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Szanowni Państwo!

W czerwcu br. obchodziliśmy 6-cio lecie powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tra-
dycyjnie już staramy się przy tej okazji wyjść poza mury uczelni i pokazać społeczno-
ści miasta i regionu nasz dorobek oraz kierunki badań naukowych i zakres kształcenia 
studentów. Przy okazji Święta Uniwersytetu organizowany jest Festiwal Nauki. Tego-
roczny odbył się na terenie  uczelni oraz w centrum Zielonej Góry. Z satysfakcją od-
notowujemy, że  Festiwal Nauki uznawany jest coraz powszechniej przez społecz-
ność akademicką oraz mieszkańców miasta za ważne wydarzenie o  naukowym 
i poznawczym charakterze i z roku na rok wzrasta zainteresowanie tym przedsięwzię-
ciem. W czerwcu br. nadaliśmy dwa  tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Zielono-
górskiego wybitnym polskim uczonym: Panu Profesorowi Julianowi Musielakowi i Panu 
Profesorowi Henrykowi Tuni. Wysoką rangę nadaliśmy obchodom 40-lecia powstania 
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Z tej okazji Wydział zapre-
zentował swój naukowy i dydaktyczny dorobek, do uczelni przybyli profesorowie z 
wielu Uniwersytetów i Politechnik w kraju oraz absolwenci wydziału z różnych lat. 
Gościliśmy także władze rektorskie Fachhochschule  Giessen-Friedberg, uczelni współpracującej z Wydziałem w zakresie 
naukowym i wspólnego kształcenia studentów. 

Integracji społeczności Uniwersytetu Zielonogórskiego dobrze służy organizowany co roku w dniach Święta Uczelni 
piknik pracowniczy z udziałem naszych rodzin. Wszystkie te przedsięwzięcia zamierzamy kontynuować i rozwijać także w 
latach następnych. 

W minionym roku akademickim odnotowaliśmy dalszy postęp w rozwoju kadry naukowej. Obecnie na Uniwersytecie 
zatrudniamy 61  profesorów tytularnych, 166 profesorów nadzwyczajnych i doktorów habilitowanych, 457 doktorów i 339 
magistrów. W stosunku do ubiegłego roku akademickiego wyraźnie zwiększyła nam się liczba doktorów. To dobrze rokuje 
na przyszłość, bowiem według moich obliczeń w ciągu pięciu najbliższych lat w grupie adiunktów aż 90 osób musi uzyskać 
habilitację, jeżeli tego nie uczyni będzie podlegać rotacji i może zostać zwolniona. Prawidłową tendencją jest także wyraźne 
zmniejszenie się na uczelni liczby asystentów. Wynika to z uzyskania przez dużą grupę spośród nich doktoratów, rotacji oraz 
tworzenia przez kolejne wydziały studiów doktoranckich. Obecnie Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia ogółem 1808 osób, 
w tym 1023 nauczycieli akademickich i 785 osób w administracji i obsłudze uczelni. 

W roku akademickim 2006/2007 tytuł naukowy profesora uzyskał Pan prof. Włodzimierz Kuźniak, dwie dalsze 
osoby uzyskały zatwierdzenie tytułów profesorskich przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych i oczekują 
na ich wręczenie przez Prezydenta RP. Trzy osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego: Jacek Dłużewski, Małgorzata 
Łuczyk oraz Paweł Zimniak, a 30 osób uzyskało stopień naukowy doktora. Od 1 września br. w strukturze organizacyjnej 
Uniwersytetu obok dotychczasowych dziewięciu wydziałów powołany został Wydział Nauk Biologicznych. Jego pierwszym 
dziekanem jest Pan Profesor Leszek Jerzak.

Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w 3 dyscyplinach: elektrotechnice, historii 
i matematyce oraz prawo nadawania stopnia doktora w 11 dyscyplinach. Są to: astronomia, budowa i eksploatacja ma-
szyn, budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka i pedagogika. 
W inaugurowanym dziś roku akademickim zamierzamy uzyskać dwa dalsze uprawnienia do doktoryzowania, a do 2010 
roku dalsze trzy. 

