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Dostojni Goście, Wysoki Senacie, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci!
Inauguracja roku akademickiego to najważniejsza uroczystość w uczelnianym kalendarzu. Dzisiaj ma ona szczególnie uroczysty charakter, gdyż od 1 października Uniwersytet Zielonogórski ma, nie 10 jak dotychczas, ale 11 Wydziałów.
Naszym najmłodszym dzieckiem jest Wydział Prawa i Administracji.
Siedziba Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego znajdzie swoje miejsce w Kampusie A
przy ul. Podgórnej. W strukturze Wydziału będzie funkcjonowało 8 katedr obejmujących swoim działaniem najważniejsze
obszary prawa.
Od dzisiaj na Wydziale Prawa i Administracji rozpoczęło pracę 12 profesorów i doktorów habilitowanych oraz
19 adiunktów, a już jutro studia po raz pierwszy podejmie 581 studentów: 346 na kierunku prawo i 235 na kierunku administracja. Chcę podkreślić, że udało nam się pozyskać znakomitą kadrę, w tym kilku profesorów o uznanej renomie nie
tylko w Polsce, ale i za granicą.
Jestem przekonany, że powołanie Wydziału Prawa i Administracji będzie miało bardzo duże znaczenie dla rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego pod względem naukowym, ale też prestiżu i spowoduje większe zainteresowanie
młodzieży naszą uczelnią.
Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego został dotychczasowy
pełnomocnik ds. powołania Wydziału – prof. Bogusław Banaszak. Za kilkanaście minut będziecie mogli Państwo wysłuchać wykładu inauguracyjnego Pana Profesora, ale chciałbym już teraz bardzo Mu podziękować za ogromną pracę włożoną w organizację Wydziału, zgromadzenie kadry, przygotowanie programów studiów i wiele drobniejszych spraw, które
razem złożyły się na nasz dzisiejszy sukces.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Zielonogórski zatrudnia dziś 1453 pracowników, w tym 876 nauczycieli akademickich, z których
aż 281 to profesorowie tytularni i doktorzy habilitowani. Na Uniwersytecie studiuje 14 200 studentów, o 1000 więcej niż
w roku ubiegłym. Nasza uczelnia jako jedyna w województwie lubuskim (jednym z dwóch najmniejszych w kraju) posiada
pełne prawa akademickie.
W 2013 r. uzyskaliśmy prawo doktoryzowania z ochrony środowiska, które zagwarantowało nam pozostanie
w grupie uniwersytetów klasycznych. Utworzenie Uniwersytetu, a przede wszystkim spełnienie kryteriów umożliwiających
nam pozostanie w elitarnym gronie uniwersytetów klasycznych, było dla nas bardzo kosztowne.
W ostatnich latach wzrosło poczucie zagrożenia, wynikające w dużej mierze z docierającego do uczelni niżu
demograficznego, ale moim zdaniem, przede wszystkim z braku „ochronnej” strategii rządu wobec regionalnych uniwersytetów klasycznych, będących relatywnie niedużymi uczelniami, które kształcą kadrę głównie, choć oczywiście nie tylko,
na potrzeby regionów – i to w jak najszerszym obszarze nauk, nie tylko tych czysto aplikacyjnych, przynoszących wymierne korzyści ekonomiczne. Działania związane z rozwojem obszaru kultury i sztuki od kilku już lat nie są w stanie konkurować z potrzebami przemysłu, innowacji i wdrożeń, z techniką i bezpośrednimi korzyściami materialnymi, które jej rozwój
przynosi. Taki stan rzeczy przez większość rektorów polskich uniwersytetów uważany jest za wysoce niewłaściwy, gdyż
całkowicie pomija się zagadnienia składające się na - niezwykle istotną społecznie - kulturotwórczą misję uniwersytetów.
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Problem braku takiej ochronnej strategii był wielokrotnie sygnalizowany na spotkaniach Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich przedstawicielom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, niestety jak dotąd nie spotkał się
z ze zrozumieniem.
W efekcie braku takiej strategii, w ciągu ostatnich 6 lat dotacja podstawowa przyznawana przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego naszemu Uniwersytetowi obniżyła się o prawie 20 milionów złotych, czyli o około 20 proc.
Jak wspominałem w zeszłorocznym przemówieniu inauguracyjnym, w ubiegłym roku odnotowaliśmy spadek liczby studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I i II stopnia aż o 18 proc. Liczba kandydatów na studia niestacjonarne
obniżyła się o około 20 proc. Podobne problemy w naborze na studia stacjonarne odnotowało wtedy wiele innych polskich
uniwersytetów klasycznych.
