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Szanowni Państwo,
Przygotowując się do dzisiejszej uroczy-
stości miałem istotny dylemat - od czego 
rozpocząć tegoroczne wystąpienie inaugu-
racyjne. Z jednej strony arcyważna sprawa 

nowej ustawy 2.0 i rewolucyjnej reformy szkolnictwa 
wyższego, a z drugiej wydarzenia niezwykle ważne 
dla naszej społeczności akademickiej. Żeby wyrazić 
swój stosunek do ustawy, posłużę się na razie słowa-
mi George’a Bernarda Shawa „Postęp jest niemożli-
wy bez zmiany, a ci którzy nie mogą zmienić swoich 
umysłów nie mogą zmienić niczego.” Tyle na razie. 
Do ustawy nawiążę jeszcze w dalszej części wystą-
pienia, a teraz skupię się na tym, co w minionym 
roku wydarzyło się na Uniwersytecie. 

Już trzeci rok w ciągu ostatnich czterech lat 
inauguracja uczelniana łączy się z inauguracją kolej-

nego, nowego wydziału uniwersyteckiego. W 2014 r. otwieraliśmy Wydział Prawa i Administracji, w 2015 r. 
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, a dziś inaugurujemy pierwszy rok akademicki na Wydziale Zamiejsco-
wym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. Powstanie dwóch pierwszych wydziałów związane było 
z uruchomieniem kształcenia na nowych kierunkach: lekarskim i prawie oraz administracji, pojawienie się 
w strukturze Uniwersytetu 13. już Wydziału łączy się z włączeniem do naszej uczelni jednostki zewnętrznej 
- Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

W wyniku połączenia z PWSZ zyskaliśmy świetnie wyposażone obiekty dydaktyczne i bibliotekę, 
a w dwóch spółkach celowych działających w Kalsku i Sulechowie nowoczesne laboratoria. Centrum Ener-
getyki Odnawialnej oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych to świetnie wyposażo-
ne centra badawcze, które wyposażeniem aparaturowym nie ustępują wiodącym laboratoriom badawczym 
w Polsce.

Dla nikogo nie jest tajemnicą, że konsolidacja uczelni przyniesie nam wszystkim wymierne korzy-
ści. W związku z włączeniem PWSZ do Uniwersytetu przez najbliższe 5 lat obie uczelnie mają zagwaran-
towaną dotację na dotychczasowym poziomie z 2017 r. plus 3-procentowy dodatek. To niezwykle ważne, 
gdyż nowy algorytm przyznawania dotacji będzie premiował uczelnie z tradycyjnych dużych ośrodków 
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akademickich, kosztem uczelni z mniejszych miast i regionów. W tym roku nasza dotacja była wprawdzie 
wyższa od zeszłorocznej o ponad 3 miliony zł, ale mamy świadomość, że w następnych latach byłoby znacz-
nie gorzej. Szacujemy, że gdyby nie doszło do połączenia z PWSZ, nasza dotacja w 2018 r. byłaby niższa 
o około pół miliona złotych, a w kolejnych czterech latach zmniejszałaby się w granicach 2 - 3 mln zł rocz-
nie. Uzyskane 5 lat pewnej stabilności finansowej trzeba wykorzystać na sukcesywne wprowadzanie zmian, 
które będą sprzyjały wymogom nowej ustawy. 

W tym miejscu chciałbym gorąco podziękować rektorowi PWSZ prof. Marianowi Miłkowi, i pro-
rektorowi dr. inż. Stanisławowi Pryputniewiczowi za bardzo konstruktywne podejście do rozwiązywania 
wielu problemów w niełatwym czasie negocjacji. Połączenia nie udało by się osiągnąć, bez udziału naszej 
kanclerz Pani Katarzyny Łasińskiej, która niezwykle efektywnie koordynowała działania w tym zakresie 
na wszystkich poziomach organizacyjnych. Nieoceniona była pomoc wielu pracowników administracyj-
nych, zarówno po stronie UZ, jak i PWSZ. Wszystkim Państwu zaangażowanym w proces łączenia naszych 
uczelni bardzo serdecznie dziękuję za wykonaną w tym zakresie pracę i bardzo proszę o jeszcze, bo proces 
łączenia jest długi i od wszystkich nas będzie wymagał wiele pracy i wzajemnego zrozumienia.