W minionym roku akademickim resort nauki i szkolnictwa wyższego dokonał kategoryzacji wydziałów. Spośród 9 wy-
działów w pięciostopniowej skali, 4 wydziały uzyskały pierwszą kategorię: Wydział Artystyczny, Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji, Fizyki i Astronomii oraz Humanistyczny, 2 wydziały otrzymały drugą kategorię: Wydział Inżynierii Lądowej 
i Środowiska oraz Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2 wydziały trzecią kategorię: Wydział Ekonomii i Zarządzania oraz 
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, a jeden wydział czwartą kategorię, jest to Wydział Mechaniczny. Kategoryzacja to 
bardzo ważne kryterium oceny jakościowej i pozycji naukowej wydziałów. Od uzyskanej kategorii zależą przyznawane do 
ich dyspozycji przez resort nauki i szkolnictwa wyższego środki finansowe. Oceniam, że osiągnięte przez nasze wydziały 
kategorie są korzystne, znacznie lepsze od dotychczasowych. 

Z roku na rok wzrasta naukowa aktywność pracowników uczelni. W minionym roku akademickim opublikowali ponad 
1400 różnych prac, w tym 54 wydawnictwa zwarte, 376 części w wydawnictwach zwartych, 727 artykułów, z których 83 to 
publikacje w czasopismach z renomowanej w naszym środowisku listy filadelfijskiej. Na Uniwersytecie zorganizowanych zo-
stało 10 poważnych konferencji międzynarodowych i dalszych kilkadziesiąt o mniejszym zasięgu. Pracownicy naszej uczelni 
wygłosili referaty na 525 konferencjach międzynarodowych i krajowych. 

Zdobyliśmy dalsze doświadczenia i czerpiemy korzyści z uczestnictwa w europejskich programach badawczych. 
W strukturze Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii funkcjonuje Punkt Kontaktowy Programów Badawczych 
Unii Europejskiej. Jego rolą jest działanie na rzecz możliwie szerokiego udziału pracowników Uniwersytetu w programach 
badawczych Unii. Pragnę jednoznacznie stwierdzić, że nasza aktywność w tych programach jest bardzo słaba, a przyczyn 
takiego stanu rzeczy upatruję w nas samych. Są na uniwersytecie osobowości i zespoły badawcze, które przy pewnym 
wysiłku, głównie natury organizacyjnej, mogłyby wygrywać bardzo ważne i ciekawe projekty. W 6 Programie Ramowym Unii 
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Europejskiej uczestniczą dwa zespoły: jeden pod kierunkiem dr. inż. Adama Małeckiego z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska, który otrzymał dofinansowanie UE w wysokości 47 900 EUR oraz drugi zespół pod kierunkiem dr. inż. Marka Malinowskiego 
z Wydziału Mechanicznego. Na ten projekt przyznano dofinansowanie z Unii w wysokości – 120 000 EUR. Podjęte zostały już 
także działania na rzecz spopularyzowania wśród pracowników naszego Uniwersytetu możliwości uczestnictwa w 7. Programie 
Ramowym UE. Apeluję więc, zwłaszcza do wydziałów technicznych, o mobilizację i powszechny udział w tych programach. 

W roku akademickim 2006/2007 korzystaliśmy ze środków pomocowych Unii Europejskiej, w szczególności z funduszy 
i programów unijnych. Dają one możliwość realizacji wielu form kształcenia, pozyskiwania środków na badania, aparaturę i in-
westycje. Obecnie Uniwersytet realizuje 14 projektów na łączną kwotę 13 milionów złotych. Spośród  projektów na szczególną 
uwagę zasługuje projekt „Modernizacja i rozwój badawczy Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego”  na kwotę  
3 mln 571 tys. złotych, które uzyskał Pan Profesor Mieczysław Kuczma. Przed tygodniem dzięki tym środkom mogliśmy otwo-
rzyć świetnie wyposażone i nowoczesne laboratorium Instytutu Budownictwa.

W 2006 roku uczelnia otrzymała na badania własne dotację w wysokości 1 mln 74 tys. zł. Pozwoliło to na realizację 
81 tematów badawczych. W 2007 roku kwota ta jest wyższa o 25 tys. złotych. Wzrastają również przyznawane nam środki na 
działalność statutową. W 2007 roku otrzymaliśmy na ten cel dotację w wysokości 2 mln 987 tys. złotych. W najbliższych latach 
kwoty te powinny systematycznie wzrastać. Z żalem należy stwierdzić, że nadal zbyt skromnie zabiegamy i otrzymujemy środki 
finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekty badawcze. W 2006 roku udało nam się uzyskać na ten cel 
1mln 46 tys. złotych, co pozwoliło na realizację 36 tematów badawczych, w tym 20 projektów własnych. 