To są naturalne konsekwencje niżu demograficznego i z takimi problemami będziemy musieli się mierzyć jeszcze
przez co najmniej 10 lat. Dlatego dzisiaj musimy zabiegać o każdego studenta.
Najlepszym pomysłem na utrzymanie w miarę stabilnego poziomu rekrutacji wydało się nam wyjście naprzeciw oczekiwaniom absolwentów szkół średnich i tworzenie kierunków, na które istnieje największe zapotrzebowanie. Nie
chcieliśmy przy tym pominąć kierunków klasycznych dla kształcenia uniwersyteckiego, na które kandydatów może nie jest
najwięcej, ale które mają szczególne znaczenie dla szeroko pojętego rozwoju uczelni i regionu.
W ubiegłym roku akademickim na wielką skalę podjęliśmy działania w kierunku wzbogacenia oferty programowej Uniwersytetu o nowe, atrakcyjne kierunki. Od obecnego roku akademickiego rozpoczynamy kształcenie, m.in.
na takich kierunkach jak: prawo, administracja, psychologia, czy logistyka, na które łączny nabór wyniósł 670 studentów
na studia stacjonarne i 430 na studia niestacjonarne. Także nowe atrakcyjne kierunki wprowadzono na Wydziale Humanistycznym. Na dziennikarstwo i komunikację społeczną oraz komunikację biznesową w języku rosyjskim przyjęto po 60 studentów. Tradycyjnie wysoką rekrutację utrzymaliśmy na informatyce, budownictwie, bezpieczeństwie narodowym, filologii
angielskiej i niemieckiej, pedagogice, pielęgniarstwie, wychowaniu fizycznym i zarządzaniu.
Rozszerzenie oferty kształcenia nie tylko powstrzymało zeszłoroczny silny trend spadkowy, ale pozwoliło
na poprawienie wyników ubiegłorocznej rekrutacji o 4 proc. na studiach stacjonarnych i aż o 21 proc. na studiach niestacjonarnych obu stopni. W efekcie zwiększonej rekrutacji oczekujemy na pierwszy od wielu lat, wzrost dotacji.
W tym miejscu szczególne podziękowania pragnę złożyć Radzie Miasta Zielona Góra oraz osobiście Panu Prezydentowi Januszowi Kubickiemu za pomoc finansową, która sprawiła, że nowe kierunki uzyskały realną możliwość zaistnienia.
W przyszłym roku planujemy uruchomić kształcenie na kierunku lekarskim. Aktualnie nasz wniosek trafił do
oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spodziewamy się za około
3 miesiące. Kierunek lekarski jest bardzo kosztowny, ale jednocześnie niezwykle potrzebny dla poprawy jakości życia
mieszkańców całego Regionu. Będziemy rozmawiać z Wojewódzkim Sejmikiem Samorządowym i osobiście z Panią Marszałek Elżbietą Polak, która już od lat powstanie tego kierunku wspiera całym sercem, o zapewnieniu Uniwersytetowi
środków finansowych niezbędnych do jego odpowiedzialnego uruchomienia.
Szanowni Państwo!
Na zmniejszający się strumień napływającej do uczelni dotacji dodatkowo nałożyły się kontynuowane inwestycje, które w latach 2013–2014 pochłonęły ponad 70 milionów rocznie. Każdy, kto zajmował się procesami inwestycyjnym,
zdaje sobie sprawę, że gwarancje uzyskania ich finansowania to jedna strona medalu, a czas kiedy realnie się je otrzymuje,
to często jego druga strona. W drugiej połowie 2013 roku byliśmy zmuszeni zaciągać liczne kredyty inwestycyjne, których
otrzymanie poprzedzone było wnikliwą oceną naszej wiarygodności finansowej przez banki.
Ogłaszaliśmy kolejne przetargi, na które banki się nie zgłaszały. Największym utrudnieniem dla wprowadzanej
polityki finansowej był brak ofert w lipcu 2013 r. na duży pakiet konsolidujący wszystkie kredyty – i te inwestycyjne i te na
bieżące utrzymanie uczelni, który miał nam ułatwić możliwie najmniej bolesne wychodzenie z dołka finansowego. Biorąc
pod uwagę przedstawione wcześniej uwarunkowania, za największy sukces moich pierwszych dwóch lat na stanowisku
rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego uważam finansowe przetrwanie uczelni i uzyskanie zrębów stabilności finansowej.