Od 18 sierpnia br. Uniwersytet Zielonogórski ma szpital kliniczny. W spółce Uniwersytecki Szpital 
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 49 proc. udziałów pozostało w rękach dotychczasowego 
właściciela – samorządu województwa lubuskiego. Ten fakt odnotowujemy w kategoriach sukcesu, ale i ry-
zyka. Dwie uczelnie, które w tym samym, jak my, czasie rozpoczęły kształcenie na kierunku lekarskim, uni-
wersytety w Kielcach i Rzeszowie, na taki krok się nie zdecydowały, głównie z obawy przed potencjalnym 
zadłużeniem szpitala i ewentualnymi konsekwencjami finansowymi dla uczelni. Decyzja UZ w tej sprawie 
wynika przede wszystkim z celów deklarowanych od samego początku procesu tworzenia kierunku lekar-
skiego. Nie chodziło nam tylko o wprowadzenie nowego, niezwykle ważnego kierunku studiów, ale przede 
wszystkim o podniesienie poziomu usług medycznych w regionie.

W tym miejscu chciałbym podziękować Pani marszałek Elżbiecie Annie Polak oraz Panu senatoro-
wi Waldemarowi Sługockiemu za wielki wkład w proces tworzenia szpitala klinicznego, bez ich zaangażo-
wania szpitala uniwersyteckiego by nie było. Mamy świadomość, że cała Polska patrzy na nas i obserwuje 
jak radzimy sobie kształcąc lekarzy jako uczelnia niemedyczna. My również obserwujemy naszą konkuren-
cję i nie mamy kompleksów. Czeka nas jeszcze wiele wysiłku, ale też zgłasza się do nas coraz więcej lekarzy 
różnych specjalności ze stopniami naukowymi, którzy chcą związać swoje życie zawodowe z Zieloną Górą, 
Uniwersytetem Zielonogórskim i szpitalem uniwersyteckim. I co dla nas najważniejsze, dostajemy wiele po-
zytywnych ocen kierunku od samych studentów. Będziemy starać się nie zawieść ich oczekiwań w kolejnych 
latach. Warto dodać, że kierunek lekarski został w tym roku pozytywnie oceniony przez Polską Komisję 
Akredytacyjną i ta ocena jest ważna na kolejne 5 lat.

Największym problemem, z którym zderzymy się już w tym roku akademickim jest zapewnienie 
dalszego finansowania kierunku. Kwota 6 mln zł przeznaczona przez Urząd Marszałkowski na tworzenie 
i pierwsze dwa lata studiów została już wydana, a w związku ze zmianą algorytmu finansowania, w prak-
tyce przestaliśmy pozyskiwać pieniądze na nowo zatrudnionych pracowników naukowo-dydaktycznych 
w ramach dotacji. Jednocześnie cały czas musimy zatrudniać nowych specjalistów, którzy będą prowadzić 
zajęcia na kolejnych latach studiów. To bardzo trudna sytuacja, ale wierzymy w jej szybkie i skuteczne roz-
wiązanie.

Dziś na naszej uczelni rozpoczyna naukę 300 przyszłych lekarzy, w tym 120 na pierwszym roku, 
po 60 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Dla studentów tego kierunku mam dzisiaj dobrą in-
formacją, na wniosek marszałek Elżbiety Polak, radni sejmiku województwa lubuskiego przyznali specjalne 
stypendia dla studentów medycyny na UZ. Dwóch najlepszych studentów Wydziału dostanie po 10 tys. zł. 
Pieniądze są dedykowane na sfinansowanie praktyk zagranicznych.

Mówiąc o wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, nie sposób nie wspomnieć o Wydziale Prawa 
i Administracji i współpracy naszej uczelni z władzami miasta w rozwoju tego wydziału. Zgodnie z zawartą 
umową, Urząd Miasta co roku dofinansowuje koszty zatrudniania nowych pracowników akademickich. 
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W sumie całkowita kwota, którą mamy otrzymać na ten cel, to 12 mln zł. Dodatkowo kwotą 4 mln zł Mia-
sto sfinansowało remont budynku przy Pl. Słowiańskim, który w najbliższym czasie zostanie oddany jako 
siedziba dziekanatu Wydziału. Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi Januszowi Kubickiemu za znakomitą 
współpracę i za to, że jak mało kto, potrafi docenić rolę Uniwersytetu w budowie pozycji miasta.