Projekty badawcze własne, habilitacyjne i promotorskie mają najczęściej wieloletni charakter. Stąd też nie jest łatwo 
kwalifikować je i charakteryzować w jednym roku akademickim. W 2007 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego reko-
mendował do finansowania 7 naszych projektów badawczych w ramach XXXIII konkursu,  w tym 4 projekty własne, 1 projekt 
habilitacyjny, 2 projekty promotorskie. Ponadto w 2007 roku Minister rekomendował do finansowania w ramach III konkursu pro-
jektów badawczych rozwojowych projekt Pana dr inż. Janusza Kaczmarka i przyznano mu dotację w wysokości 504 tys. złotych. 
Oprócz już wskazanych projektów realizowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego chciałbym jeszcze 
wymienić: projekt na lata 2002-2007 Pana Profesora Janusza Gila w kwocie 440 tys. złotych – Poszukiwanie mechanizmu pro-
mieniowania radiowego pulsarów, projekt na lata 2006-2009 Pani Profesor Elżbiety Krasickiej-Cydzik na kwotę 360 tys. złotych 
– Otrzymywanie i charakterystyka samoregulujących się nanomateriałów tlenkowych na implantowych stopach tytanu, projekt 
na lata 2006-2008 Pana Profesora Wiesława Miczulskiego opiewającego na kwotę 516 tys. złotych – Węzły do inteligentnych 
systemów pomiarowo sterujących, projekt na lata 2007-2009 Pana Profesora Zbigniewa Fedyczaka na kwotę 288 tys. złotych 
– Matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości o transmisji napięciowej typu buck-boost. Wskazałem jedynie przykłady. 
Mógłbym wymienić jeszcze co najmniej kilkanaście dalszych, wartościowych i ważnych projektów realizowanych przez pracow-
ników Uniwersytetu

Pragnę jednak stwierdzić jednoznacznie, że to wciąż za mało w stosunku do potrzeb i naszego intelektualnego poten-
cjału. O ile za mało? To trudne, ale możliwe do określenia. Uważam, że każdego roku na Uniwersytecie Zielonogórskim powinno 
zostać opracowanych i skierowanych do konkursów ministerialnych, Unii Europejskiej i innych jednostek ogłaszających możli-
wość ubiegania się o środki finansowe pięć razy więcej projektów niż ma to miejsce dotychczas. Apeluję także do dziekanów i 
promotorów rozpraw doktorskich: aplikujcie państwo powszechnie o granty habilitacyjne i promotorskie. 

Sprawnie funkcjonują Oficyna Wydawnicza UZ i Zakład Poligrafii. W minionym roku akademickim Oficyna wydała  55 
prac zwartych, w tym 7 habilitacji, natomiast Zakład Poligrafii realizując  także zlecenia zewnętrzne wydrukował 177 pozycji, w 
tym 27 monografii, 14 prac zbiorowych, 16 periodyków naukowych i 15 prac pokonferencyjnych. W najbliższych dwóch latach 
musimy zakupić maszynę do druku cyfrowego, co poprawi jakość naszych wydawnictw, skróci czas  ich produkcji oraz obniży 
cenę druku. 

