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WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE
JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego 

Szanowni Państwo!
Inaugurujemy dziś ósmy rok funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskie-
go. Rok akademicki 2008/2009 będzie bardzo ważny dla przyszłości naszej 
uczelni, może zadecydować o powodzeniu bądź porażce naszych podsta-
wowych zamierzeń w zakresie jakości i użyteczności badań naukowych, 
warunków kształcenia studentów oraz zamierzeń inwestycyjnych i remon-
towych, zwłaszcza w oparciu o środki finansowe Unii Europejskiej. Głęboko 
wierzę w nasz sukces we wszystkich tych obszarach, które realizujemy od lat, 
a teraz chcemy jedynie kontynuować i rozwijać. Głęboko wierzę również, że 
sprostamy także w konkurowaniu z innymi polskimi i zagranicznymi uczelniami 
o studentów i środki finansowe na badania naukowe. Czekają nas zmiany w spo-
sobie finansowania polskiej nauki, modyfikacji ulegnie procedura nadawania stopni 
i tytułów naukowych, pojawi się więcej pieniędzy na badania stosowane i wdrożenia 
oraz deficytowe z punktu widzenia polskiej gospodarki kierunki kształcenia, w naszym przypadku zwłaszcza tech-
niczne i ścisłe, ograniczone natomiast zostaną środki finansowe – i to nawet do zera – dla wydziałów o najniższej 
kategorii, na których ma miejsce jedynie pozorowana i bezużyteczna praca badawcza.  

Przed wakacjami  tego roku odbyły się wybory do władz Uniwersytetu Zielonogórskiego wszystkich szczebli. 
Wybrane zostały nowe władze akademickie na lata 2008-2012. Pragnę podkreślić spokój i rozwagę oraz me-
rytoryczność dokonywanych wyborów. Potwierdza to odpowiedzialność całej naszej społeczności za przyszłość 
i powodzenie Uniwersytetu. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w procedury wyborcze, w tym zwłaszcza Pani 
profesor Zofii Sadeckiej – przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej, która czuwała nad całością wyborów. 
Dziękuję również za ponowny wybór na funkcję Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego co poczytuję sobie za 
zaszczyt i honor. 

Pragnę przedstawić Państwu nowe władze Uniwersytetu Zielonogórskiego, na barkach których będzie spo-
czywać kierowanie uczelnią w latach 2008-2012: 
- prof. Tadeusz Kuczyński – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, zastępca Rektora UZ
- prof. Wielisława Osmańska-Furmanek – Prorektor ds. Jakości Kształcenia
- prof. Longin Rybiński – Prorektor ds. Studenckich
- prof. Krzysztof Urbanowski – Prorektor ds. Rozwoju
- prof. Piotr Szurek – Dziekan Wydziału Artystycznego
- prof. Leszek Jerzak – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych
- prof. Andrzej Pieczyński – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
- prof. Piotr Rozmej – Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii
- prof. Wojciech Strzyżewski – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
- prof. Jakub Marcinowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
- prof. Andrzej Cegielski – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
- prof. Ferdynand Romankiewicz – Dziekan Wydziału Mechanicznego
- prof. Zbigniew Izdebski – Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 
- prof. Magdalena Graczyk – Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania. 
Administracją uczelni kierują:  mgr inż. Franciszek Orlik – Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr Anna Go-
łaszewska – Kwestor Uniwersytetu i zastępca Kanclerza oraz inż. Henryk Michalak – zastępca Kanclerza Uniwer-
sytetu. Wszystkim wyżej wymienionym życzę sukcesów w realizacji zadań wynikających z ich kompetencji. Podob-
ne życzenia kieruję pod adresem Dyrektorów Instytutów, Kierowników Katedr i jednostek międzywydziałowych. 

