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Szanowni Państwo!
Inaugurujemy dziś dziesiąty rok funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego,
naszej uczelni, która powstała w 2001 roku z połączenia Politechniki Zielonogórskiej
i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zawsze pamiętamy, że tradycja akademicka Zielonej Góry jest znacznie dłuższa. Uniwersytet Zielonogórski kontynuuje bowiem tradycje i dorobek powstałej w 1965 roku Wyższej Szkoły Inżynierskiej, przekształconej
w 1996 roku w Politechnikę Zielonogórską oraz utworzonej w 1973 roku Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
Rok akademicki 2010/2011 będzie bardzo ważnym dla przyszłości naszej uczelni
i całego polskiego szkolnictwa wyższego, czeka nas bowiem wiele zmian w organizacyjnym i ekonomicznym funkcjonowaniu: zmieniają się zasady ﬁnansowania badań naukowych, czekają nas zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym oraz w sposobie
i treściach kształcenia studentów. Wszystko to dokonywać się będzie na tle nienajlepszej
atmosfery w kraju wokół szkolnictwa wyższego, trudności ekonomicznych państwa i niżu
demograﬁcznego. Ta ostatnia kwestia wpływa na coraz większą rywalizację pomiędzy uczelniami i ośrodkami akademickimi, także i z innych państw, o potencjalnych studentów.
W tym roku było w Polsce o 10 proc. maturzystów mniej niż w roku ubiegłym, jednak
w naszym województwie aż o ponad 20 proc. mniej. Dwa lata temu w województwie lubuskim było około 10 tys. maturzystów, w ubiegłym roku 8,5 tys., w tym roku około 6,5 tysiąca. Dane te obrazują, jak skomplikowana jest sytuacja na rynku edukacyjnym w Polsce,
a w przypadku naszego województwa problem ten jest jeszcze większy. Z naszych wyliczeń wynika, że około 30 proc. lubuskich
maturzystów podejmuje studia poza naszym województwem. Na Uniwersytecie Zielonogórskim 72 proc. studentów to mieszkańcy
województwa lubuskiego, a 28 proc. pochodzi z sąsiednich województw. Z niżem demograﬁcznym w szkolnictwie wyższym będziemy
mieli do czynienia przez najbliższych dziesięć lat.
Przepraszam, że mówię o problemie demograﬁcznym, ale jestem przekonany o jego kluczowym znaczeniu i dla uczelni i dla
regionu lubuskiego. Potrzebna jest szczególna troska o zatrzymanie w województwie ludzi młodych, od których będzie zależeć
przyszłość regionu. Problem ten obok rozwoju gospodarczego województwa, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa, uważam za podstawowy. Stąd też czynimy wszystko, aby młodzież wybierająca studia na Uniwersytecie Zielonogórskim miała jak najlepsze warunki
do studiowania, uczyła się rzeczy praktycznych i korzystała z przysługującej jej pomocy materialnej w postaci licznych i wysokich
stypendiów. O wyborze Zielonej Góry jako miejsca studiowania decydują także czynniki niezależne od Uniwersytetu, a więc szeroko
rozumiana atrakcyjność miasta, możliwość zarabiania dodatkowych pieniędzy oraz konkretna i dobrze płatna praca po ukończeniu
studiów, najogólniej rzecz ujmując dobre dla młodych ludzi perspektywy na przyszłość.
W kontekście powyższego pragnę jednoznacznie powiedzieć, że Uniwersytet Zielonogórski jest w swoich działaniach mocno
wspierany przez władze Zielonej Góry, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewody Lubuskiego oraz lubuskich parlamentarzystów. Mamy
bardzo dobre relacje z ﬁrmami i licznymi instytucjami z regionu lubuskiego i innych województw, w tym chciałbym jeszcze wskazać
na nasze związki z samorządami Nowej Soli i Gminy Zielona Góra, Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej i Lubuską Izbą Budownictwa. Wszystkim wspierającym Uniwersytet serdecznie dziękuję i liczę na dalszą współpracę. Jesteśmy uczelnią mocno osadzoną
w regionie i związki z szeroko rozumianym instytucjonalnym i społecznym otoczeniem zamierzamy intensyﬁkować.
Szanowni Państwo!