Staramy się z roku na rok poszerzać naszą ofertę kształcenia. Aktualnie prowadzimy 37 kierunków kształcenia, w tym 
10 inżynierskich. W ramach kierunków oferujemy 51 specjalności. Od dnia dzisiejszego rozpoczynany kształcenie studentów 
na pięciu kierunkach: automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, bezpieczeństwo narodowe, pielęgniarstwo i wychowanie 
fizyczne. Uniwersytet Zielonogórski staje się powoli uczelnią o charakterze uniwersalnym, łączymy kształcenie na kierunkach 
humanistycznych, społecznych, technicznych, biologicznych, ścisłych i artystycznych. Jesteśmy najmniejszym miastem uniwer-
syteckim w Polsce. W takim  mieście jak Zielona Góra nie ma miejsca na kilka uczelni, głównie z powodów demograficznych 
i finansowych. Stąd też musimy doskonalić i poprawiać pod każdym względem jakość funkcjonowania i wizerunek Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Jesteśmy wyczuleni na zgłaszane pod naszym adresem  z różnych miejsc regionu lubuskiego zapotrze-
bowania na użyteczność naszych badań naukowych i kształcenie studentów. Stad też nowe kierunki kształcenia, o których 
wspominałem wcześniej. Dodam, że kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne będzie możliwe jedynie 
dzięki pomocy finansowej udzielonej nam na ten cel przez władze Zielonej Góry. Liczba kierunków kształcenia na Uniwersytecie 
staje się powoli optymalna. Niemniej jednak, gdyby w związku z powstawaniem w naszym regionie nowych firm pojawiło się 
zapotrzebowanie na określonych specjalistów będziemy ich kształcić. Na dzień dzisiejszy toczą się w kierowniczych gremiach 
Uniwersytetu rozmowy na temat ewentualnego kształcenia studentów w zakresie przetwórstwa drewna i alternatywnych źródeł 
energii. 

W roku akademickim 2006/2007 na Uniwersytecie Zielonogórskim kształciło się 18 325 studentów, w tym 11 162 na 
studiach stacjonarnych, 7 163 na studiach niestacjonarnych oraz 92 na studiach doktoranckich. Na 29 studiach podyplomowych 
kształciły się 1 273 osoby. W 2007 roku mury naszej uczelni opuściło 3 448 absolwentów, w tym 1 951 po studiach stacjonar-
nych i 1 497 po studiach niestacjonarnych. 

Pomyślnie przebiegła tegoroczna rekrutacja na studia. Nie odnotowaliśmy dużego spadku kandydatów. Ogółem przygo-
towaliśmy 7 363 miejsca dla kandydatów na studia stacjonarne, w tym 5 209 pierwszego stopnia i 2 154 drugiego stopnia. Na 
studia niestacjonarne przygotowaliśmy 3 895 miejsc, w tym 2 535 na studia  pierwszego stopnia i 1 360 na studia drugiego stop-
nia. Na studia doktoranckie przygotowaliśmy 60 miejsc. W wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne pierwsze-
go stopnia przyjęliśmy 1 474 osoby, na studia stacjonarne drugiego stopnia 316 osób oraz na studia doktoranckie 31 osób. Na 
studia niestacjonarne pierwszego stopnia przyjęliśmy 1 517 osób i na studia niestacjonarne drugiego stopnia 768 osób. 

W obliczu rywalizacji poszczególnych uczelni o studentów oraz  niżu demograficznego podjęliśmy skuteczną moim 
zdaniem strategię marketingową, na rzecz pozyskania kandydatów do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zakoń-
czyła się ona powodzeniem, przy czym największy nacisk położyliśmy na propagowanie kierunków ścisłych i technicznych. 
Sprawdziły się w tej strategii Biuro Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego  oraz Sekcja Rekrutacji. Wsparły nas władze Zie-
lonej Góry fundując wspólnie z Rektorem UZ stypendia dla 50 studentów kierunków ścisłych i technicznych, Prezydent Miasta 
wraz z Rektorem UZ przyjął patronat nad Ligą Informatyczną, inicjatywą Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
polegającą na współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Zielonej Góry w zakresie informatycznego kształcenia młodzieży. 
Dla studentów kierunków technicznych prowadzimy zajęcia wyrównawcze z matematyki. Jeszcze w tym miesiącu Instytut Ma-
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tematyki rozpocznie cykl cotygodniowych wykładów dla młodzieży licealnej z województwa, mających ułatwić jej przystąpienie 
do matury z matematyki i w konsekwencji podjęcie decyzji o studiowaniu na kierunkach technicznych i ścisłych. Uważam, że  
w ostatnim roku udało nam się poprawić wizerunek Uniwersytetu, jesteśmy widoczni w Zielonej Górze i w regionie w zasadzie 
w każdym obszarze życia. 