Osiągnięcie tego sukcesu nie byłoby możliwe bez pełnego wsparcia wszystkich Prorektorów, Dziekanów, Pani
Kanclerz oraz wielu innych osób, które bez reszty zaangażowały się w proces wprowadzania zmian restrukturyzacyjnych
na uczelni. Wszystkim Państwu składam w tym miejscu serdeczne podziękowania za zaufanie, wytrwałość i wielkie zaangażowanie, które bardzo sobie cenię.
Już od jesieni 2012 r. rozpoczęliśmy wprowadzanie bardzo rygorystycznego programu oszczędnościowego,
trudnego dla wszystkich pracowników, ale niezbędnego dla przetrwania uczelni. Wiązał się on z działaniami praktycznie
we wszystkich obszarach życia akademickiego i zarządzania uczelnią. W efekcie planujemy, że od 2015-2016 r. będziemy
w stanie zaoszczędzić w granicach 18-20 mln zł rocznie, co powinno złagodzić skutki dotychczasowego zmniejszania dotacji.
Programy oszczędnościowe dotknęły niestety naszych pracowników, ich wynagrodzeń i zmniejszającej się pewności utrzymania miejsc pracy. Chciałem wszystkich tych, którzy odczuli skutki działań oszczędnościowych gorąco przeprosić. Staram się, aby skutki tych działań rozłożyć sprawiedliwie na wszystkie grupy pracownicze, także na nauczycieli
akademickich. W tym miejscu chciałbym podziękować serdecznie dziekanom, dyrektorom, kierownikom wszystkich pioUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7-8 |218-219|
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nów i jednostek uczelnianych oraz całej społeczności akademickiej za pełne zrozumienie potrzeby wprowadzania działań
restrukturyzacyjnych i pomoc w ich wdrażaniu. Coraz wyraźniejsze efekty tych działań to nasza wspólna zasługa.
Szanowni Państwo!
Kształcenie to jedna z podstawowych działalności Uniwersytetu. Warto podkreślić, że siedem naszych wydziałów
na przestrzeni ostatnich dwóch lat uzyskało pozytywną ocenę PKA (w tym sześć wydziałów instytucjonalną) i jeden - Wydział Ekonomii i Zarządzania, programową na dwóch kierunkach kształcenia (ekonomia i zarządzanie). Dzięki uzyskaniu
tych pozytywnych ocen Wydziały mogą poszczycić się gwarancją najwyższej jakości kształcenia.
Nie mniej ważna niż kształcenie, jest działalność naukowa i badawcza. Utrzymanie na odpowiednim poziomie
badań naukowych będzie wymagało od nas ogromnego wysiłku i odpowiednich środków finansowych, a tych niestety
mamy coraz mniej. Musimy zrobić więc wszystko, aby te środki skutecznie pozyskiwać ze źródeł zewnętrznych. I dużo
w tym obszarze robimy. Rok do roku zwiększa się liczba projektów badawczych składanych do Narodowego Centrum
Nauki. W 2012 r. nasi pracownicy złożyli 46 wniosków projektowych, z czego zakwalifikowanych do realizacji zostało 7,
ale już rok później złożono 87 wniosków, a finansowanie uzyskało 10 z nich. W tym roku oczekujemy, że liczba wniosków
grantowych będzie jeszcze wyższa.
Bierzemy także udział w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wiele innych instytucji
polskich i zagranicznych.
W wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych
dokonanej w 2013 r. przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, podwyższona została z B na A kategoria naukowa
Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydziału Fizyki i Astronomii. Wydział Mechaniczny z kategorii
C awansował do B. Wpłynęło to na zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego
w 2014 r. o około 10 proc., usytuowało nas też na pozycji 12-14 wśród 20 polskich uniwersytetów klasycznych.
Nową szansą jest dla nas Pakt Horyzont 2020. 27 czerwca 2014 r. Uniwersytet Zielonogórski zgłosił gotowość
udziału w tym programie. Przystępując do Paktu zobowiązaliśmy się do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych
w pozyskiwaniu pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasi naukowcy wykorzystają tę szansę. Pakt
Horyzont 2020 to prawie 80 mld euro, które Unia Europejska rozdysponuje w najbliższych latach na naukę. Część tych
środków może trafić do naszego Uniwersytetu i jest to szansa, której nie możemy zmarnować.