Szanowni Państwo!
W czerwcu br. obchodziliśmy 7-lecie powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ważną częścią obchodów 

był tradycyjny już, coraz bardziej atrakcyjny i wartościowy od strony naukowej i poznawczej, zorganizowany po raz 
piąty Festiwal Nauki. Nadaliśmy również piąty z kolei tytuł doktora honoris causa naszego Uniwersytetu światowej 
sławy uczonemu Owenowi Gingerichowi, wybitnemu historykowi nauki i astronomowi, emerytowanemu profesoro-
wi Uniwersytetu Harvarda. Przy tej okazji Instytut Astronomii zorganizował międzynarodową konferencję naukową: 
Kepler 2008: od Tubingen do Żagania, w której uczestniczyli uczeni, głównie astronomowie z kilkunastu państw 
świata. W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyły się  Konferencje Rektorów Pol-
skich Uczelni Technicznych oraz Prorektorów ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Polskich Uczelni Technicznych. 
Gościliśmy również Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Informatycznych i Telekomunikacji ze wszystkich uczel-
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ni technicznych w kraju. Naszym gościom bardzo podobał się Uniwersytet zarówno od strony strukturalnej jak też 
potencjału naukowego, liczby studentów i prowadzonych badań naukowych. Gościliśmy także władze akademi-
ckie BTU w Cottbus, co stało się m.in. okazją do podpisania umowy o współpracy naukowej i wymiany studentów 
na najbliższe lata. Przed miesiącem miało miejsce na Uniwersytecie spektakularne przedsięwzięcie pod nazwą: 
Zielonogórski Salon Maturzystów Perspektywy 2008. Obok spotkania fachowców dyskutujących nad zasadami 
przeprowadzania egzaminu maturalnego, na Uniwersytecie Zielonogórskim spotkało się kilka tysięcy przyszło-
rocznych maturzystów z całego naszego województwa, którzy mogli zapoznać się z warunkami studiowania na 
naszej uczelni. 

W minionym roku akademickim odnotowaliśmy dalszy postęp w rozwoju kadry naukowej. Obecnie Uniwersy-
tet Zielonogórski zatrudnia 1800 osób, w tym 1000 nauczycieli akademickich oraz 800 pracowników administracji 
i obsługi. Zatrudniamy na Uniwersytecie ponad 230 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 61 profeso-
rów tytularnych i 166 profesorów nadzwyczajnych i doktorów habilitowanych oraz 450 doktorów i 330 magistrów. 
Dla tych wszystkich pracowników Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy. Z roku na rok zwiększa się na 
uczelni liczba doktorów, a pomniejsza liczba zatrudnionych magistrów. Jest to prawidłowa tendencja, wynikająca 
z rozwoju studiów trzeciego stopnia, tj. studiów doktoranckich. Mamy na uczelni dwa instytuty: Instytut Historii  
i Instytut Politologii, w których pracują wyłącznie profesorowie i adiunkci. 

W minionym roku akademickim 5 naszych pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora, 6 - stopień dok-
tora habilitowanego i 28 doktora. Tytuł naukowy profesora uzyskali Państwo: Jolanta Misiewicz (Wydział Matema-
tyki, Informatyki i Ekonometrii), Dariusz Uciński (Wydział Elektrotechniki, informatyki i Telekomunikacji), Edward 
Walicki (Wydział Mechaniczny), Piotr Szurek (Wydział Artystyczny) i Leszek Libera (Wydział Humanistyczny). 
Stopień doktora habilitowanego uzyskali Państwo: Grzegorz Benysek (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji), Marcin Witczak (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji), Ryszard Rybski (Wydział 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji), Marta Ruszczyńska (Wydział Humanistyczny), Jarosław Dzięcie-
lewski (Wydział Artystyczny), Alicja Lewicka-Szczegóła (Wydział Artystyczny). W roku akademickim 2007/2008 
rady wydziałów naszego Uniwersytetu wystąpiły z 3 wnioskami o tytuł naukowy profesora oraz przeprowadziły 6 
kolokwiów habilitacyjnych i 23 obrony prac doktorskich. Wszystko to świadczy o rozwijającej się akademickości 
naszego środowiska. 

