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Bilans otwarcia
Największą nowością w nowym roku akademickim jest
nowoutworzony wydział – Wydział Nauk Biologicznych.
Dotychczasowy Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
w naturalny sposób podzielił się na dwie jednostki. I tak
WNB powstał na bazie funkcjonującego dotychczas Instytutu: Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska.
Pełniącym obowiązki dziekana został dr hab. Leszek
Jerzak, prof. UZ. Wydział Nauk Biologicznych będzie
prowadził dwa kierunki kształcenia: ochronę środowiska
i biologię. Dziś na nowym Wydziale pracuje 46 pracowników, w tym: 36 pracowników dydaktycznych (12 osób
z tytułem profesora i stopniem doktora habilitowanego),
7 pracowników naukowo-technicznych i 3 pracowników
administracji. W strukturze nowej jednostki organizacyjnej znalazły się 4 katedry:
Katedra Biologii,
Katedra Biologii Molekularnej,
Katedra Biotechnologii,
Katedra Biotechnologii.
W strukturze Wydziału znalazł się też Ogród Botaniczny, który od tego roku akademickiego został przekazany Uniwersytetowi przez Miasto.
Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje 18.325
studentów, w tym 11.162 – na studiach stacjonarnych,
7.163 – na studiach niestacjonarnych. Poza tym na
studiach doktoranckich mamy 92 słuchaczy. Na I roku
będzie studiowało – 4100 osób. Dla nowoprzyjętych i
już studiujących przygotowano 37 kierunków kształcenia w 51 specjalnościach. 10 kierunków to studia inżynierskie. Na 21 kierunkach prowadzone są studia II
stopnia prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego
magistra bądź magistra inżyniera. Od 2003 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie 23
kierunki studiów (22 oceny pozytywne i 1 warunkowa),
pozostałe kierunki czekają jeszcze na ocenę. W tym
roku po raz pierwszy przeprowadzono rekrutację na:
automatykę i robotykę, bezpieczeństwo narodowe, in-
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żynierię biomedyczną – kierunek międzywydziałowy i
pielęgniarstwo. Ponownie w tym roku uruchomiono też
wychowanie ﬁzyczne. Na pięciu wydziałach prowadzone są studia doktoranckie:
Wydział Humanistyczny - kierunek historia,
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
- kierunek elektrotechnika/informatyka,
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii - kierunek matematyka,
Wydział Fizyki i Astronomii - kierunek ﬁzyka/astronomia,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - kierunek budownictwo/inżynieria środowiska.
Uniwersytet Zielonogórski posiada uprawnienia do
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
w 3 dyscyplinach:
historia, elektrotechnika i matematyka, oraz 11 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora: astronomia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo,
elektrotechnika, ﬁlozoﬁa, ﬁzyka, historia, informatyka,
inżynieria środowiska, matematyka, pedagogika.
Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do Ogólnopolskiego Systemu Antyplagiatowego. Związku z tym
system antyplagiatowy został zainstalowany w celu
przetestowania go i od tego roku akademickiego
wszystkie wydziały będą mogły sprawdzać autentyczność powstających tam prac dyplomowych.
W sześcioletniej historii naszej uczelni mamy już czterech doktorów honoris causa. Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego nadano: prof.
Tadeuszowi Kaczorkowi, prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi, prof. Julianowi Musielakowi oraz prof. Henrykowi
Tuni.

Kadra

W minionym roku akademickich jeden pracownik uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, trzy osoby otrzymały tytuł doktora habilitowanego, a trzydzieści dwie
osoby uzyskały stopień doktora. Nowy rok akademicki
rozpoczynamy więc z takim stanem kadry: profesoro-
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wie tytularni – 61, profesorowie nadzwyczajni i doktorzy habilitowani – 166, doktorzy – 457 i 339 magistrów
Razem na Uniwersytecie Zielonogórskim pracuje 1023
nauczycieli akademickich. Natomiast w administracji zatrudnionych jest 350 osób, pracowników naukowo-technicznych jest 84, pracowników bibliotecznych 64, a przy
obsłudze pracuje 287 osób. Razem jest to 785 osób.

Baza

Miniony rok upłynął pod hasłem przeprowadzek – w
związku z oddaniem do użytku nowej siedziby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska do nowego obiektu
wprowadziły się Instytut Budownictwa oraz Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska (teraz Wydział Nauk
Biologicznych). Ten ostatni opuścił budynek przy ul.
Monte Cassino, który z kolei przypadł Wydziałowi Artystycznemu.
Już tej jesieni mieliśmy się wprowadzić do nowego budynku Rektoratu przy ul. Licealnej. Prace się przedłużyły
i zakończenie robót budowlanych II etapu adaptacji budynku (przebudowa wnętrza budynku oraz zagospodarowanie terenu z dokończeniem uzbrojenia) planowane
jest na luty 2008 r. Przeprowadzka powinna nastąpić w
trzecim kwartale przyszłego roku.
Osoby niepełnosprawne ruchowo nareszcie mają w
pełni dostępny budynek Collegium Neophilologicum. W
obiekcie jest już winda, pochylnie dla wózków oraz dostępne toalety (parter i II piętro). Również na potrzeby
osób niedosłyszących aule w tym budynku zostały wyposażone w pętle indukcyjne.
W strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego funkcjonują:
1. Biblioteka Uniwersytecka wraz z trzema bibliotekami
specjalistycznymi:
- Biblioteka Neoﬁlologiczna,
- Biblioteka Sztuki,
- Biblioteka Muzyczna.
2. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
3. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
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4. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Przedsiębiorczości
5. Park Naukowo-Technologiczny
6. Ogród Botaniczny
7. Centrum Komputerowe
8. Biuro Karier
9. Lubuski Ośrodek Badań Społecznych
10.Poradnia Młodzieżowa

Studenci

Studenci UZ od ubiegłego roku otrzymują elektroniczne legitymacje studenckie. Od chwili wydania elektroniczne legitymacje są wyposażone w dodatkowe funkcje – karty bibliotecznej, karty mieszkańca DS., karty
dostępu do laboratoriów oraz biletu okresowego MZK.
Również od ubiegłego roku studenci UZ mogą korzystać z Systemu Poczty Elektronicznej dla Studentów.
Dziś całkowita liczba studenckich kont pocztowych dostępnych w ramach SPES wynosi już 17023.
Na Uniwersytecie Zielonogórskim zarejestrowanych
jest 98 Kół Naukowych, z których ok. 60 czynnie bierze udział w organizowaniu prac na rzecz studentów
uczelni, nawiązuje kontakty z uczelniami całej Europy,
a także działa w strukturach europejskich organizacji
studenckich. Proﬁle Kół odzwierciedlają strukturę dydaktyczną naszej uczelni, obejmując swoim działaniem
kierunki artystyczne, humanistyczne, pedagogiczne,
matematyczne i techniczne. Koła naukowe zrzeszają
ponad 1200 członków, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Klub Uczelniany AZS prowadzi zajęcia w 16 sekcjach,
a Klub Środowiskowy AZS ma sekcję piłki ręcznej
prowadzącą rozgrywki w I lidze państwowej oraz sekcję
piłki siatkowej i tenisa stołowego, zespoły te prowadzą
rozgrywki w II lidze państwowej.
Ewa Sapeńko

