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Nowy rok akademicki czas zacząć, a rok to szczególny, 
bo już dziesiąty od momentu utworzenia Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Ani się obejrzeliśmy, a już trzeba się 
będzie przymierzyć do bilansu mijającej dekady. Ale to 
dopiero za rok. Teraz trochę danych statystycznych dają-
cych nam obraz dzisiejszego Uniwersytetu:
> 10 wydziałów,
> 41 kierunków, 
> 956 nauczycieli akademickich, w tym: 245 profesorów 

i doktorów habilitowanych,
> 844 pracowników administracji,
> 17 000 studentów,
> 1496 miejsc w akademikach, w tym:
> ZIEMOWIT - 466 m-c,
> PIAST - 351 m-c,
> RZEPICHA - 287 m-c,
> VICEWERSAL - 195 m-c,
> SBM - 197 m-c,
> WCZEŚNIAK (do zamieszkania po 1.01.2011 r.) - 310 m-c.

W roku akademickim 2010/2011 uruchomiono dwa nowe 
kierunki: biotechnologię na Wydziale Nauk Biologicznych 
i informację naukową i bibliotekoznawstwo na Wydziale 
Humanistycznym. Na 12. kierunkach można uzyskać ty-
tuł zawodowy inżyniera, a na 25. kontynuować naukę na 

studiach II stopnia uzyskując tytuł magi-
stra. Na 8. kierunkach prowadzone są 

4-letnie stacjonarne studia dokto-
ranckie. W minionym 

roku nie zwiększy-
ła nam się licz-

ba upraw-
nień do 

nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. Sy-
tuacja pozostała więc bez zmian: 3 uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora habilitowanego: elektrotechnika, 
matematyka, historia i 11 uprawnień do nadawania stop-
nia doktora: astronomia, budowa i eksploatacja maszyn, 
budownictwo, elektrotechnika, filozofia, fizyka, historia, 
informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, pedago-
gika. 

Pracownicy Uniwersytetu współpracują z partnerami 
z zagranicy w ramach około 50 umów bilateralnych. Rea-
lizowana jest wymiana kadry naukowej i studentów mię-
dzy uczelniami, prowadzone wspólne badania naukowe, 
realizowane są programy podwójnych dyplomów. Naszymi 
głównymi partnerami są przede wszystkim uczelnie euro-
pejskie (niemieckie, francuskie, rosyjskie i ukraińskie), 
choć współpracujemy również z uczelniami np. z Wietna-
mu czy Izraela.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowany jest pro-
gram Uczenie się przez całe życie/Erasmus, Comenius, 
Leonardo da Vinci. W minionym roku wymiana studentów 
i pracowników w ramach tego programu opierała się o 
umowy z 75 uczelniami europejskimi (m. in. z Niemiec, 
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Belgii, 
Czech, Hiszpanii i Portugalii).

Oficyna Wydawnicza UZ  z roku na rok zwiększa liczbę 
wydanych tytułów - w okresie od października 2009 roku 
do czerwca 2010 r., w poszczególnych wydziałach UZ wy-
dano 55 tytułów. Wśród publikacji naukowych znalazły się:  
prace habilitacyjne, prace wydane z okazji jubileuszu, 
publikacje stanowiące materiały pokonferencyjne, mono-
grafie, prace zbiorowe i dodruki. Do końca 2010 r. przewi-
duje  się wydanie jeszcze 33 pozycji książkowych. Należy 
zaznaczyć, że w nowy rok wchodzimy też z nową maszyną 
do druku cyfrowego w Zakładzie Poligrafii. Druk cyfrowy 
pozwala na realizację pojedynczych zamówień (możliwe 
jest wykonanie druku nawet jednego egzemplarza), a ja-
kość druków jest porównywalna do druku offsetowego. 
Druk cyfrowy charakteryzuje terminowość wykonania, 
a także wysoki poziom jakości widoczny w druku koloro-
wym i czarnobiałym. Maszyna głównie wykorzystywana 
jest do druku okładek, stron kolorowych, małych plaka-
tów, zaproszeń i innych drobnych rzeczy. 