Społeczność akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego w głębokim żalu, zadumie i w ogromnym skupieniu solidaryzowała się
wraz z Polakami z rodzinami oﬁar po tragicznym wypadku prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku.
W trzecim dniu po smoleńskiej tragedii odbyliśmy nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Senatu, na którym wspomnieliśmy pobyt na Uniwersytecie w 2008 roku Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego i oddaliśmy hołd wszystkim oﬁarom tej narodowej tragedii.
W czerwcu br. obchodziliśmy 9-lecie powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ważną częścią obchodów był tradycyjny już,
coraz bardziej atrakcyjny i wartościowy od strony naukowej i poznawczej, zorganizowany po raz siódmy Festiwal Nauki, tym razem
pod hasłem „Mikroskop czy horoskop”. Nadaliśmy również siódmy z kolei tytuł doktora honoris causa naszego Uniwersytetu światowej sławy uczonemu Panu Profesorowi Diethardowi Pallaschke z Uniwersytetu w Karlsruhe, wybitnemu matematykowi.
W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim gościliśmy szereg wybitnych osobistości ze świata nauki i różnych dziedzin życia społecznego oraz politycznego z Polski i z zagranicy. Trudno wymienić wszystkich, wspomnę jedynie o pobycie
na naszej uczelni Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP, Lecha Wałęsy byłego prezydenta RP, profesora Jerzego Stępnia byłego
Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz wszystkich rektorów uczelni publicznych z Wrocławia. Dodam, że wysoce cenimy sobie
zaproszenie przed dwoma laty przez wrocławskie uczelnie Uniwersytetu Zielonogórskiego do współpracy w ramach gremium, które
dziś nosi nazwę Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry. Przed dwoma tygodniami miało miejsce na Uniwersytecie przedsięwzięcie pod nazwą: Zielonogórski Salon Maturzystów Perspektywy 2010. Obok spotkania fachowców
dyskutujących nad zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego, na Uniwersytecie Zielonogórskim spotkało się kilka tysięcy
przyszłorocznych maturzystów z całego województwa, którzy mogli zapoznać się z warunkami studiowania na Uniwersytecie.
Pragnę jeszcze wskazać tylko na niektóre nasze dokonania w minionym roku akademickim: na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
utworzone zostało modelowe Laboratorium Zarządzania Kryzysowego, a na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
– Laboratorium Sterowników Logicznych, powołaliśmy wspólnie z kilkoma polskimi uczelniami i ﬁrmami konsorcjum w sprawie inicjatywy budowy elektrowni i kopalni węgla brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody, wspólnie z władzami Zielonej Góry, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Zielona Góra i Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej utworzyliśmy Spółkę z o.o. „Lubuski Park
Przemysłowo-Technologiczny”, przystąpiliśmy również do podobnej inicjatywy z udziałem władz Nowej Soli i Organizacji Pracodawców
Ziemi Lubuskiej, podpisaliśmy ważne porozumienia o współdziałaniu z Lubuską Izbą Budownictwa, ﬁrmą ADB Polska i Stowarzyszeniem
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Lubuski Klaster Metalowy oraz nawiązaliśmy współpracę z tak renomowanymi ﬁrmami jak Viessmann, Siemens, Schuko i Rockwool
w zakresie współpracy w powstającym w ramach PNT Centrum Zrównoważonego Budownictwa i Energii.
W minionym roku akademickim odnotowaliśmy dalszy postęp w rozwoju kadry naukowej. Obecnie Uniwersytet Zielonogórski
zatrudnia 1800 osób, w tym 956 nauczycieli akademickich oraz 844 pracowników administracji i obsługi. Zatrudniamy na Uniwersytecie 245 samodzielnych pracowników naukowych, w tym 70 profesorów tytularnych i 174 profesorów nadzwyczajnych i doktorów
habilitowanych oraz 501 doktorów i 210 magistrów. Wszyscy ci pracownicy są zatrudnieni na Uniwersytecie jako w podstawowym
miejscu 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.