Szanowni Państwo,
Krwioobiegiem Uniwersytetu są studenci, ale kręgosłupem dźwigającym cały akademicki organizm 

jest kadra i to jej działalność naukowa i badawcza jest dla nas priorytetem. Cały czas pracujemy nad zwięk-
szeniem efektywności w zdobywaniu grantów i środków na projekty badawcze. Efektywność występowania 
o najważniejsze granty w polskiej nauce z NCN i NCBiR pozostaje niska, podobnie zresztą jak i innych 
uczelni z regionów, w których nie ma dużych ośrodków metropolitalnych z dużymi tradycjami szkolnictwa 
wyższego. Wystarczy powiedzieć, że w całym okresie finansowania grantów z NCN ilość pieniędzy przypa-
dających na jednego mieszkańca województw: lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego 
była prawie 35-krotnie niższa niż w województwie mazowieckim i 30-krotnie niższa niż w województwie 
małopolskim. Z grantów NCBiR nasze województwo otrzymało 22-krotnie mniejszą kwotę na jednego 
mieszkańca niż województwo mazowieckie.

Z dużym zadowoleniem mogę Państwu oświadczyć, że w 2017 r. w Uczelni realizowane są 23 pro-
jekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, 6 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju oraz 9 projektów finansowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To na-
prawdę niezły wynik. Za wysoką efektywność w uzyskiwaniu grantów z NCN i NCBiR chciałbym podzięko-
wać pracownikom dwóch wydziałów: Fizyki i Astronomii oraz Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. 
Gratuluję oczywiście wszystkim pozostałym osobom, które granty uzyskały.

Po raz pierwszy prawie wszystkie wnioski, bo pięć z sześciu złożonych przez naukowców z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego w konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, uzyskały finan-
sowanie. 3 z nich w dyscyplinie sztuka i 2 w dyscyplinie naukowej filozofia. Serdecznie gratuluję naszym 
artystom i filozofom. 

Gratuluję wszystkim, którzy odnieśli sukcesy w tegorocznych edycjach grantów i bardzo dziękuję 
tym wszystkim, którzy pomimo często wielu porażek, o granty systematycznie występują. To właśnie jakość 
prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych będzie podstawą do uzyskania wysokiej kategorii 
naukowej w 2021 r., a tym samym nadrzędnym celem dla każdej uczelni akademickiej.

Biorąc pod uwagę, kryteria przyszłej ewaluacji, która będzie obejmować już obecny rok kalendarzo-
wy, chciałbym pogratulować Panu prof. Grzegorzowi Benyskowi i jego Zespołowi. Zespół Pana Profesora 
uczestniczy w chwili obecnej w realizacji aż czterech prestiżowych grantów NCBiR, a w najbliższym czasie 
rozpoczyna realizację kolejnych dwóch. Myślę, że to właśnie przypadek Profesora Benyska zadecydował 
o tym, że na wrześniowym Kongresie Nauki Polskiej w Krakowie, Minister Jarosław Gowin, w przemó-
wieniu podsumowującym kongres zgodził się na obniżenie kategorii naukowej ubiegania się o zwiększenie 
dotacji z tzw. „regionalnej inicjatywy doskonałości” z A na B.

Warto przypomnieć, że uzyskanie statusu „regionalnej inicjatywy doskonałości” tylko w jednej dys-
cyplinie daje w nowej ustawie uczelni zwiększenie dotacji aż o 2 proc. w skali rocznej.

Uniwersytet Zielonogórski ma wyjątkowo wysoką pozycję w potencjale naukowym wyrażonym 
w ilości posiadanych uprawnień do nadawania stopni i tytułu naukowego. 5 naszych wydziałów posiada 
uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w siedmiu dyscyplinach nauko-
wych, a 9 wydziałów oraz Instytut Filozofii posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dokto-
ra w dziewiętnastu dyscyplinach naukowych. To chyba najwięcej ze wszystkich uczelni akademickich spoza 
wielkich aglomeracji miejskich.

Wspólnie z poprzednimi rektorami Uniwersytetu profesorami Michałem Kisielewiczem i Czesła-
wem Osękowskim za wszelka cenę dążyliśmy do uzyskania uprawnień uniwersytetu klasycznego i od kilku 

lat takie uprawnienia posiadamy. Marzenia się spełniły, ale niestety zmienia się życie wokół nas. W nowym 
projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym nie ma już pojęcia uniwersytetu klasycznego, pozostał sam uni-
wersytet już bez przymiotnika, który wejdzie w życie 2021 r., Istotnym zmianom ulegną też kryteria uzyski-
wania przez uczelnie prawa do posługiwania się tą nazwą.

