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JM Rektor wprowadził następujące zasady przydziału poJM Rektor wprowadził regulamin przyznawania stypenkoi pracownikom, studentom oraz doktorantom uczelni:
diów naukowych dla młodych doktorów i doktorantów
1. Rektor dokonuje podziału pokoi na Wydziały, Piony
na Wydziale Fizyki i Astronomii, stanowiący załącznik do
Prorektorów oraz Kanclerza.
niniejszego zarządzenia.
2. Podział pokoi przeznaczonych dla pracowników sta> Nr 50 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w skłanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
dzie Zespołu ds. opracowania projektu Centrum Innowa3. Przydziału pokoi pracownikom będącym nauczyciecji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”.
lami akademickimi oraz pracownikom administracji
JM Rektor powołał Zespół ds. opracowania projektu Cenwydziałowej dokonuje odpowiednio Dziekan lub odtrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
powiedni Prorektor.
w następującym składzie:
4. Przydział pokoi określony w ust. 1 wymaga akcepta1. dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ – przewodniczący,
cji Kanclerza.
2. dr hab. Katarzyna Baldy - Chudzik,
5. Przydziału pokoi pracownikom nie będącym nauczy3. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ,
cielami akademickimi dokonuje po zasięgnięciu opi4. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka–Cydzik, prof. UZ,
nii kierownika jednostki, w której zatrudniony jest
5. dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ,
pracownik, Kanclerz.
6. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ,
6. Przydziału pokoi studentom i doktorantom dokonuje
7. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ.
Kanclerz po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich.
> Nr 51 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania
7. W uzasadnionych przypadkach w domach mieszkalZespołu ds. analizy zatrudnienia w jednostkach organinych Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą zostać zazacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
kwaterowane osoby z zewnątrz.
JM Rektor powołał w celu zapewnienia wydajnej
8. Przydziału pokoi osobom, o których mowa w ust. 7,
i efektywnej polityki kadrowej, a w szczególności kodokonuje Kanclerz.
nieczności ustalenia wielkości optymalnego i minimalnego zatrudnienia, zapewniającego prawidłowe
> Nr 48 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat
i terminowe wykonywanie zadań, Zespół ds. analizy zaza pokoje/mieszkania w domach pracowniczych Unitrudnienia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu
wersytetu Zielonogórskiego.
Zielonogórskiego.
JM Rektor niniejszym zarządzeniem ustalił wysokość

Joanna Bojarska
Biuro Prawne

opłat miesięcznych za pokoje/mieszkania pracownicze.

> Nr 49 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia

regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla
młodych doktorów i doktorantów na Wydziale Fizyki
i Astronomii.

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM:
http://www.uz.zgora.pl/ap/

SUKCESY NASZYCH
PRACOWNIKÓW...
Profesor Zbigniew Izdebski, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii, Dzie-

kan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
został powołany na współpracownika naukowego Instytutu Kinsey’a do Badań nad
Seksem, Płcią i Reprodukcją na okres 5 lat. To wyróżnienie zostało przyznane Profesorowi jako wyraz uznania dla jego pracy badawczej z zakresu seksualności człowieka
oraz wkładu w rozwój naukowy Instytutu Kinsey’a. Profesor Zbigniew Izdebski jest
jedynym Polakiem, którego zaproszono do tego grona badaczy.
Instytut Kinsey’a został założony w Uniwersytecie Indiana w Stanach Zjednoczonych
w roku 1947 przez pioniera badań nad seksualnością dr Alfreda C. Kinsey’a. Obecnie
Instytut zajmuje się rozwijaniem na świecie wiedzy o zdrowiu seksualnym. Od ponad 60
lat Instytut prowadzi badania oraz informuje o zagadnieniach związanych z seksualnością
i płciowością. Ośrodek ten jest jednym z największych, najbardziej prestiżowym działającym tego typu Instytutem na świecie.