W minionym roku akademickim 4 naszych pracowników uzyskało tytuł naukowy profesora, 8 - stopień doktora habilitowanego
i 35 doktora. Tytuł naukowy profesora uzyskali Państwo: Stanisław Borawski i Tomasz Jaworski (Wydział Humanistyczny), Magdalena
Graczyk (Wydział Ekonomii i Zarządzania), Jan Jagielski (Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji), cztery dalsze
osoby uzyskały tytuł naukowy profesora i oczekują na wręczenie nominacji przez Prezydenta RP, stopień doktora habilitowanego uzyskali Państwo: Radosław Czarkowski i Jerzy Szymaniuk (z Wydziału Artystycznego), Wojciech Eckert i Bartłomiej Najbar
(z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska), Sławomir Kłos (z Wydziału Mechanicznego), Katarzyna Baldy-Chudzik (z Wydziału
Nauk Biologicznych), Roman Sapeńko (z Wydziału Humanistycznego) i Inetta Nowosad (z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu). W roku akademickim 2009/2010 rady wydziałów naszego Uniwersytetu wystąpiły z 3 wnioskami o tytuł naukowy profesora oraz przeprowadziły 2 kolokwia habilitacyjne i 18 obron prac doktorskich. Wszystko to świadczy o rozwijającej się akademickości
naszego środowiska.
W strukturze Uniwersytetu funkcjonuje dziś dziesięć wydziałów. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia 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, elektrotechnika, ﬁlozoﬁa, ﬁzyka, historia, informatyka, inżynieria
środowiska, matematyka i pedagogika.
Musimy nieco zmienić strukturę wydziałów Uniwersytetu. Będziemy brać pod uwagę potencjał kadrowy poszczególnych wydziałów, w tym zwłaszcza liczbę samodzielnych pracowników i posiadane uprawnienia do nadawania stopnia doktora, liczbę studentów,
kwestie ﬁnansowe oraz perspektywy na przyszłość. Uważam, że w najbliższych dwóch latach liczba wydziałów powinna zmniejszyć
się o dwa lub trzy. 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 czasowo 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.
Nie jest tajemnicą, że na prośbę Urzędu Marszałkowskiego analizujemy możliwość kształcenia w strukturach Uniwersytetu
lekarzy. Odbyliśmy w tym celu spotkanie w kompetentnym gronie, powołałem także zespół badający taką ewentualność. Okazuje
się, że kwestia jest trudna, ale nie beznadziejna. Można bowiem, podobnie jak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, stworzyć takie kształcenie od podstaw. Mamy w swoim wstępnym działaniu wielu sojuszników chociaż także wielu przeciwników. Dziś
już wiemy, że znajdą się chętni profesorowie nauk medycznych do pracy w Zielonej Górze, mamy także wobec naszych zamierzeń
przychylne stanowisko trzech Akademii Medycznych. Nawiasem mówiąc już dziś zatrudniamy na Uniwersytecie trzech profesorów
nauk medycznych i sześciu doktorów nauk medycznych, którzy zajmują się kształceniem pielęgniarek. Zanim jednak przejdziemy
do konkretnych decyzji musimy stać się właścicielami szpitala klinicznego, odpowiednio wyremontowanego i wyposażonego oraz
mieć gwarancje Ministerstwa Zdrowia o ﬁnansowaniu kształcenia lekarzy na naszej uczelni ze środków tego resortu. Dwie ostatnie
kwestie są poza naszym zasięgiem. Bez władz województwa, Zielonej Góry i parlamentarzystów nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć,
one jednak warunkują dalsze postępowanie. Kształcenie lekarzy jest bardzo drogie, stąd też uspokajam społeczność akademicką,
że nie odbyłoby się kosztem ﬁnansów Uniwersytetu, lecz w odrębnym od obowiązującego dziś na uczelni systemie ﬁnansowym. Do
ewentualnego kształcenia lekarzy na Uniwersytecie mogłoby dojść za 2-3 lata. Dotychczas nie widziałem możliwości kształcenia na
Uniwersytecie prawników. Jednak w obliczu mających się wkrótce dokonać zmian w Prawie o szkolnictwie wyższym i zapowiadanych
tam nowych wymogów gdy chodzi o minima kadrowe ,nie wykluczam utworzenia takiego kierunku kształcenia.
W nowy rok akademicki wchodzimy z nowymi kategoriami naszych wydziałów, które określone zostały przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przed tygodniem. Jesteśmy więcej niż zadowoleni z uzyskanych kategorii, dobrze kształtujemy się pod tym
względem na tle uczelni podobnych wielkością i proﬁlem badań naukowych do naszego Uniwersytetu, mam na myśli uniwersytety
i politechniki powstałe w Polsce po 1990 roku. W trzystopniowej skali kategorii ustalonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: A, B, C – osiem naszych wydziałów uzyskało kategorię B, jeden A - (Wydział Artystyczny) i jeden C - (Wydział Mechaniczny).