W tym miejscu krótka refleksja, nowa ustawa w sposób radykalny zmienia dotychczasowy świat 
szkolnictwa wyższego. Całkowicie przestaje liczyć się potencjał naukowy uczelni, uprawnienia do nada-
wania stopni i tytułów, czy ilość zatrudnionych doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów. Jak już 
wspomniałem, dominujące znaczenie zyskuje uzyskana w procesie ewaluacji kategoria naukowa, która aż 
w 70 proc. będzie zależeć od poziomu prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

W minionym roku Uniwersytet Zielonogórski był związany 72 umowami bilateralnymi z partne-
rami z zagranicy. W ramach współpracy realizowano wymianę kadry naukowej, studentów i doktorantów, 
prowadzono wspólne badania naukowe, realizowano współpracę także w ramach projektów międzynaro-
dowych. W ramach umów bilateralnych funkcjonują dwa programy podwójnych dyplomów prowadzone 
przez Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki z Technische Hochschule Mittelhessen w Niem-
czech oraz Vilnius Gediminas Technical University z Litwy. Podwójne dyplomowanie obejmuje kierunki: 
elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka. W tym roku obchodziliśmy 20-lecie tej współpracy 
ze stroną niemiecką. Bardzo dziękuję Panu prof. Ryszardowi Rybskiemu za ogromne zaangażowanie we 
współpracę w ramach programów. W nadchodzącym roku akademickim planujemy dalsze zaangażowanie 
w tworzenie nowych programów podwójnego dyplomowania.

Wsparciem dla środowiska akademickiego jest nowoczesna biblioteka naukowa rozumiana jako 
centrum wiedzy i zasobów. Działa na potrzeby uniwersytetu. Ma ona status regionalnej biblioteki naukowej 
otwartej także na potrzeby mieszkańców miasta i regionu. Zapewnia dostęp do informacji o krajowych 
i światowych osiągnięciach nauki oraz zasobów wiedzy w formie tradycyjnej i elektronicznej – oferuje ok. 
900 tys. zbiorów drukowanych i 3 mln zbiorów sieciowych. Obsługuje rocznie ok. 1,5 miliona czytelników. 
Biblioteka jest miejscem ważnych wydarzeń naukowych, edukacyjnych, kulturalnych oraz artystycznych 
związanych z życiem uczelni oraz regionu. Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom biblioteki, z panią 
dyrektor Ewą Adaszyńską na czele, za wszystkie dotychczasowe sukcesy i ogrom pracy włożonej w ich uzy-
skanie.

Szanowni Państwo,
mija trzeci rok funkcjonowania Parku Naukowo–Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskie-

go. Park wypełnia swoje podstawowe cele łączenia świata nauki i biznesu oraz wsparcia sektora MŚP. Jed-
nym z największych sukcesów Parku w trzecim roku funkcjonowania jest uzyskanie pełnego samofinanso-
wania swojej działalności. Według naszych założeń, opartych o doświadczenia parków technologicznych, 
m.in. Wrocławia i Poznania wydawało się że będzie to możliwe najwcześniej po 4 latach. 

Cieszy umiejętność pozyskiwania do Parku najbardziej innowacyjnych firm w Polsce oraz stała 
współpraca z wieloma przedsiębiorstwami, które cyklicznie zlecają badania w naszych laboratoriach. Park 
uczestniczy w wielu projektach naukowo-badawczych i dydaktycznych. 

Jego sukcesy zostały dostrzeżone i nagrodzone:
___Polską Nagrodą Innowacyjności 2016 „za synergię nauki z biznesem i wdrażanie projektów do biznesu”,
___Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2016,
___a aktualnie nominacją do programu „Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2017”.