Rozwój naukowy, to także rozwój kadr. Z satysfakcją pragnę poinformować, że w ubiegłym roku akademickim
nominacje profesorskie otrzymali: Pani Profesor Anna Szóstak i Pan Profesor Michaił Kotin z Wydziału Humanistycznego
oraz Pani Profesor Zofia Sadecka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Rekordowa liczba adiunktów, bo aż 24 osoby otrzymały stopień doktora habilitowanego.
W ubiegłym roku akademickim wielu naszych pracowników odniosło także znaczące sukcesy naukowe w Polsce i za
granicą, zdobywając prestiżowe granty i wygrywając konkursy naukowe. Chciałbym w tym miejscu szczególnie pogratulować:
_Panu prof. Wojciechowi Błogowskiemu z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu - za uzyskanie grantu z japońskiej firmy TANITA, dotyczącego badań w zakresie tkanki tłuszczowej. W 2013 r. spośród 50 projektów
z całego świata w tej tematyce przyznano zaledwie 5 grantów - w tym 1 realizowany na Uniwersytecie Zielonogórskim, a 2 inne w USA i 2 w Europie.
_Panu dr. Wolfgangowi Brylla z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego - za najlepszą
oryginalną pracę doktorską w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, w konkursie organizowanym przez
oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
_Pani dr Agnieszce Łobodziec z Zakładu Kultury i Literatury Angielskiego Obszaru Językowego w Katedrze Filologii Angielskiej - za grant przyznany przez amerykański Departament Stanu na udział w sześciotygodniowym
programie SUSI (Study of The US Institutes) na temat współczesnej literatury amerykańskiej. Dr Łobodziec jako
jedyna reprezentowała Polskę w osiemnastoosobowej, międzynarodowej grupie laureatów.
_Pani dr Monice Schönherr z Instytutu Filologii Germańskiej - za uzyskanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawanego każdego roku wybitnym młodym naukowcom, którzy wyróżniają się imponującym dorobkiem naukowym i prowadzą wysokiej jakości badania. Pani dr Schönherr zajęła drugą lokatę wśród
137 laureatów.
_Panu dr. hab. inż. Maciejowi Patanowi z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu
Zielonogórskiego - za uzyskanie Nagrody Naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.
_I wreszcie, naszemu absolwentowi studiów I, II i III stopnia dr. inż. Tomaszowi Warężakowi - za to, że wśród 14
osób z całej Polski został laureatem programu Greenevo, realizowanego przez Ministerstwo Środowiska, którego
celem jest międzynarodowy transfer polskich, zielonych technologii przy udziale polskiego rządu.
Szanowni Państwo!
Miarą poziomu nauki na Uniwersytecie jest także prestiż wypromowanych DHC. W minionym roku akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyła się uroczystość szczególna - uroczystość nadania tytułu DOCTORA HOUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 7-8 |218-219|
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NORIS CAUSA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO PROFESOROWI KRZYSZTOFOWI PENDERECKIEMU.
Krzysztof Penderecki jest jednym z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, dyrygentów i pedagogów na świecie.
Jesteśmy dumni z faktu, że Pan Profesor został członkiem naszej społeczności akademickiej, i że wielokrotnie, nie tylko
w czasie wizyty w Uniwersytecie Zielonogórskim, powtarzał, że był to najmilszy Jego sercu doktorat honorowy, spośród
wielu, które zostały Mu przyznane przez uczelnie polskie i zagraniczne.
Nie mniej dumni jesteśmy z dwóch innych wybitnych naukowców, którzy również w tym roku zostali uhonorowani godnością DHC Uniwersytetu Zielonogórskiego - są to dwaj światowej sławy astrofizycy - Australijczyk polskiego
pochodzenia prof. Richard Wielebinski i prof. Wojciech Dziembowski z Warszawy.
Szanowni Państwo,
Uniwersytet Zielonogórski może się pochwalić dużym doświadczeniem w pozyskiwaniu pieniędzy, pochodzących z funduszy współfinansowanych nie tylko przez Unię Europejską, ale też przez Norweski Mechanizm Finansowy
czy środków pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także z programów badań finansowanych przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Jesteśmy jednym z największych beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotychczas
na nasze inwestycje otrzymaliśmy z LRPO prawie 150 mln zł. Największe z nich to m.in. Biblioteka Uniwersytecka, czy
będąca na ukończeniu budowa Parku Naukowo-Technologicznego. W latach 2013-2014 Uniwersytet Zielonogórski realizuje, bądź zrealizował, 20 projektów dofinansowywanych z funduszy UE, na łączną kwotę przekraczającą 170 mln zł.