Nie podważamy ustalonych kategorii, ale bardzo blisko uzyskania kategorii A był Wydział Fizyki i Astronomii, a eksperci Komisji Rady
Nauki zaproponowali przyznanie Wydziałowi Mechanicznemu kategorii B, jednak Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego obniżył proponowaną kategorię. W przypadku obu wydziałów będziemy składać w odpowiednim trybie odwołanie.
Nadal wzrasta aktywność naukowa naszych pracowników. Publikujemy nie tylko dużo, lecz także coraz częściej w renomowanych
światowych wydawnictwach. W minionym roku akademickim naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego ogółem opublikowali ponad
1500 różnych prac, w tym 62 wydawnictwa zwarte, 725 artykułów, z których 103 to publikacje w czasopismach z renomowanej
w naszym środowisku listy ﬁladelﬁjskiej. Na Uniwersytecie zorganizowanych zostało 18 poważnych konferencji międzynarodowych
i dalszych kilkadziesiąt o mniejszym zasięgu. Pracownicy naszej uczelni wygłosili referaty na kilkuset konferencjach międzynarodowych i krajowych.
W 2009 roku wydaliśmy na działalność statutową 6 mln zł, w tym 2,4 mln zł z roku poprzedniego, a 3,6 mln złotych stanowiła
dotacja na 2009 rok, w bieżącym roku otrzymaliśmy na działalność statutową 2,9 mln złotych. Kwoty te pozwoliły na realizację 103
tematów badawczych. Po około 500 tys. złotych otrzymaliśmy w 2009 i 2010 roku na badania własne, co pozwoliło na realizację 169
tematów badawczych.
W 2009 roku otrzymaliśmy także z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 mln 563 tys. zł na realizację prac naukowych
w ramach projektów badawczych. Za te pieniądze realizowane były 32 projekty badawcze, w tym 14 projektów własnych, 5 projektów habilitacyjnych, 11 projektów badawczych promotorskich oraz dwa projekty rozwojowe. W roku akademickim 2009/2010
otrzymaliśmy od jednostek gospodarczych zlecenia na wykonanie prac umownych dotyczących rozwiązania istotnych problemów
inżynierskich na kwotę 600 tys. złotych. Jest to jednak zdecydowanie za mało, gdy weźmie się pod wzgląd nasz potencjał naukowy
i wyposażenie laboratoriów.
Spory sukces w zakresie pozyskiwania pieniędzy na badania naukowe odnotowaliśmy przed tygodniem. W ramach ogłoszonego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju strategicznego projektu badawczego pt. Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, spośród siedmiu wskazanych do ﬁnansowania zadań badawczych, trzy uzyskał nasz Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska. Są to zadania: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze
scentralizowanych źródeł ciepła (4 mln złotych) – kierownik projektu prof. Tadeusz Kuczyński, Analiza możliwości i skutków soUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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cjoekonomicznych wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie (2 mln zł) – kierownik projektu prof. Janina Kopietz-Unger,
Warunki i możliwości oszczędzania energii za pomocą instrumentów polityki miejskiej (1 mln zł) – kierownik projektu prof. Janina
Kopietz-Unger. Zachęcam przy tej okazji inne zespoły badawcze z różnych dyscyplin naukowych do powszechnego aplikowania
o pieniądze na badania naukowe. Ogromne szanse w tym względzie dla wydziałów technicznych i ścisłych oraz nauk biologicznych
daje tworzony Park Naukowo-Technologiczny.
Posiadamy kontakty z licznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi na całym świecie. Mamy podpisanych 50 oﬁcjalnych umów
bilateralnych oraz korzystamy z 3 umów międzyrządowych. W minionym roku akademickim 476 naszych pracowników i studentów
realizowało cele badawcze i dydaktyczne za granicą. M.in. 174 osoby wzięły udział w konferencjach naukowych z referatami, 46
– prowadziło badania na potrzeby przygotowywanych rozpraw habilitacyjnych. Nasz Uniwersytet odwiedziło w tym czasie 89 zagranicznych profesorów i studentów. W ramach programu Erasmus prowadzimy współpracę z 75 uczelniami z Europy. Co roku zwiększa
się liczba osób uczestniczących w tym programie m.in. w minionym roku akademickim 62 naszych studentów z 8 wydziałów wyjeżdżało na zagraniczne studia.