Biblioteka Uniwersytecka wraz z trzema bibliotekami 
specjalistycznymi: Biblioteką Neofilologiczną, Biblioteką

Sztuki i Biblioteką Muzyczną tworzą system bibliotecz-
no-informacyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do wypo-
życzalni zapisanych jest 15 541 użytkowników. W czytelniach 
znajduje się 448 miejsc, a w wolnym dostępie jest ok. 

120.000 zbio-
rów.  W bi-
b l i o t e c e 
działa kom-

puterowy 
s y s t e m 
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zarządzania biblioteką PROLIB, pozwalający na pełną au-
tomatyzację procesów bibliotecznych związanych z groma-
dzeniem, opracowaniem oraz wypożyczaniem materiałów 
bibliotecznych. Biblioteczna sieć komputerowa liczy 2 ser-
wery i 134 stanowiska. Do dyspozycji studentów przezna-
czonych jest 61 stanowisk, które umożliwiają dostęp do:
> osiągnięć naukowych, baz danych i czasopism elektro-

nicznych w ośrodkach informacji naukowej,
> pracowni multimedialnej, bibliotecznych programów 

i zbiorów elektronicznych,
> wydzielonych stanowisk do edycji tekstu,
> elektronicznych katalogów zbiorów bibliotecznych (MUL-

TIOPAC, OPAC WWW), 
> elektronicznej wypożyczalni umożliwiającej kompute-

rowe zamawianie i rezerwowanie zbiorów, a także pro-
longatę wypożyczeń.
Program obsługi czytelników wzbogacony jest o dodat-

kowe opcje. System wysyła automatycznie na adres mai-
lowy czytelnika: przypomnienie o terminie zwrotu książki;  
informację, że zamówiona książka przygotowana jest do 
odbioru; wskazówki, co zrobić, gdy rezerwacja zamieni 
się w zamówienie oraz zawiadomienie o rozpoczęciu nali-
czania kary za nieoddanie książki w terminie.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego współpracuje 
z 202 bibliotekami, galeriami, instytucjami naukowymi 
i kulturalnymi w kraju i za granicą, uczestniczy w krajo-
wej i zagranicznej wymianie międzybibliotecznej.

Biblioteka Uniwersytecka to m.in.: 
> 489 145 wolumenów książek,
> 307 771 jednostek zbiorów specjalnych (rękopisów i sta-

rodruków – 1 833 jednostki, dokumentów kartograficz-
nych – 1 801 jednostek, dokumentów graficznych – 12 
894 jednostki, druków muzycznych – 16 563 jednostki, 
dokumentów audiowizualnych – 11 724 jednostki, doku-
mentów życia społecznego – 16 032 jednostki, mikrofil-
mów i mikrofisz – 43 108 jednostek, patentów – 135 635 
jednostek i norm – 54 230 jednostek)

> 74.851 wolumenów wydawnictw ciągłych w wersji dru-
kowanej (1 305 tytułów czasopism w prenumeracie bie-
żącej, 3 388 tytułów czasopism archiwalnych, 

> 40 tys. wydawnictw elektronicznych w sieci, w ramach 
bieżących licencji (4 770 czasopism elektronicznych 
wydawnictw Springera, Kluwera, Elsewiera i Academic 
Press, ok. 30.000 tys. czasopism elektronicznych w ra-
mach licencjonowanych baz Proquest i Ebsco.
Piąty rok funkcjonuje też Zielonogórska Biblioteka Cy-