Za wielką osobistą życzliwość wobec Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie dziękuję Pani Marszałek Elżbiecie Polak,
której przychylności zawdzięczamy większość środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej.
Jak już wspomniałem, od ponad roku mamy jedną z najnowocześniejszych bibliotek akademickich w kraju. Jest
to nowoczesne centrum zasobów edukacyjnych i silny ośrodek informacji naukowej. Biblioteka pełni funkcję akademickiego centrum kształcenia, umożliwia dostęp do krajowych i światowych zasobów naukowych. Otwarta jest nie tylko
na potrzeby Uniwersytetu, ale także miasta i regionu. Oferuje 600 miejsc do pracy indywidualnej i grupowej, przestrzeń
do szkoleń, seminariów, pracy dydaktycznej, spotkań naukowych, kulturalnych i artystycznych. W bibliotece odbyło się
już 250 różnorodnych imprez, w tym około 50 konferencji, seminariów i warsztatów naukowych. Studenci, pracownicy,
jak również uczniowie szkół oraz mieszkańcy miasta i regionu mogą korzystać z bogatej oferty usług i ponadmilionowych
zbiorów (dziewięciuset tysięcy zbiorów tradycyjnych oraz czterystu tysięcy elektronicznych). Z Zielonogórskiej Biblioteki
Cyfrowej skorzystało już 7,5 mln osób.
Miło mi także poinformować, że Biblioteka Uniwersytecka została w tym roku laureatem VI Konkursu Urbanistycznego „Zielona Góra bez barier” w kategorii obiekt użyteczności publicznej powyżej 200 m2. Nowy budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, co pozwala
im swobodnie poruszać się w całej przestrzeni budynku. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa jest biblioteką przyjazną dla
osób niedowidzących i niewidomych. Znajdują się tam stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku, wyposażone w głośnomówiące i powiększające oprogramowanie.
Szanowni Państwo!
W tym roku kończymy największą inwestycję jaką kiedykolwiek zrealizowano na Uniwersytecie Zielonogórskim - Park Naukowo-Technologiczny. Strategicznym celem Parku jest tworzenie warunków do wykorzystania naukowego
i przemysłowego potencjału regionu oraz stymulowanie rozwoju przemysłu szczególnie w obszarach zaawansowanych
technologii. Do jego głównych zadań należą: wsparcie transferu technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań do
przemysłu, wspieranie nowopowstających przedsiębiorstw innowacyjnych, a w efekcie stymulowanie rozwoju ekonomicznego regionu i zwiększanie jego konkurencyjności. W strukturze Parku funkcjonuje już Centrum Logistyczne PNT
i Platforma na rzecz Nauki i Gospodarki. Powstały też centra naukowo-badawcze: Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii, Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, Centrum Technologii Informatycznych oraz
Inkubator Przedsiębiorczości. Aktualnie trwają prace nad powołaniem spółki celowej, która zarządzać będzie majątkiem,
prawami własności intelektualnej PNT.
Szanowni Państwo!
Ponieważ zbliżam się do końca swojego wystąpienia, chciałbym jeszcze wspomnieć o kilku spektakularnych sukcesach, które w ubiegłym roku akademickim odniosła nasza uczelnia:
_Uniwersytet Zielonogórski otrzymał Nagrodę Specjalną Krynickiego Forum Ekonomicznego za szczególny wkład
w kształcenie specjalistów z dziedziny architektury i urbanistyki zero-energetycznej na kierunku architektura
i urbanistyka. Warto zaznaczyć, że Nagrodę Specjalną otrzymaliśmy w doborowym towarzystwie, Komisarza UE
Janusza Lewandowskiego i firmy energetycznej ENERGA.
_Redakcja Monitora Rynkowego - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej - od kilku lat nagradza instytucje samorządowe, uczelnie wyższe, Instytuty PAN oraz duże firmy, które w latach 2007-2013 pozyskały środki unijne i w efektywny sposób je wykorzystały. W tym roku nominację do tytułu EuroSYMBOL Nowoczesnego Kształcenia 2014
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otrzymał Uniwersytet Zielonogórski za projekt studiów podyplomowych prowadzonych wspólnie z Narodowym
Bankiem Polskim przez Wydział Ekonomii i Zarządzania: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.