W strukturze Uniwersytetu funkcjonuje dziś dziesięć wydziałów. Posiadamy uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora habilitowanego w trzech dyscyplinach: elektrotechnice, historii i matematyce oraz prawo nadawania 
stopnia doktora w 11 dyscyplinach. Są to: astronomia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektrotech-
nika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka i pedagogika. Muszę przyznać, że 
nasze starania o kolejne uprawnienia do nadawania stopnia doktora zakończyły się w minionym roku akademickim 
niepowodzeniem. Nie uzyskaliśmy takich uprawnień z zarządzania i językoznawstwa. Oczekuję, że zaintereso-
wane  wydziały wspólnie z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą usuną merytoryczne i formalne braki 
w tych wnioskach i ponowią procedurę. Liczę również na trzy całkiem nowe wnioski o uprawnienia doktorskie tj.  
z biologii, literaturoznawstwa i w jednej z dyscyplin artystycznych. 

Musimy nieco zmienić strukturę wydziałów Uniwersytetu. Będziemy brać pod uwagę potencjał kadrowy po-
szczególnych wydziałów, w tym zwłaszcza liczbę samodzielnych pracowników i posiadane uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora, liczbę studentów, kwestie finansowe oraz perspektywy na przyszłość. Ewentualne zmia-
ny zostaną poprzedzone dogłębnymi analizami i będą mieć jedynie merytoryczne uwarunkowania. Uważam, że  
w najbliższych latach liczba wydziałów powinna zmniejszyć się o dwa lub trzy. Dokonywane zmiany będą odbywać 
się w związku i w zależności od sytuacji w całym polskim szkolnictwie wyższym oraz sytuacji demograficznej w kra-
ju. Tendencje demograficzne wskazują również na konieczność dokładniejszej niż dotychczas analizy kierunków 
kształcenia. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dwóch latach będziemy musieli zrezygnować lub czaso-
wo zawiesić kształcenie na 4-5 kierunkach. Nie oznacza to wcale, że w tym czasie nie rozpoczniemy kształcenia 
studentów na nowych kierunkach, dotychczas nieobecnych w naszej ofercie edukacyjnej. 

W inaugurowanym  roku akademickim czeka nas kategoryzacja wydziałów. Warto już dziś przygotować się 
do tego wyzwania bowiem może zdarzyć się, że wydział oceniony bardzo źle nie otrzyma żadnych pieniędzy na 
działalność naukowo-badawczą. Nowe reguły finansowania szkolnictwa wyższego będą znacznie surowsze od 
dotychczasowych. Jestem jednak przekonany, że podobnie jak dotychczas, wydziały Uniwersytetu uzyskają sa-
tysfakcjonujące nas wszystkich kategorie. 

Nadal wzrasta aktywność naukowa naszych pracowników. Publikujemy nie tylko dużo lecz także coraz częś-
ciej w renomowanych światowych wydawnictwach. W minionym roku kalendarzowym naukowcy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego ogółem opublikowali ponad 1 690 różnych prac, w tym 70 wydawnictw zwartych, 750 rozdziałów 
w wydawnictwach  zwartych, 529 artykułów, z których 126 to publikacje w czasopismach z renomowanej w naszym 
środowisku listy filadelfijskiej. Na Uniwersytecie zorganizowanych zostało 37 poważnych konferencji, w tym 18  
międzynarodowych i 19 krajowych. Pracownicy naszej uczelni wygłosili referaty na 247 konferencjach międzyna-
rodowych i krajowych. 

W porównaniu do lat ubiegłych wzrosła  dotacja przyznawana nam przez  Ministerstwo Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego na działalność statutową. W 2007 roku wyniosła ona blisko 3 mln zł, a dodatkowo otrzymaliśmy  
1 857 tys. zł na aparaturę naukową. W ramach działalności statutowej realizowaliśmy 39 tematów badaw-
czych. Dzięki środkom na aparaturę naukowo-badawczą Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska za kwotę  
1 154 tys. zł wyposażył laboratoria tematyczne: drogowe, mostowe, technologiczne i bitumów, a Wydział Elektro-
techniki Informatyki i Telekomunikacji za 703 tys. zł rozbudował bazę pomiarową środowiskowego laboratorium 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