Możemy być dumni ze zbiorów i merytorycznej działalności Biblioteki Uniwersyteckiej. Księgozbiór naszej biblioteki jest największym i najbardziej wartościowym zbiorem naukowym w regionie lubuskim. Biblioteka kompletuje księgozbiór z zakresu sztuki,
nauk humanistycznych, technicznych, ścisłych, biologicznych i ekonomicznych. Zbiory mają charakter uniwersalny, preferujący
dyscypliny naukowe uprawiane na Uniwersytecie. Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej liczą ponad 900 tys. jednostek i obejmują różne
typy dokumentów, w tym 490 tys. wolumenów książek, 308 tys. jednostek zbiorów specjalnych, 75 tys. wolumenów wydawnictw
ciągłych w wersji drukowanej, 40 tys. wydawnictw elektronicznych w sieci w ramach bieżących licencji, 210 wielodziałowych
i tematycznych baz danych w wersji elektronicznej z dziedzin odpowiadających proﬁlowi uczelni, 6700 pozycji w zasobach własnej
biblioteki cyfrowej. W 2009 roku bibliotekę odwiedziło bezpośrednio 313 885 czytelników, z baz danych i czasopism elektronicznych
on-line skorzystało 40 tys. osób, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa zanotowała w 2009 roku 646 tys. odwiedzin, od 2005 roku aż 3850
tys. odwiedzin, a z internetowego serwisu bibliotecznego skorzystało ponad 165 tys. osób. Nie są to bagatelne wielkości, a dobra
i nowoczesna biblioteka jest jednym z podstawowych warunków dalszego rozwoju Uniwersytetu i uprawiania w Zielonej Górze
nauki. Na wiosnę przyszłego roku rozpocznie się budowa Biblioteki Uniwersyteckiej. Koszt inwestycji wyniesie 45 mln złotych,
a zgromadzone już na budowę środki ﬁnansowe pochodzą w 85 proc. z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i w pozostałej części z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Właściwie funkcjonują i rozwijają się Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Służą one społeczności akademickiej naszej uczelni oraz łączności nauki z gospodarką i regionem. Nasz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości współﬁnansowany przez władze Zielonej Góry
został w 2009 roku uznany przez Ministerstwo Gospodarki za czwarty pod względem jakości inkubator w Polsce (na 44 oceniane).
Staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. W rozpoczynającym się roku akademickim można będzie studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim na 41 kierunkach kształcenia. W ramach kierunków studiów oferujemy studentom 69 specjalności.
W roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie Zielonogórskim kształciło się około 16,7 tys. studentów, w tym 10,5 tys. na
studiach stacjonarnych, 6,2 tys. na studiach niestacjonarnych, 104 na studiach doktoranckich. Na 22. studiach podyplomowych
kształciło się 1330 osób.
Pomimo trudności związanych z niżem demograﬁcznym pomyślnie przebiegła tegoroczna rekrutacja. W wyniku postępowania
kwaliﬁkacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia przyjęliśmy 3309 osób, na studia stacjonarne drugiego stopnia 1077 osób
i na studia doktoranckie przyjęliśmy 40 osób. Na studia niestacjonarne przyjęliśmy 2578 osób, w tym na studia pierwszego stopnia
1450 osób i na studia drugiego stopnia 1128 osób. Łącznie przyjęliśmy więc w tym roku na studia stacjonarne i niestacjonarne 7 tys.
studentów co jest zbliżone do rekrutacji z ubiegłego roku. Dodam, że ogólna liczba studentów kształcących się na Uniwersytecie
Zielonogórskim wraz z nowym rokiem akademickim w porównaniu do roku ubiegłego, zwiększy się o około 200-300 osób, co związane
jest z mniejszą liczbą tegorocznych absolwentów naszej uczelni w porównaniu do roku ubiegłego. Warto także zwrócić uwagę na
fakt, że w tym roku wzrosło po raz pierwszy zainteresowanie młodzieży studiowaniem na kierunkach technicznych, chociaż nie na
wszystkich, ścisłych i biologicznych, przy mniejszym zainteresowaniu kierunkami społecznymi, humanistycznymi i artystycznymi.