_Uniwersytet Zielonogórski znalazł się także wśród uczelni akademickich, które otrzymały certyfikat „Uczelnia
Liderów”. Jest to wynik akredytacji środowiskowej przeprowadzonej przez zespół ekspertów Fundacji Rozwoju
Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiły do szkół wyższych, które - w opinii
komisji certyfikacyjnej - cechują się działaniami zorientowanymi na edukację praktyczną studentów, innowacyjnością oferty oraz oryginalnymi formami współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni tytułem „najlepsi z najlepszych” (tytuł taki otrzymało tylko 10 uczelni w kraju!).
Mówiąc o sukcesach naszej uczelni nie sposób nie wspomnieć o sportowcach
_Sylwia Bogacka po raz kolejny zachwyciła zdobywając złoty medal w konkurencji zespołowej mistrzostw świata
w strzelectwie.
_Wicemistrzem świata w tenisie stołowym w grze podwójnej został Marcin Skrzynecki.
_Brązowy medal mistrzostw świata w sztafecie mieszanej w pięcioboju nowoczesnym wywalczył Szymon Staśkiewicz.
_Złoty i srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorów w skokach indywidualnych na trampolinie zdobyła Zofia Belikowska, na tych samych zawodach, jej kolega Łukasz Burdziak zdobył medal brązowy.
Świetne wyniki uzyskali nasi studenci na Akademickich Mistrzostwach Polski nasi lekkoatleci pływacy i tenisiści stołowi
W lekkoatletyce:
_Mateusz Fórmański - złoty medal w Lekkiej atletyce w biegu na 400 m.
_Karolina Sygutowska - dwa medale srebrne w konkurencjach rzutu dyskiem i pchnięcia kulą.
W pływaniu:
_Zofia Szpak – złoty medal w konkurencji 50 m. st. grzbietowym i srebrny medal na 50 m. st. dowolnym
_Mateusz Kołodziejski – dwa srebrne medale na dystansach 100 i 50 m. st. klasycznym
W tenisie stołowym:
_Złoty medal w turnieju drużynowym wywalczyli Łukasz Dzikowski, Dawid Kozłowski, Tomasz Rakowski, Tomasz Sidelnik.
Nasi piłkarze ręczni awansowali do pierwszej ligi
Sportowych sukcesów było znacznie więcej, ale aby je wszystkie wymienić musiałbym znacznie przeciągnąć czas swojego
wystąpienia
Szanowni Państwo!
Powołanie Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało uznane przez zielonogórzan biorących udział w tegorocznym
Plebiscycie Gazety Wyborczej za najważniejsze wydarzenie minionego 25-lecia. To dla nas wielki zaszczyt, ale tym większe
zobowiązanie. Będziemy robić wszystko, aby mieszkańcy Zielonej Góry i całego Regionu w coraz większym stopniu utożsamiali się z Uniwersytetem.
Zapowiadam też dalszą intensyfikację naszej, i tak już bardzo dobrej współpracy, z tworzącym się ośrodkiem
akademickim w drugim centrum naszego Regionu – w Gorzowie
Od dwóch lat Biuro Karier prowadzi badania losów absolwentów naszego Uniwersytetu. Dane z najnowszego,
tegorocznego raportu monitorowania losów absolwentów wykazują bardzo wysoki stopień satysfakcji z kształcenia na UZ.
Podkreśla to większość absolwentów - aż dziewięciu na dziesięciu badanych (88,9 proc.). Podobnie wysoki stopień satysfakcji dotyczy decyzji o podjętym kierunku studiów (89,2 proc.). Te wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące.
Na zakończenie mojego dzisiejszego wystąpienia chciałbym zwrócić się do naszych studentów, którzy w tym roku
rozpoczynają studia na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo to Oni przez następne lata będą w największym stopniu stanowić Uniwersytet, kształtować jego charakter, pozycję i znaczenie, a miastu nadawać wyjątkowy koloryt i atmosferę, która
charakteryzuje tylko miasta na wskroś uniwersyteckie
Kochani!
Najbardziej życzę Wam wszystkim zadowolenia z wyboru uczelni, kierunku i wytrwałości w dążeniu do wiedzy,
aby ta zaowocowała w jak najszybszym zdobyciu wymarzonej pracy.
Życzę, żeby Wasze studia nie były czystym przyswajaniem wiedzy, ale by stały się intelektualną przygodą, która Was bez
reszty pochłonie. Życzę, aby czas Waszej nauki przyniósł jak najwięcej radości, zadowolenia i sukcesów, a jak najmniej
stresów i niepowodzeń.
Żyjcie pełnią studenckiego życia i przyjaźniami, bo lata studiów są bezcennym skarbem, który później będziecie
wielokrotnie z sentymentem wspominać.
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