f r o w a , która należy do 
k o n - s o r c j u m 

P o l -

skich Bibliotek Cyfrowych, zrzeszających polskie środowi-
ska naukowe. wspólnie z Collegium Polonicum w Słubicach 
oraz Uniwersytetem Pro-Europa Viadrina we Frankfurcie 
Biblioteka UZ opracowała projekt polsko-niemieckiego 
regionalnego archiwum cyfrowego. Biblioteka jest człon-
kiem dziewięciu ogólnopolskich konsorcjów akademickich 
współfinansujących dostęp do baz wiedzy i e-czasopism 
dotowanych przez ministerstwo. Udział w konsorcjach 
i wsparcie ministerstwa umożliwiają dostęp do 40 tysięcy 
zagranicznych wydawnictw elektronicznych. ZBC posiada 
już w swoich zasobach 6.700 pozycji.

Uniwersytet Zielonogórski realizuje bądź zrealizował 
31 projektów dofinansowywanych z funduszy UE na łącz-
ną kwotę ok. 50 000 000 złotych, z czego środki unijne 
stanowią ok. 85 proc. ich wartości. W nowy rok akade-
micki wchodzimy już z utworzoną spółką z o.o. Lubuski 
Park Przemysłowo-Technologiczny. Udziałowcami w Spółce 
są: Uniwersytet Zielonogórski, Miasto Zielona Góra, Wo-
jewództwo Lubuskie, Gmina Zielona Góra oraz Kostrzyń-
sko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A w Kostrzy-
nie nad Odrą. W nadchodzącym roku rozpoczną się inten-
sywne prace przy budowie Parku Naukowo-Technologicz-
nego. Jeszcze w 2010 r. zostanie zakończona modernizacja 
budynku „Centrum Logistyczne Parku Naukowo-Technolo-
gicznego”. Natomiast na lata 2010-2012 przewidziano bu-
dowę: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii”, 
Centrum Innowacji „Technologie dla zdrowia człowieka” 
oraz „Centrum Technologii Informatycznych”.

Jednym z ważniejszych zadań jest realizacja Projektu 
Lubuska Sieć Teleradiologii e-zdrowie w diagnostyce obra-
zowej realizowanym w ramach Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 2007-2013. Projekt jest kierowa-
ny do mieszkańców województwa lubuskiego. Z jego re-
zultatów będą korzystać przede wszystkim chorzy leczeni 
w trzech lubuskich, publicznych zakładach opieki zdro-
wotnej. Celem ogólnym projektu jest budowa regional-
nej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez 
utworzenie teleradiologiicznej sieci diagnostycznej na 
bazie ICT. Projekt teleradiologii wpłynie na usprawnienie 
i skrócenie czasu obsługi pacjenta w zakresie diagnostyki 
obrazowej oraz wprowadza cyfrowy system archiwizacji 
danych medycznych. Projekt realizowany będzie przez 
Uniwersytet Zielonogórski (Lider Projektu) w partnerstwie 
ze szpitalami z województwa lubuskiego.

Centrum Komputerowe realizuje także projekt Plat-
forma obsługi nauki PLATON, którego pierwszym wi-
docznym efektem było uruchomienie na terenie Uni-

wersytetu Zielonogórskiego systemu bezprzewodowego 
dostępu do internetu  i uzupełnienie tego systemu 

o dodatkowych 25 punktów. Kolejnym efektem 
realizacji projektu PLATON było uruchomienie 

na Uniwersytecie Zielonogórskim bardzo no-
woczesnego systemu wideokonferencyjnego, 
a już niebawem (jeszcze w tym roku) bę-
dzie uruchomiona Telewizja Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Aktualnie trwa wyposa-
żanie studia tv, które ma swoją siedzibę 
w budynku A-29.
To tylko niewielka część informacji o tym 

czym dysponujemy już teraz, a co jeszcze 
przed nami. Uniwersytet Zielonogórski jest 

uczelnią młodą ale bardzo prężnie rozwijającą 
się i stawiającą na nowoczesność. Tradycję wy-

pracujemy z upływem czasu. 
P o l -

wersytetu Zielonogórskiego systemu bezprzewodowego 