Dobra rekrutacja studentów to zasługa wielu osób, w tym zwłaszcza Sekcji Rekrutacji, wydziałów oraz Biura Promocji i prowadzonej
przez Biuro pracy w szkołach ponadpodstawowych m.in. poprzez zorganizowanie Młodzieżowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dużą wagę przywiązujemy do jakości kształcenia, pozytywnie są oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną kolejne
nasze kierunki kształcenia. W minionym roku akademickim akredytacje otrzymało 10 kierunków, a w rozpoczynanym dziś roku akademickim, akredytacji poddanych zostanie 9 dalszych kierunków. Jak dotychczas nie mieliśmy żadnych problemów z uzyskaniem
akredytacji dla któregokolwiek z naszych kierunku kształcenia.
Fundusz pomocy materialnej dla studentów wynosił w minionym roku akademickim 18 667 tys. złotych, w tym przeznaczyliśmy
5 005 tys. zł na stypendia socjalne, 6 641 tys. zł na stypendia za wyniki w nauce, 265 tys. zł na stypendia dla doktorantów, 2 950 tys.
zł na stypendia na wyżywienie, 1 442 tys. zł na stypendia mieszkaniowe, 972 tys. zł na stypendia dla studentów niepełnosprawnych,
373 tys. zł na studenckie zapomogi oraz 269 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 otrzymywało
2446 osób, stypendia za wyniki w nauce – 2400 osób oraz stypendia na wyżywienie – 2446 osób. 8 naszych studentów otrzymywało
stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyniki w nauce i 3 studentów za wyniki w sporcie.
W roku akademickim 2009/2010 uczelnia dysponowała 1496 miejscami w 5 domach studenckich. Za 3 miesiące oddamy do użytku studentów gruntownie zmodernizowany akademik „Wcześniak”, w którym będzie mogło zamieszkać 310 osób. W gruncie rzeczy
będą to jedno- i dwuosobowe oddzielne mieszkania, w tym cały parter przeznaczamy dla studentów niepełnosprawnych. Koszt modernizacji tego akademika wyniesie 15 mln złotych. Środki na remont uzyskaliśmy w 85 proc. z Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego, pozostałą kwotę wyasygnowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Cieszy wzrastająca z roku na rok aktywność studentów w różnych obszarach życia. Na uczelni zarejestrowane są 124 koła
naukowe, z których 80 czynnie uczestniczy w inicjatywach na rzecz studentów, nawiązuje kontakty ze studentami europejskich
uczelni i realizuje się w obszarze naukowym. Koła naukowe zrzeszają ponad 1600 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 na rzecz podejmowania studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ręce studentów oddaliśmy uniwersyteckie radio „INDEX” oraz ﬁnansujemy wydawaną przez studentów gazetę studencką „Uzetka” i Zielonogórski Portal
Studencki, w ostatnim stadium tworzenia znajduje się uniwersytecka telewizja. Aktywne są kluby studenckie „Gęba” i „U Ojca”.
W Klubie Uczelnianym AZS UZ funkcjonuje 19 sekcji, skupiających 700 studentów. Dobre wyniki osiągnęli w minionym roku akademickim nasi studenci – sportowcy w grach zespołowych. Piłkarze ręczni z sukcesami grają w I lidze piłki ręcznej mężczyzn, zaś w II
lidze występuje męski zespół piłki siatkowej. Uczelnia dysponuje ładnym stadionem, mamy także ośrodek jeździecki, w którym są
32 konie i dobrze funkcjonujący klub jeździecki.
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IV WYST¥PIENIE INAUGURACYJNE JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
PROF. DR. HAB. CZES£AWA OSÊKOWSKIEGO

Szanowni Państwo!
Przed nami kolejny rok akademicki. Czeka nas ciężka praca i mnóstwo problemów, które często nie są zależne od nas samych.
Na szereg stojących przed nami zadań wskazywałem we wcześniejszych fragmentach wystąpienia.