W 2007 roku otrzymaliśmy także z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1407 tys. zł na realizację 
prac naukowych w ramach projektów badawczych. Za te pieniądze realizowanych  było 12 projektów badawczych 
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własnych, 3 projekty habilitacyjne, 13 projektów badawczych promotorskich oraz dwa projekty rozwojowe: prof. dr. 
hab. inż. Wiesława Miczulskiego (Węzły do inteligentnych systemów pomiarowo-sterujących) na kwotę 516 tys. zł  
i dr. inż. Janusza Kaczmarka (Zintegrowany system monitorowania i sterowania systemami pomiarowymi pań-
stwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości) na kwotę 504 tys. zł. Dwa ostatnie projekty mają swoją 
kontynuację w tym i następnym roku. Ponadto do finansowania w bieżącym roku w ramach XXXIV konkursu 
zakwalifikowanych zostało 5 naszych projektów, a w ramach XXXV konkursu 3  projekty badawcze otrzymały re-
komendacje. W roku akademickim 2007/2008 otrzymaliśmy od jednostek gospodarczych zlecenia na wykonanie 
prac umownych dotyczących rozwiązania istotnych problemów inżynierskich na kwotę 523 tys. zł. Jest to jednak 
zdecydowanie za mało, gdy weźmie się pod wzgląd nasz potencjał naukowy i wyposażenie laboratoriów. 

Posiadamy kontakty z licznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi na całym świecie. Mamy podpisane  
43 oficjalne umowy bilateralne oraz korzystamy z 3 umów międzyrządowych. Możemy poszczycić się także innymi 
efektami np. udziałem Pani dr inż. Justyny Patalas w projekcie w ramach programu Wsparcie Międzynarodowej 
Mobilności Naukowców, który jest finansowany przez  resort nauki i szkolnictwa wyższego czy też sześcioma 
projektami finansowanymi przez zagraniczne instytucje naukowe lub Unię Europejską, których koordynatorami są 
pracownicy Uniwersytetu. Dodam, że w czterech spośród nich koordynatorem jest Pan prof. Zbigniew Izdebski. 

W minionym roku akademickim 420 naszych pracowników i studentów realizowało cele badawcze i dydak-
tyczne za granicą. M.in. 159 osób wzięło udział w konferencjach naukowych z referatami, 5 – prowadziło badania 
na potrzeby przygotowywanych rozpraw habilitacyjnych. Nasz Uniwersytet odwiedziło w tym  czasie 90 zagranicz-
nych profesorów i studentów. W ramach programu Erasmus prowadzimy współpracę z 54 uczelniami z Europy. Co 
roku zwiększa się liczba osób uczestniczących w tym programie, m.in. w minionym roku akademickim 68 naszych 
studentów wyjeżdżało na zagraniczne studia, w tym najwięcej, bo 36 z Wydziału Humanistycznego, 7 studentów 
wyjeżdżało na zagraniczne praktyki, z programu skorzystało także 26 pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Możemy być dumni ze stanu zbiorów i merytorycznej działalności Biblioteki Uniwersyteckiej. Natomiast pod 
względem warunków lokalowych i możliwości udostępniania zasobów, dysponujemy dziś najgorszą biblioteką spo-
śród wszystkich uniwersytetów i politechnik w kraju. Za ten stan rzeczy jest mi jako Rektorowi Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego po prostu wstyd. Rozbudowa Biblioteki Uniwersyteckiej będzie w najbliższych latach naszym absolut-
nym priorytetem. O merytorycznej wartości naszej biblioteki mogą świadczyć następujące dane: zawiera ona 476 
tys. książek, 306 tys. jednostek zbiorów specjalnych, 71 726 wydawnictw ciągłych, biblioteka prenumeruje 1 224 
czasopisma krajowe i 201 czasopism zagranicznych, 3 165 czasopism elektronicznych, około 30 500 czasopism  
w programach w wersji elektronicznej. Biblioteka ma też w swoich zbiorach 172 polskie i zagraniczne bazy danych 
z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, ścisłych i ekonomicznych w wersji elektronicznej. 

Właściwie funkcjonują i rozwijają się Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Przed-
siębiorczości i Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Służą one społeczności aka-
demickiej naszej uczelni oraz łączności nauki z gospodarką i regionem. 

Staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. W rozpoczynającym się roku akademickim można będzie 
studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim na 39 kierunkach  kształcenia, w tym na dwóch nowych: architekturze 
i urbanistyce oraz technologii drewna. W ramach kierunków studiów oferujemy studentom 53 specjalności. 

W roku akademickim 2007/2008 na Uniwersytecie Zielonogórskim kształciło się 18 293 studentów, w tym  
10 652 na studiach stacjonarnych, 7 641 na studiach niestacjonarnych, 101 na studiach doktoranckich. Na 25 
studiach podyplomowych kształciło się 1 077 osób. W minionym roku mury naszej uczelni opuściło 3 365 absol-
wentów, w tym 2 302 po studiach stacjonarnych i 1 063 po studiach niestacjonarnych. 

Pomyślnie przebiegła tegoroczna rekrutacja, pomimo tego, że konkurencja na polskim rynku szkolnictwa 
wyższego jest coraz większa i wkroczyliśmy w okres kilkuletniego niżu demograficznego. W tym roku zgłosiło się 
8 753 maturzystów chętnych do studiowania na Uniwersytecie Zielonogórskim. W wyniku postępowania kwalifika-
cyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia przyjęliśmy 2 590 osób, na studia stacjonarne drugiego stopnia 
614 osób i na studia doktoranckie przyjęliśmy 34 osoby. Na studia niestacjonarne przyjęliśmy 2 726 osób, w tym 
na studia pierwszego stopnia 1 817 osób i na studia drugiego stopnia 909 osób. 

W obliczu rywalizacji poszczególnych uczelni o studentów oraz  niżu demograficznego, podjęliśmy skutecz-
ną moim zdaniem strategię marketingową, na rzecz pozyskania kandydatów do studiowania na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Zakończyła się ona powodzeniem, przy czym podobnie jak w ubiegłym roku, największy nacisk 
położyliśmy na propagowanie kierunków ścisłych i technicznych. Sprawdziły się w tej strategii Biuro Promocji UZ 
oraz Sekcja Rekrutacji. Wsparły nas władze Zielonej Góry fundując wspólnie z Rektorem UZ stypendia dla 50 
studentów kierunków ścisłych i technicznych. Prezydent Miasta wraz z Rektorem UZ przyjęli również patronat nad 
Ligą Informatyczną, inicjatywą współpracy Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi Zielonej Góry w zakresie informatycznego kształcenia młodzieży. Dla studentów kierunków 
technicznych prowadzimy zajęcia wyrównawcze z matematyki. Jeszcze w tym miesiącu Wydział Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii 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. 

Przed dwoma miesiącami przystąpiliśmy do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, rywalizowaliśmy o dotację w projekcie Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, mate-
matycznych i przyrodniczych – pilotaż. Znaleźliśmy się w grupie 43 polskich uczelni wyższych, które otrzymają 
dodatkowe środki finansowe na stypendia w wysokości po 1 tys. zł dla 30 studentów, wyposażenie laboratoriów  
i kursowe dokształcanie matematyczno-fizyczne na kierunkach studiów: elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, 
inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn. 
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Wystąpienie zostało wygłoszone  
podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2008/2009 w auli uniwersyteckiej w dniu 1 października 2008 r.

Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia, pozytywnie są oceniane przez Państwową Komisję Akre-
dytacyjną kolejne nasze kierunki kształcenia.  

W porównaniu do roku akademickiego 2006/2007 w roku akademickim 2007/2008 o około 400 tys. zł po-
większył się fundusz pomocy materialnej dla studentów. Wynosił on 19 650 tys. zł, w tym przeznaczyliśmy 5 124 
tys. zł na stypendia socjalne, 7 594 tys. zł na stypendia za wyniki w nauce, 228 tys. zł na stypendia dla doktoran-
tów, 3 248 tys. zł na stypendia na wyżywienie, 1 501 tys. zł na stypendia mieszkaniowe, 638 tys. zł na stypendia 
dla studentów niepełnosprawnych, 598 tys. zł na studenckie zapomogi oraz 89 tys. zł na stypendia za wyniki  
w sporcie. W porównaniu do lat ubiegłych stypendia przyznawane studentom wzrosły. Skorzystała z nich wcale 
nie mała grupa naszych studentów: np. stypendia socjalne otrzymywały 3 254 osoby, stypendia za wyniki w nauce 
– 3 677 osób oraz stypendia na wyżywienie – 3 254 osoby. 13 naszych studentów otrzymywało stypendia Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce i 2 studentów za wyniki w sporcie. 