Nadal wspólnie z Fachhochschule Giessen-Friedberg prowadzimy zintegrowane studia na kierunkach elektrotechnika  
i informatyka, po ukończeniu których studenci otrzymują dyplomy obu uczelni. Sprawdza się, utworzony z inicjatywy Uniwersyte-
tu i władz Zielonej Góry, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Obecnie w Inkubatorze działa 11 firm, które zostały utworzo-
ne przez naszych studentów. Obecnie za zgodą Wojewody Lubuskiego przejmujemy od władz Zielonej Góry Ogród Botaniczny. 
To bardzo cenny dla nas obiekt, zwłaszcza w kontekście utworzenia Wydziału Nauk Biologicznych. 

W roku akademickim 2006/2007 kolejne cztery kierunki kształcenia na Uniwersytecie otrzymały pozytywną ocenę 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jeden kierunek otrzymał ocenę warunkową. Ocena obejmie jeszcze 11 kierunków, w tym  
5 rozpoczynających kształcenie od nowego roku akademickiego. Do jakości kształcenia przywiązujemy coraz większą wagę. 
W roku akademickim 2007/2008 czeka nas kompleksowa ocena kadrowa, która obejmie wszystkich nauczycieli akademickich. 
Cztery dni temu Senat uczelni przyjął dokument: „System zapewnienia jakości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim”. 
Powinno to rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące samego procesu kształcenia na uczelni, jak też w obszarach z nim zwią-
zanych bezpośrednio lub pośrednio. 21 września br. podpisaliśmy w Bolonii  dokument Magna Carta Universitatum, weszliśmy 
tym samym do akademickiej wspólnoty uniwersytetów, które przyjęły zobowiązanie przestrzegania jakości norm kształcenia  
i prowadzenia badań naukowych. Do grona sygnatariuszy Karty przyjmowane są uczelnie zaawansowane we wdrażaniu proce-
su bolońskiego. Jak dotąd gremium to liczy około 500 uczelni z całego świata, w tym 20 to uczelnie polskie. 

Uniwersytet Zielonogórski posiada szerokie kontakty międzynarodowe. Współpracujemy obecnie z 32 uczelniami  
z 20 krajów na wszystkich kontynentach. W roku akademickim 2006/2007 odnotowaliśmy 512 wyjazdów naszych pracowników 
i studentów do uczelni zagranicznych. Dotyczyły one udziału w konferencjach i sympozjach, stażach naukowych, szkoleniach 
i warsztatach, działalności dydaktycznej, uczestnictwa w projektach naukowych oraz praktyk studenckich. W tym czasie nasz 
Uniwersytet odwiedziło 150 zagranicznych gości – brali oni udział w konferencjach, wykładach, wspólnych badaniach nauko-
wych, praktykach studenckich. 

W ramach programu Sokrates/Erasmus nasza uczelnia współpracuje z 45 uczelniami z Europy. Z wyjazdów na zagra-
niczne stypendia skorzystało 53 studentów z siedmiu wydziałów. Do naszej uczelni w ramach programu Sokrates przyjechało 
4 studentów z Francji, 2 z Niemiec i 1 z Czech. Na stypendia dla studentów otrzymaliśmy grant w wysokości 124 600 EUR. 
Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi na lata 2007-2013 tzw. Kartę Uczelni Erasmusa, która pozwala na prowadzenie 
wymiany studentów nie tylko na wyjazdy studyjne, ale także na praktyki zagraniczne. Oprócz programu Sokrates/Erasmus reali-
zowane są na uczelni dwa międzynarodowe programy edukacyjne: Program Uniwersytetu Bałtyckiego i Leonardo da Vinci. Od 
pewnego czasu wzrasta aktywność naukowa studentów. Na uczelni działa 98 kół naukowych, zrzeszających 1 200 studentów. 

W porównaniu do roku akademickiego 2005/2006 w roku akademickim 2006/2007 o blisko 2 mln złotych powiększył się 
nasz fundusz stypendialny. Wynosił on 19 mln 269 tys. złotych, w tym przeznaczyliśmy 6 mln 319 tys. na stypendia socjalne,  
7 mln 617 tys. na stypendia za wyniki w nauce,  2 mln 096 tys. na stypendia na wyżywienie, 1 mln 273 tys. na stypendia mieszka-
niowe, 607 tys. na stypendia socjalne dla studentów niepełnosprawnych, 86 tys. na stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów 
oraz 90 tys. na stypendia za wyniki w sporcie. 