Priorytetem pozostaje dla nas utrzymanie dotychczasowego statusu Uniwersytetu. Aby tego dokonać musimy do 2016 roku
uzyskać jeszcze co najmniej dwa uprawnienia do doktoryzowania z nauk biologicznych. Uzyskanie tych uprawnień leży w naszych
możliwościach, a realizacja tego zadania spoczywa głównie na barkach Wydziału Nauk Biologicznych. Władze rektorskie uczelni
oraz Senat Uniwersytetu udzielą Wydziałowi pełnego wsparcia w podejmowanych działaniach. Przez najbliższe dwa lata w budżecie
uczelni przeznaczymy dodatkowo każdego roku na wsparcie działań na rzecz brakujących nam uprawnień do doktoryzowania po
milionie złotych, będą to pieniądze głównie na poprawę stanu kadrowego wydziału.
W ciągu dwóch najbliższych lat powinniśmy uzyskać uprawnienia do doktoryzowania z zarządzania, literaturoznawstwa, językoznawstwa, sztuk pięknych oraz automatyki i robotyki. Wierzę, że w 2016 roku będziemy mieli w sumie szesnaście lub siedemnaście
uprawnień do doktoryzowania, w tym dziesięć w wymaganych dyscyplinach i zachowamy dotychczasowy status Uniwersytetu. W innym przypadku będziemy musieli zmienić nazwę uczelni. Jaka ona miałaby być, trudno dziś jednoznacznie powiedzieć, ale powinna
ona trafnie i jednoznacznie oddać charakter naukowego i dydaktycznego potencjału uczelni.
Dziś Uniwersytet to nie tylko instytucja kształcąca studentów i prowadząca badania naukowe. Uczelnia posiada także wartość
ekonomiczną, to swoista i zróżnicowana wewnętrznie ﬁrma, nie mogąca funkcjonować w oderwaniu od szeroko rozumianego otoczenia, musząca konkurować niemal o wszystko, w tym także o pieniądze. Realizujemy dziś, jak na nasze możliwości na niemałą
skalę, program inwestycyjno-remontowy, jednak w każdym przypadku bez angażowania własnych środków ﬁnansowych, co pragnę
wyraźnie i jednoznacznie podkreślić. Przed kilkoma miesiącami udało nam się przy pomocy władz Zielonej Góry i Gminy Zielona Góra
przekształcić 180 hektarów ziemi w Nowym Kisielinie z rolnej na inwestycyjną. Pomnożyliśmy w ten sposób majątek Uniwersytetu,
jednocześnie otwarta została droga do budowy Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu oraz Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Na nasz Park Naukowo-Technologiczny otrzymaliśmy z Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego ponad 50 mln zł (cztery projekty), z tego samego Programu otrzymaliśmy na Bibliotekę Uniwersytecką i modernizację
akademika „Wcześniak” 54 mln złotych, mówiłem o tym wcześniej. Ponadto ze środków unijnych realizujemy jeszcze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 6 projektów za 4 mln zł oraz w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2 projekty za 4 mln złotych. Uniwersytet jest także liderem projektu Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obrazowej, realizowanego w ramach LRPO wspólnie z kilkunastoma szpitalami z województwa, mającego posłużyć do przesyłania i archiwizowania
danych z zakresu radiologii na kwotę 19,5 mln zł, otrzymaliśmy grant Ministerstwa Zdrowia na pomostowe kształcenie 105 pielęgniarek tak by uzyskały tytuł licencjata, na kwotę 399 tys. zł. Modernizacja budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji po bardzo wielu staraniach znalazła się na liście zadań do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wartość zadania to 48 mln złotych. Nie są to wszystkie nasze zamierzenia inwestycyjno-remontowe. Kilka zadań zamierzamy
zrealizować wspólnie z władzami Zielonej Góry i partnerami niemieckimi, zabiegamy o przejęcie kina „Wenus” i zorganizowanie tam
sali widowiskowej, księgarni uniwersyteckiej i obserwatorium astronomicznego, w pobliżu Ogrodu Botanicznego zamierzamy wspólnie z władzami Zielonej Góry zorganizować niewielkie ZOO. Chcemy również odważyć się i zrealizować dwa zadania inwestycyjne
w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Myślimy o dwóch klubach studenckich w obu kampusach Uniwersytetu.
