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Uniwersytet Zielonogórski wchodzi w nowy rok akade-
micki z podwójnym tytułem Eurolidera (w kategoriach: 
Nauka i Hasło promocyjne), ze statuetką zwycięzcy w 
konkursie Gazety Lubuskiej „Nasze dobre” za ofertę 
kształcenia, oraz tytułem Instytucji bez barier archi-
tektonicznych dla Wydziałów: Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii; Fizyki i Astronomii; Mechanicznego; 
Inżynierii Lądowej i Środowiska; Nauk Biologicznych i 
Humanistycznego. Niewiele też brakowało, aby Zielona 
Góra zwyciężyła w rankingu najatrakcyjniejszych miast 
do studiowania pn. „Miasto Studentów”. Zajęliśmy II 
miejsce. Od zwycięskiego Opola dzieli nas tylko 0,02 
pkt. W konkursie brały udział 24 miasta! Organizatorem 
rankingu był portal www.students.pl. 

Studenci

Po raz pierwszy progi Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w roku akademickim 2009/2010 przekroczy ponad 6,5 tys. 
studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (re-
krutacja na studia niestacjonarne trwa jeszcze do 10 paź-
dziernika i liczba ta na pewno ulegnie zmianie). Będą się 
oni kształcić na 39 kierunkach na 10 Wydziałach. Poza 
tym, na studiach doktoranckich, rozpocznie w tym 
roku kształcenie ponad 30 doktorantów.

W minionym roku akademickim utworzono 3 
nowe kierunki studiów: informacja naukowa i bi-
bliotekoznawstwo; biotechnologia i praca socjal-
na. Rekrutacja na pierwszy z nich odbędzie się w 
roku akademickim 2010/2011, a na dwa kolejne 
dopiero w latach następnych.  

Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą 
działać w 110 zarejestrowanych na uczelni kołach 
naukowych i 3 organizacjach studenckich: ZSP; 
AEGEE i AZS (AZS oferuje możliwość uprawiania 
kilkunastu dyscyplin sportowych). 

Od kilku już lat na pomoc materialną mogą liczyć 
zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i nie-
stacjonarnych. Są to:
> Stypendium socjalne (od 30 zł do 600 zł)
> Stypendium na wyżywienie (150 zł )
> Stypendium mieszkaniowe (150 zł)
> Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (200 

zł, 250 zł, 350 zł)
> Stypendium za wyniki w nauce, od II roku (od 30 zł do 

600 zł)
> Stypendium za wyniki w sporcie (100 zł, 200 zł, 300 zł, 

400 zł)
> Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce (1300 zł)
> Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 

(1300 zł)
> Stypendia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego pod 

patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra dla studen-
tów kierunków ścisłych i technicznych (200 zł)

> Stypendia Rektora dla laureatów olimpiad (od 300 zł do 
500 zł).

Studenci zamiejscowi mogą też liczyć na miejsce w Do-
mach Studenckich. UZ dysponuje pięcioma akademikami 
gdzie jest 1550 miejsc. Szósty akademik - DS Wcześniak 
jest właśnie modernizowany i w przyszłym roku akademi-
ckim ok. 300 studentów zamieszka w pokojach o najwyż-
szym, europejskim standardzie. 

Większość z kierunków prowadzonych na UZ posiada  
pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (24 
kierunki) obowiązującą w tym i następnych latach akade-
mickich (najdłużej pedagogika - do 2015 r.). Pozostałe kie-
runki oczekują na ponowną ocenę (najmłodsze będą oce-
niane po raz pierwszy). Poza tym kierunek filozofia posia-
da akredytację  Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, 
a Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii  Środowiska 
(Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska) uzyskało akredy-
tację systemu jakości zgodne-
go z normą PN EN ISO/
IEC 17025:2001 
w zakresie 
a n a l i z y 
c h e -
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Biblioteka uniwersytecka dysponuje też bardzo bogaty-
mi zbiorami specjalnymi, te jednak zostaną udostępnione 
dopiero w nowej siedzibie. 

Poza budową nowej Biblioteki UZ, rusza też budowa Parku 
Naukowo-Technologicznego. W jego strukturach znajdą się:
> Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii, 
> Centrum Innowacji Technologie dla Zdrowia Człowieka, 
> Centrum Technologii Informatycznych, 
> Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technologicznego.