15 naszych studentów otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce, a dwóch za wy-
bitne osiągnięcia sportowe. Na początku roku akademickiego 2006/2007 dysponowaliśmy 2 255 miejscami w 8 akademikach. 
Jednak wskutek grożącej katastrofy budowlanej akademik Wcześniak z prawie 600 miejscami, został wyłączony z użytkowania  
i niebawem poddany zostanie generalnemu remontowi. Wyłączenie tego akademika z użytkowania nie spowodowało poważ-
nych problemów mieszkaniowych dla studentów. Dyslokacja studentów do innych miejsc zamieszkania dzięki zaangażowaniu 
administracji uczelni odbyła się spokojnie i sprawnie. Wszystkim dotychczasowym mieszkańcom DS Wcześniak została udzie-
lona pomoc materialna w formie zapomóg. 

Cieszy wzrastająca aktywność i  troska o uczelnię organizacji studenckich. Sprawny jest Parlament Studencki, widocz-
ne są organizacje studenckie (Zrzeszenie Studentów Polskich, Akademicki Związek Sportowy, Europejskie Forum Studentów 
AEGEE, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Rada Studentów Niepełnosprawnych i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży). Wy-
soki artystyczny poziom prezentuje Chór Akademicki, teatry: Trupa Teatralna Sekcji Języka Francuskiego i Teatr Czego Nigdy. 
Na dobrym poziomie stoi sport akademicki. Klub Uczelniany AZS prowadzi 16 sekcji sportowych, w których uczestniczy 745 
naszych studentów. W pierwszej lidze występuje nasza męska drużyna piłki ręcznej, w drugiej lidze drużyny piłki siatkowej  
i tenisa stołowego. Wciąż wiernych wielbicieli ma Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu w Raculce. 

Działalność kulturalną prowadzą kluby studenckie „Gęba” i „U Ojca”. W krótkim czasie wiele pozytywnych ocen zdobyła 
gazeta studencka „UZetka”, którą redaguje obecnie Stowarzyszenie Gazety Samorządu Studenckiego UZ. Jest ona czytana 
nie tylko przez społeczność Uniwersytetu, ale dostarczana jest także do młodzieży szkół średnich w południowej części woje-
wództwa lubuskiego. W nowym roku akademickim zamierzamy także zmienić jakość studenckiego radia „Index”. Trudno jest 
wymienić wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez organizacje studenckie. Chciałbym jednak wskazać  na atrakcyjnie 
zorganizowane przez Parlament Studencki „Bachanalia”. W zakończeniu wątku o sprawach studenckich chciałbym jeszcze po-
informować o wdrażaniu na Uniwersytecie elektronicznej legitymacji studenckiej, która będzie dokumentem o wielofunkcyjnym 
przeznaczeniu.

Stajemy się uczelnią coraz bardziej przyjazną dla studentów niepełnosprawnych. Na Uniwersytecie studiuje dziś 340 
osób niepełnosprawnych. Stwarzamy im przyjazne warunki do nauki m.in. poprzez łagodzenie barier architektonicznych, uru-
chomienie windy w budynku Neofilologicznym, a w 9 największych aulach uniwersyteckich za kwotę 273 tys. złotych z Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zamontowane zostały pętle indukcyjne, które ułatwią studentom 
noszącym aparaty słuchowe uczestnictwo w wykładach. 

W minionym roku akademickim pomimo trudności finansowych o około 11 tys. woluminów powiększyły się zbiory  
Biblioteki Uniwersyteckiej. Liczą one obecnie około 841 tys. jednostek, w tym 469 tys. książek i 302,5 tys. zbiorów specjalnych. 
Biblioteka prenumeruje na bieżąco 1 440 tytułów czasopism w wersji drukowanej, w tym 236 czasopism zagranicznych oraz  
blisko 34 tys. czasopism w wersji elektronicznej. Od roku funkcjonuje Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, w zbiorach której znaj-
duje się ponad 2 tys. dokumentów m.in. rozprawy doktorskie i habilitacyjne pracowników Uniwersytetu, czasopisma akademic-
kie, publikacje pracowników uczelni oraz inne unikalne zbiory znajdujące się w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Ważne miejsce w funkcjonowaniu uczelni zajmuje Centrum Komputerowe. W roku akademickim 2006/2007 Centrum 
przejęło obsługę systemu Dziekanat oraz koordynuje wdrażanie na uczelni Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studentów 
(USOS), co pozwoli nam funkcjonować w systemie obejmującym uczelnie akademickie  kraju. Centrum Komputerowe realizuje 
szereg istotnych przedsięwzięć związanych z eksploatacją i zarządzaniem siecią komputerową ZielMAN  i ZielMAN 2, świadczy 