Dr Jarosław Kuczer stypendystą FNP

Wśród 14 młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia w ramach programu "Kwerenda" Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej jest dr Jarosław Kuczer z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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W ramach programu wyróżniono naukowców z uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Zielonogórskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego, Instytutów:
Slawistyki, Historii i Historii Nauki PAN, a także Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Dzięki doﬁnansowaniu FNP będą oni
mogli przeprowadzić specjalistyczne kwerendy archiwistyczne za granicą. Dr Kuczer wyjedzie na 2 miesiące do Czech.
Zgodnie z regulaminem programu naukowcy przyznane im stypendia powinni wykorzystać na poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, niezbędnych do
zakończenia prowadzonych badań naukowych. Kwerenda ma dotyczyć wyłącznie poszukiwań archiwistycznych, tzn.
materiałów znajdujących się w konkretnej bibliotece lub archiwum zagranicznym np. rękopisów czy starodruków.
Problematyka badawcza, jaką zajmuje się dr J. Kuczer:
> szlachta śląska ze szczególnym uwzględnieniem roli arystokracji w życiu prowincji w epoce habsburskiej (1526-1740),
> dzieje rodzin szlacheckich Śląska w okresie XVI-XVIII w.,
> historiograﬁa miejska epoki nowożytnej,
> historia Żydów na terenie Dolnego Śląska w epoce nowożytnej (XVI-XVIII w.).
J. Kuczer jest autorem monograﬁi Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej 1526-1740 (Zielona Góra 2007) oraz przetłumaczył i opracował Kronikę lub krótkie opisanie dziejów Zielonej
Góry z lat 1222-1881 J.G. Johna i H. A. Pilza (Zielona Góra 2005). J. Kuczer jest członkiem Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Jest stypendystą Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (2004, 2007) i Funduszu Nauki Polskiej (2010) oraz
uczestnikiem międzynarodowego programu Compa/Raisons.
Szczegółowe informacje na temat programu "Kwerenda" są dostępne na stronie: http://www.fnp.org.pl/programy/
aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kwerenda

Mister Budowy 2010’

Wprawdzie Uniwersytet Zielonogórski w tym roku nie otrzymał nagrody Mistera Budowy, ale podczas Gali Budownictwa, która odbyła się 17
września w Filharmonii Zielonogórskiej nie zabrakło uniwersyteckich akcentów. Tę prestiżową w środowisku lubuskich „budowlańców” nagrodę
w kategorii budownictwo przemysłowe odebrała mgr inż. arch. Alicja Sapeńko (Biuro Inżynieryjno-Projektowo-Architektoniczne Lindschulte Polska) z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska za projekt siedziby ﬁrmy
Mazel (zakład produkcyjno-magazynowy z częścią biurowo-socjalną w Nowej Soli). Wykonawcą obiektu jest Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego "PROJPRZEM” w Nowej Soli.
Jest to już drugi Mister Budowy naszej młodej architektki - w ub. r. Alicja Sapeńko otrzymała MB za projekt nowej siedziby zielonogórskiej ﬁrmy LUMEL.

... I STUDENTÓW
Najlepsze prace dyplomowe z budownictwa

Tradycyjnie juz w trakcie Gali Budownictwa Lubuska Izba Budownictwa ogłosiła wyniki konkursu na najlepsze
prace dyplomowe absolwentów kierunku budownictwo na Uniwersytecie Zielonogórskim. Podczas uroczystości
wręczono nagrody i wyróżnienia naszym absolwentom w trzech kategoriach:
- z zakresu konstrukcji budowlanych i inżynierskich: I nagroda - Marcin Samol za Stalowy zbiornik sferyczny
na paliwa gazowe, II nagroda - Wojciech Andrzej Piskorski za Projekt kratowej wieży stalowej pod zespół
anten nadawczych z kawiarnią na poziomie 60 m, wyróżnienie - Krzysztof Piotr Michalik za Projekt stalowego
silosu na zboże z lejem wysypowym; - z zakresu obiektów mostowych: wyróżnienie - Krzysztof Jan Hołownia
za Wykorzystanie konstrukcji mostów składanych w budownictwie komunikacyjnym wraz
z projektem kładki dla pieszych nad wschodnią obwodnicą Zielonej Góry; - z zakresu
organizacji procesu budowlanego: I nagroda - Ewa Staruch za Wpływ różnic pomiędzy
prawem budowlanym a warunkami kontraktowymi FIDIC na przebieg przykładowych inwestycji
drogowo-mostowych w województwie lubuskim.

Daria Bajon (Błaszczyk) - studentka inżynierii środowiska na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodnicząca Wydziałowego
Koła Naukowego „SKAMIENIALI”, za swoje dotychczasowe osiągnięcia i pracę została
doceniona i zdobyła tytuł najlepszego studenta województwa lubuskiego w konkursie
Studencki Nobel 2010 - Twoja Szansa na Sukces.
Wywiad z Noblistką Darią Bajonna stronach wydziałowych (str. 48).
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