W roku akademickim 2007/2008 uczelnia dysponowała 1 666 miejscami w 6 domach studenckich. Nadal 
wyłączony z użytkowania jest DS Wcześniak. Jeszcze w tym roku zakończony zostanie projekt jego modernizacji 
i przystąpimy do przebudowy tego obiektu. 

Cieszy wzrastająca z roku na rok aktywność studentów w różnych obszarach życia. Na uczelni zarejestro-
wanych jest 109 kół naukowych, z których 70 czynnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz studentów, nawiązuje 
kontakty ze studentami europejskich uczelni i realizuje się w obszarze naukowym. Koła naukowe zrzeszają ponad 
1 300 naszych studentów. Cieszy również wzrastające utożsamianie się studentów z Uniwersytetem i aktywny 
udział w działaniach promocyjnych. Przykładem może być zaangażowanie się studentów w akcję promocyjną 
„bUZ do kariery”, dzięki której dotarliśmy do niemal wszystkich maturzystów z województwa lubuskiego z naszą 
ofertą kształcenia. W ręce studentów oddaliśmy uniwersyteckie radio „INDEX” oraz finansujemy wydawaną przez 
studentów gazetę studencką „Uzetka”. Aktywne są kluby studenckie „Gęba” i „U Ojca”. W Klubie Uczelnianym AZS 
UZ funkcjonuje 17 sekcji, skupiających 745 studentów. Nieco słabsze wyniki osiągnęli w minionym roku akademi-
ckim nasi studenci – sportowcy w grach zespołowych. Możemy natomiast być dumni z brązowego medalu naszych 
tenisistów stołowych w Akademickich Mistrzostwach Europy, które odbyły się przed wakacjami we Włoszech. 

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. Jeszcze w tym miesiącu zakończymy ocenę nauczycieli akademickich naszej uczelni i za-
mierzamy zasiedlić odremontowany budynek Rektoratu przy ul. Licealnej. 

Na Uniwersytecie Zielonogórskim studiuje 65 proc. młodzieży z województwa lubuskiego. Jest to młodzież 
pochodząca na ogół z niezamożnych rodzin, mająca znacznie trudniejsze warunki przedzierania się przez ży-
cie 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 Poznania. Dla nich studiowanie na Uniwersytecie  
w Zielonej Górze jest awansem i szansą na zmianę własnej pozycji. 

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: przebudowa DS Wcześniak, 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 zabiegać o utworzenie w Nowym Kisielinie Parku Naukowo-Technologicznego. 
Mamy w tym względzie wielu sojuszników. Została opracowana doskonała koncepcja stworzenia w Nowym Ki-
sielinie 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 mo-
stem w Milsku. 

Przed tygodniem odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu UZ nowej kadencji. Przedłożyłem Senatowi stra-
tegię finansową uczelni na lata 2008-2012. Uważam, że jest to koncepcja koniecznego, ale obliczalnego przejścia 
do normalnego już finansowego funkcjonowania Uniwersytetu po 2012 roku.

Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować osobom i instytucjom wspierającym Uniwersytet w minionym 
roku akademickim. Dziękuję zwłaszcza Prezydentowi Zielonej Góry Panu Januszowi Kubickiemu i Panu Adamowi 
Urbaniakowi - Przewodniczącemu Rady Miasta za współdziałanie i udzielaną nam poważną pomoc finansową. 
Dziękuję za przekazanie Uniwersytetowi Ogrodu Botanicznego, który mam nadzieję, że dobrze będzie służył na-
szym studentom i wkrótce stanie się jedną z wizytówek miasta. 

Życzę wszystkim pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentom, zwłaszcza pierwszych lat, 
wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się roku akademickim 2008/2009. 