IV

Wystąpienie zostało wygłoszone  
podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2007/2008 w auli uniwersyteckiej w dniu 1 października 2007 r.

usługi internetowe na terenie Zielonej Góry, Sulechowa i południowej części województwa lubuskiego, prowadzi działalność 
szkoleniową i badawczą, nadzoruje i koordynuje informatyzację Uniwersytetu. W roku akademickim 2006/2007 zakupiliśmy do 
uczelni 202 komputery. Obecnie posiadamy na uniwersytecie 3014 komputerów. 

W roku akademickim 2006/2007 zmniejszyliśmy tempo inwestycji. Nadal realizowany jest remont budynku przy ul. Lice-
alnej  przeznaczonego na siedzibę rektoratu. Obiekt zamierzamy oddać do użytku na wiosnę 2008 roku. Z powodu ograniczo-
nych środków finansowych wykonywaliśmy jedynie niezbędne bieżące remonty w różnych naszych obiektach. Mam nadzieję, że 
w latach następnych uda nam się skorzystać z większych środków finansowych, w tym także z Unii Europejskiej i zrealizować 
nasze zamierzenia inwestycyjne i remontowe. 

Przed dwoma tygodniami odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Było to naj-
większe naukowe wydarzenie w Zielonej Górze od niepamiętnych lat. Uważam, że przedsięwzięcie zakończyło się wielkim 
sukcesem. Gratuluję i dziękuję naszym socjologom za trud włożony w przygotowanie zjazdu, w tym zwłaszcza Pani dr Marii 
Zielińskiej i Pani dr Ewie Narkiewicz-Niedbalec. W otwarciu Zjazdu Socjologów uczestniczył Prezydent RP Lech Kaczyński, co 
z jednej strony podniosło rangę Zjazdu, z drugiej zaś spowodowało, że o Zielonej Górze i Uniwersytecie Zielonogórskim mówiły 
i pisały wszystkie media w kraju. 
Szanowni Państwo!

Przed nami kolejny rok akademicki. Czeka nas szereg wyzwań, ciężkiej pracy i trudnych decyzji. Na wiele stojących 
przed nami zadań wskazywałem we wcześniejszych fragmentach wystąpienia. Uważam, że generalny kierunek funkcjonowania 
i rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego jest już określony i powinien być w najbliższych latach kontynuowany. 

Jesteśmy najmniejszym miastem uniwersyteckim w Polsce. To powód do dumy, ale także poważne wyzwanie, zwłasz-
cza o to by nie stracić dotychczasowej pozycji i rangi. Przyjęte przez Sejm w 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym wymaga, 
aby uniwersytety do 2010 r. posiadały co najmniej 12 uprawnień do nadawania stopnia doktora w ściśle określonych dyscypli-
nach. Dziś Uniwersytet Zielonogórski, jak już wspominałem, posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia doktora, w tym w 8 
dyscyplinach określonych w Prawie o szkolnictwie wyższym. Czynimy wszystko, aby do 2010 roku spełnić stawiane przed nami 
wymagania. 

W podobnej sytuacji jak nasz Uniwersytet są również uniwersytety w Opolu, Rzeszowie, Olsztynie, Białymstoku, Szcze-
cinie i Bydgoszczy. Wszystkie te Uniwersytety, łącznie z Zielonogórskim, są uczelniami stosunkowo młodymi, położonymi na 
pograniczach Polski. Sądzę, że należy dać tym uniwersytetom nieco więcej czasu np. do 2015 roku na wypełnienie wymogów 
sformułowanych przez ustawę. Byłoby to moim zdaniem zgodne z ideą państwa solidarnego, przyjaznego społecznościom 
lokalnym mieszkającym w pewnym oddaleniu od stolicy. 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje 60 proc. młodzieży z województwa lubuskiego. Jest to młodzież pochodząca 
na ogół z niezamożnych rodzin, mająca znacznie trudniejsze warunki przedzierania się przez życie niż młodzież z dużych miast 
o ugruntowanej już od pokoleń infrastrukturze. Duża część młodzieży  z małych miasteczek i wsi naszego regionu, jeszcze wiele 
lat ze względów materialnych i mentalnościowych nie będzie wybierać na miejsce studiowania Warszawy, Krakowa czy też Po-
znania. Dla nich studiowanie na Uniwersytecie w Zielonej Górze jest awansem i szansą na zmianę własnej pozycji. 

