólnorozwojowe,
 zajęcia muzyczno ruchowe,
 rehabilitacja.
Dla studentów, którzy nie mogą uczestniczyć w normalnych zajęciach oraz z wadami postawy prowadzone są
zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Dodatkowo dla studentów
nie objętych zajęciami obligatoryjnymi z wychowania fizycznego zorganizowano zajęcia fakultatywne, które odbywały
się w godzinach popołudniowych i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.
BAZA DYDAKTYCZNA
Studenci naszej uczelni uprawiają sport w bardzo dobrych
warunkach. Mają do dyspozycji 2 hale sportowe, salę gimnastyczną, 2 siłownie, korty tenisowe, zespoły boisk, ośro-
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dek jeździecki w Raculce. Zajęcia są również realizowane
na stadionie MOS-u i pływalni „Nowity”. Obiekty te pozwalają w pełni realizować program wychowania fizycznego na
naszej uczelni.
REMONTY I MODERNIZACJA BAZY SPORTOWEJ
Hala - Kampus „B”
- wymiana tablicy energetycznej,
- wykonanie systemu monitorującego obiekty sportowe,
- wykonanie społecznie boisk do piłki siatkowej plażowej.
Hala - Kampus „A”
- modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na siłownię
w sali gimnastycznej,
- renowacja sprzętu do siłowni.
Ogółem koszt remontów i modernizacji wyniósł około 70 tys.
zł.
KSZTAŁCENIE KADR I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Mgr Ewa Skorupka, mgr Tomasz Grzybowski i mgr Jerzy
Grzesiak kontynuują prace doktorskie.
SPORT
Omawiając działalność Studium należy podkreślić bardzo
dobrą atmosferę wokół sportu na naszej uczelni. Sport jest
domeną Klubu Uczelnianego AZS, który jest samodzielną,
samorządną organizacją młodzieży akademickiej. W 17
sekcjach sportowych zrzeszonych jest około 700 członków:
 piłka ręczna,
 tenis,
 tenis stołowy,
 pływanie,
 piłka siatkowa M,
 jeździectwo,
 piłka siatkowa K,
 kulturystyka,
 koszykówka M,
 brydż,
 koszykówka K,
 żeglarstwo,
 aerobik,
 uni – hokej,
 karate,
 dart.
 ju – jitsu,

Sportową wizytówką naszej uczelni są gry sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, tenis stołowy. Zespoły te występują na szczeblu centralny w rozgrywkach II ligi. W tym roku
wielki sukces osiągnął zespół piłki ręcznej. Zajmując III
miejsce w rozgrywkach wywalczył historyczny awans do
I ligi.
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Pozostałe zespoły prezentują coraz wyższy poziom sportowy co w przyszłości może zaowocować również awansem
do I ligi.
Największe sukcesy sportowców Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2003/2004.
 pływanie - 6 medali (3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy) na
Mistrzostwach Polski Uniwersytetów.
 karate tradycyjne - 6 medali (4 srebrne, 2 brązowe) na
Mistrzostwach
Polski
Seniorów i
Juniorów (1618.04.2004r.), 18 medali (8 złotych, 6 srebrnych, 4 brązowe) na Mistrzostwach Polski AZS (28-30.11.2003r.).
 piłka siatkowa - srebrny medal na Mistrzostwach Polski
Uniwersytetów (22-25.04.2004r.), w rozgrywkach II ligi - III
miejsce,II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubuskiego.
 piłka ręczna - srebrny medal na Mistrzostwach Polski
Uniwersytetów (7-9.05.2004r.) - III miejsce w rozgrywkach II
ligi i awans do I ligi.
 tenis stołowy - IV miejsce w rozgrywkach II ligi,awans
drugiej drużyny do II ligi.
 piłka nożna (szóstki) - I miejsce w Akademickich Mistrzostwach województwa Lubuskiego.
 koszykówka kobiet - II miejsce w Akademickich Mistrzostwach Województwa Lubuskiego.
Bardzo dobrze funkcjonuje na naszej uczelni system rozgrywek międzywydziałowych oraz pomiędzy grupami dziekańskimi w koszykówce, piłce nożnej, piłce siatkowej i uni –
hokeju. Ogółem w zawodach tych startuje ponad 2.000
studentek i studentów.
Jak co roku w maju Studium, KU AZS UZ i Klub Środowiskowy organizuje szereg imprez sportowych dla środowiska
akademickiego pod nazwą „Dni Sportu Studenckiego”.
Celem tych zawodów jest popularyzacja sportu wśród młodzieży akademickiej i pracowników wyższych uczelni oraz
integracja środowiska akademickiego Zielonej Góry i województwa lubuskiego. W różnych imprezach sportowych
uczestniczą studenci i pracownicy pięciu lubuskich uczelni:
PWSZ Sulechów, PWSZ Gorzów Wlkp, AWF Gorzów Wlkp., WISZ Gorzów Wlkp. i UZ.

Diariusz
prawniczy
W czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu ukazały się nowe przepisy prawne, ważniejsze z nich publikujemy.
 Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.04.152.1598);
 Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.04.162.1690);
 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz.U.04.173.1807);
 Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz.U.04.179.1845);
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27
lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.04.180.1860);
 Rozporządzenie MENiS z dnia 22 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinna
spełniać uczelnia, aby utworzyć i prowadzić kierunek studiów, oraz nazw kierunków studiów (Dz.U.04.182.1880);
 Rozporządzenie MENiS z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie
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rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów
dyplomów wydawanych przez uczelnie (Dz.U.04.182.
1881);
Uczelnie, poczynając od 1 stycznia 2005 r., będą wydawały absolwentom wszystkich rodzajów i kierunków studiów nowy dyplom ukończenia studiów, składający się
z dwóch części:
1) części A oraz
2) części B – suplementu. Wzór suplementu oparty jest
na modelu opracowanym przez Komisję Europejską,
Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Suplement ma
zastąpić wydawane przez uczelnie wypisy z indeksu
i dostarczać pełnych informacji o odbytych studiach,
niezbędnych zarówno do celów dalszego kształcenia
jak i dla potencjalnego pracodawcy.
 Rozporządzenie MENiS z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych
uzyskanych za granicą (Dz.U.04.184. 1897);
 Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.04.187. 1922);
 Rozporządzenie MENiS z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych
(Dz.U.04.187.1931);

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.191. 1954);