Swoją działalność rozpoczęło już Centrum Modelowania 
Matematycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Współpraca zagraniczna

Uniwersytet Zielonogórski współpracuje z 93uczelniami 
zagranicznymi. Współpraca ta obejmuje:
> wymianę kadry akademickiej w celu prowadzenia wspól-

nych badań, wygłaszanie referatów, prowadzenie wy-
kładów i seminariów,

> wyjazdy studentów i kadry w ramach programu LLP Erasmus,
> wizyty i wymianę studentów w celu odbycia studiów i 

badań,
> wymianę publikacji, materiałów naukowych, 
> prowadzenie wspólnych projektów badawczych,
> organizowanie i uczestnictwo we wspólnych przedsię-

wzięciach naukowych, takich jak konferencje, semina-
ria, sympozja itp.,

> współpracę na poziomie doktoratów i w ramach progra-
mów międzynarodowych.

Ewa Sapeńko

micznej wody, ścieków i odpadów. Jednostką akredytują-
cą było Polskie Centrum Akredytacji. 

Studenci Uniwersytetu mają możliwość uczestniczyć w 
programach mobilności studentów. Są to:
MOST - w programie uczestniczą wszystkie polskie uniwer-
sytety - daje to możliwość zaliczenia semestru nauki na 
dowolnie wybranym uniwersytecie.
MOSTECH - w programie uczestniczą polskie politechniki 
i inne uczelnie techniczne - daje to studentom kierunków 
technicznych możliwość zaliczenia semestru nauki na jed-
nej z 25 polskich uczelni technicznych.

Poza nauką studenci mogą aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu kulturalnym uczelni. Na UZ działają m.in.:
> Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego
> Chór 
> Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe
> Media studenckie:
> Radio INDEX
> UZetka – gazeta studencka
> www.uzetka.pl

Baza naukowo dydaktyczna

Laboratoria, sale wykładowe i ćwiczeniowe znajdują się 
w 26 obiektach dydaktycznych na powierzchni 41 258,23 
m kw. (5 obiektów zaopatrzonych jest w podjazdy lub ru-
chome podesty  dostosowane do transportu osób niepeł-
nosprawnych). Studenci mają do swojej dyspozycji 840 
komputerów, w tym 786 z dostępem do Internetu.

W minionym roku na UZ otwarto kilka nowocześnie wy-
posażonych laboratoriów, m.in.: Laboratorium Robotyki w 
Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, a na Wydzia-
le Ekonomii i Zarządzania otwarto Laboratorium GIS, powo-
łane jako Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Nie można zapomnieć o nowej siedzibie Rektoratu przy 
ul. Licealnej. Obiekt został uhonorowany nagrodą Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, został też wyróżniony 
w konkursie na najlepszy obiekt budowlany województwa 
lubuskiego i uzyskał tytuł „Lubuski Mister Budowy – edy-
cja 2008” w kategorii adaptacje i remonty (uroczyste 
uhonorowanie laureatów konkursu odbyło się podczas 
Gali Budownictwa, 25 września w Filharmonii Zielo-
nogórskiej).

Już niedługo (wiosną 2010 r.) rozpocznie się 
budowa nowej siedziby Biblioteki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, ale zanim zostanie ona zakoń-
czona, jeszcze przez jakiś czas trzeba będzie się 
borykać z dotychczasowymi niedogodnościami. 
Póki co jednak, BUZ oferuje swoim czytelnikom 
448 miejsc z 36. stanowiskami komputerowymi 
dla czytelników z dostępem do internetu. Zbio-
ry BUZ to ponad 675 tys. woluminów,  ponad 
25 tys. tytułów prenumerowanych/licencjono-
wanych czasopism elektronicznych pełnoteksto-
wych (łącznie we wszystkich bazach i indywidu-
alnie prenumerowanych tytułów), 10 krajowych 
zaprenumerowanych baz bibliograficznych i fak-
tograficznych oraz 35 zagranicznych. Zielonogórska 
Biblioteka Cyfrowa udostępnia prawie 5 tys. tytułów 
ze zbiorów własnych.
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UNIWERSY TET 
W  L I C Z B A C H :

    3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora ha-

bilitowanego (w dyscyplinach: matematyka, historia, 

elektrotechnika)      

   11 uprawnień do nadawania stopnia doktora (w dyscypli-

nach: astronomia, budowa i eksploatacja maszyn, budowni-

ctwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, informatyka, 

inżynieria środowiska, matematyka, pedagogika)

    36 uruchomionych studiów podyplomowych 

    11 kierunków uruchomionych w ciągu minionych kilku lat 

(w tym 4 techniczne)

      12 kierunków kończy się uzyskaniem 

tytułu zawodowego inżyniera

       407 studentów niepełnosprawnych

      w 8 dyscyplinach prowadzone są studia doktoranckie      

    

   

    

     

    

      w 