Jestem wrogiem zaniżania poziomu i zmniejszania wymagań. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że problem dotyczy 
aż 7 uniwersytetów. Obyśmy za kilka lub kilkanaście lat nie rozwarstwili i zróżnicowali się jeszcze bardziej i to w tak wrażliwym 
obszarze jak wykształcenie.  Na problem ten pozwalam sobie zwrócić uwagę lubuskim parlamentarzystom i proszę, aby wspól-
nie ze swoimi kolegami parlamentarzystami z innych województw, w których znajdują się wskazane przeze mnie uniwersytety 
podjęli zdecydowane działania. 

Czeka nas w nowym roku akademickim zmiana dotychczasowego systemu finansowego. Musimy dostosować go do 
wysokości dotacji otrzymywanej corocznie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i sformułowanych przez resort zasad 
jej podziału. To trudne, ale konieczne wyzwanie bowiem przyznawana nam każdego roku dotacja jest o około 8 milionów niższa 
od naszych potrzeb. Musimy także oddzielić w naszym systemie finansowym dotację z ministerstwa  od dochodów własnych, 
a te jak wiadomo kurczą się z roku na rok z powodu spadku liczby studentów studiów niestacjonarnych. Chcemy aby budżet 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2008 rok skonstruowany został według nowych zasad.  

Obok troski o jakość badań naukowych i kształcenie studentów oraz wyposażenie laboratoriów będziemy zabiegać  
o unijne pieniądze przewidziane na infrastrukturę szkolnictwa wyższego. Naszymi priorytetami na lata 2007-2013 będą: przebu-
dowa DS Wcześniak, budowa lub rozbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej oraz modernizacja budynku Wydziału Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji. Mamy jeszcze inne zamierzenia, ale te trzy zadania są dla Uniwersytetu najważniejsze. 

Z determinacją będziemy tworzyć w Nowym Kisielinie Park Naukowo-Technologiczny. Mamy w tym względzie sojusz-
ników w postaci władz Zielonej Góry i gminy Zielona Góra, władz samorządowych i administracyjnych województwa oraz lu-
buskich parlamentarzystów. Została opracowana doskonała koncepcja stworzenia w Nowym Kisielinie obszaru, który może 
przyczynić się do pobudzenia gospodarczego Zielonej Góry i gminy Zielona Góra oraz całego regionu. Na gruntach należących 
do Uniwersytetu, obok naszego Parku Naukowo-Technologicznego powstałaby Strefa Aktywności Gospodarczej Lubuskiego 
Trójmiasta i Lubuski Park Przemysłowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej – wszystko połączone nową drogą biegnącą pomiędzy 
drogą krajową S-3 a przewidywanym mostem w Milsku. Ta koncepcja to wielka szansa dla Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
przezwyciężenie problemów finansowych i dobra perspektywa na przyszłość. 

Na wiosnę 2008 roku czekają nas wybory do władz Uniwersytetu wszystkich szczebli. Od nas zależy komu powierzymy 
los uczelni na lata 2008-2012. Starajmy się wybierać  do jednoosobowych kierowniczych władz Uniwersytetu Zielonogórskiego 
osoby nie pracujące na wielu etatach i w wielu uczelniach, chyba że po wyborze są gotowe do poświęcenia się pracy wyłącznie 
na naszej uczelni. Twórzmy przekonanie, że wartość pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim jest wysoka i obowiązuje nas 
lojalność wobec Alma Mater. 

Życzę wszystkim pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentom, zwłaszcza pierwszych lat, wszelkiej 
pomyślności w rozpoczynającym się roku akademickim 2007/2008. 

prof. Czesław Osękowski