Teraz kilka zdań o polityce ﬁnansowej. Od kilku lat borykaliśmy się z poważnymi trudnościami ﬁnansowymi, mówiłem o tym
wielokrotnie w różnych gremiach. Uważam, że kilka lat rozsądnego podejścia do ﬁnansów na uczelni, przyniosło pozytywny rezultat
i dziś nie grozi nam zachwianie płynności ﬁnansowej, systematycznie spłacamy wcześniejsze kredyty w bankach i zadłużenie wobec
ZUS. Całkowite oddłużenie uczelni nastąpi za trzy lata. W 2009 roku nie mogliśmy sobie pozwolić na jakąkolwiek podwyżkę płac
dla wszystkich pracowników Uniwersytetu, realizowaliśmy jedynie podwyżkę uposażenia dla osób, które awansowały na kolejne
stopnie i tytuły naukowe. Brak podwyżek złagodzony został ponadprzeciętnymi świadczeniami z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych. W 2009 roku pracownicy Uniwersytetu posiadający najniższy dochód na członka rodziny, w sumie 738 osób, otrzymali dodatkowe świadczenia ﬁnansowe w wysokości od 3150 zł do 3550 zł plus dodatkowe kwoty pieniędzy na dzieci, a pozostali
pracownicy kwoty w przedziale od 2000 zł do 3150 zł, w 2010 roku dla osób mniej zarabiających będzie to kwota 1850 złotych.
W 2009 roku związki zawodowe zgodziły się na wypłacenie każdemu pracownikowi Uniwersytetu z ZFŚS po 2000 zł.
Są w naszej strukturze wydziały, które prowadzą złą politykę ﬁnansową i ciągle się zadłużają. Zamierzam bardziej zdecydowanie niż dotychczas uporządkować tą kwestię. W rozpoczynanym dziś nowym roku akademickim zamierzam podjąć realizację,
również bardziej zdecydowanie niż dotychczas, programu likwidacji przerostu zatrudnienia w administracji i obsłudze uczelni.
Do 2012 roku liczba osób zatrudnionych w uczelnianej administracji musi zmniejszyć się o około 10-12 procent. Dodam, że można
to uzyskać poprzez racjonalizację zatrudnienia i proces odchodzenia na emeryturę osób, które nabyły takie prawo. Od stycznia
2011 roku zamierzam zlecić zewnętrznym podmiotom usługi związane ze sprzątaniem i dozorowaniem uczelni. Przed dwoma miesiącami włączyliśmy w strukturę Uniwersytetu własną spółkę tj. Uczelniane Towarzystwo Budownictwa Spółdzielczego, uznając że
dotychczasowa forma jej funkcjonowania wyczerpała się.
W czerwcu 2011 roku będziemy obchodzić dziesięciolecie powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Chcemy to uczynić godnie,
ale skromnie. Przy tej okazji nadamy kolejną godność doktora honoris causa naszej uczelni. Tym razem odpowiedzialność za procedurę spoczywa na Wydziale Humanistycznym, a honorowym doktorem ma być osoba nie ze świata nauki, lecz wybitna osobowość
z życia społecznego Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska.
Kończąc chciałbym serdecznie podziękować osobom i instytucjom wspierającym Uniwersytet w minionym roku akademickim.
Dziękuję zwłaszcza Prezydentowi Zielonej Góry Panu Januszowi Kubickiemu i Wiceprezydentowi Zielonej Góry Krzysztofowi Kaliszukowi za współdziałanie i udzielaną nam pomoc ﬁnansową i organizacyjno-prawną. Dziękuję Marszałkowi Województwa Lubuskiego Panu Marcinowi Jabłońskiemu i Wicemarszałek Województwa Pani Elżbiecie Polak za przyznanie nam bardzo dużych środków
ﬁnansowych z LRPO na nasze inwestycje i Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie, a wójtowi Gminy Zielona Góra Panu
Mariuszowi Zalewskiemu za kształtowanie dobrej atmosfery wokół naszych przedsięwzięć w Nowym Kisielinie. Dziękuję lubuskim
parlamentarzystom za wspieranie naszych inicjatyw w centralnych urzędach i instytucjach państwa.
Życzę wszystkim pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz studentom, zwłaszcza pierwszych lat, wszelkiej pomyślności
w rozpoczynającym się roku akademickim 2010/2011.
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Wystąpienie zostało wygłoszone
podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2010/2011 w auli uniwersyteckiej w dniu 7 października 2010 r.