Dzięki usługom badawczym i doradczym Parku wiele firm opracowało nowe produkty, których 
efektem w ostatnich dwóch latach były 3 patenty zagraniczne, 7 patentów krajowych, 20 wdrożeń ryn-
kowych, 4 wsparcia ochrony przemysłowej. Podziękowania za wszystkie te osiągnięcia należą się przede 
wszystkim prezesowi parku Panu dr. Romanowi Kielcowi, jego współpracownikom, a także członkom rady 
nadzorczej, którzy reprezentowali UZ, Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta.
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Szanowni Państwo,
kiedy mówię o sukcesach naszej Uczelni, nie sposób nie wspomnieć o zupełnie wyjątkowej w skali 

kraju, znakomitej współpracy Uniwersytetu ze wszystkimi środowiskami w regionie, związanymi z kultu-
rą, służbą zdrowia, wymiarem sprawiedliwości, przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi, a także 
z większością instytucji Zespolonej Administracji Województwa. Wspomniałem już o efektach znakomitej 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Miasta, a także z Samorządem Województwa i Radą 
Miasta Zielona Góra. Przez cały czas obserwujemy dużą życzliwość i wsparcie władz administracyjnych 
województwa dla podejmowanych przez nas działań. 

Wiele zagadnień o kluczowym dla Uniwersytetu znaczeniu wymaga kontaktów z administracją rzą-
dową. O pomoc z reguły zwracamy się wtedy do naszych parlamentarzystów. Wszystkim Państwu dziękuję 
za okazywaną naszemu środowisku życzliwość. W sposób szczególny pragnę jednak podziękować Panom 
posłom Arturowi Zasadzie i Jerzemu Maternie, którzy w mijającym roku akademickim wyjątkowo skutecz-
nie działali na rzecz naszej uczelni.

Przed chwilą podkreśliłem rolę zewnętrznego środowiska i poszczególnych osób w procesie dążenia 
do sukcesu uczelni. Jak wielka by ona nie była, najważniejsi na tym polu pozostają pracownicy Uniwersyte-
tu: kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracji i obsługi. 
Wszystkim Państwu składam dzisiaj szczególnie serdeczne podziękowania za ofiarną pracę, zaangażowanie 
w sprawy uczelni, wreszcie zrozumienie, często niełatwych do zaakceptowania decyzji władz, które w efek-
cie pozwoliły nam jednak przetrwać trudny czas, związany z kryzysem demograficznym i związanym z nim 
systematycznym zmniejszaniem dotacji dydaktycznej.

Przed nami zupełnie nowe wyzwania, które idą przede wszystkim w kierunku poprawy jakości 
uprawianej nauki i dydaktyki. Najbliższy rok akademicki przeznaczymy na wypracowanie strategii rozwoju 
naszej Uczelni, takiej by dawała nam największe szanse sprostania wymogom nowej ustawy. Bez pomocy 
wszystkich Państwa nie będzie to możliwe.

Szanowni Państwo,
w roku akademickim 2017/2018 na 13 Wydziałach i ponad 60 kierunkach będzie studiowało prawie 

11,5 tysiąca studentów, w tym ponad 7 500 na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz 
jednolitych studiach magisterskich, niemal 350 na studiach doktoranckich i prawie 3,5 tysiąca na studiach 
niestacjonarnych wszystkich stopni. Po raz pierwszy próg Uniwersytetu Zielonogórskiego przekroczy 3,5 
tys. studentów. Wprawdzie w dalszym ciągu niż demograficzny odgrywa kluczową rolę podczas rekrutacji, 
ale tworzone przez nas w ostatnich latach kierunki studiów takie jak: kierunek lekarski, prawo, psychologia, 
dziennikarstwo czy logistyka pozwalają nam dziś na spokojne funkcjonowanie.

W tym roku dwa z naszych Wydziałów obchodziły 50-lecie swojego istnienia. W czerwcu święto-
wał Wydział Informatyki, Automatyki i Elektrotechniki, dwa tygodnie temu odbyły się uroczyste obchody 
50-lecia na Wydziale Mechanicznym. A za rok 50. urodziny będzie obchodził trzeci z naszych wydziałów 
inżynierskich, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. W ciągu ostatniego półwiecza 
mury naszej uczelni opuściło 27,5 tysiąca inżynierów i magistrów inżynierów. Pozwólcie więc Panowie 
Dziekani, że na Wasze ręce złożę serdeczne gratulacje dla wszystkich waszych pracowników i studentów. 
Do szacownego grona 50-latków niebawem dołączy również Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 
którego dyplomem może się już poszczycić prawie 36 tysięcy absolwentów.

Śmiało mogę powiedzieć, że zarówno w mieście jak i w regionie nieliczne są firmy, szkoły czy 
instytucje, w których nie ma naszych absolwentów. I to jest nasz realny wpływ na kształt regionu lubuskiego 
i jego rozwój we wszystkich dziedzinach gospodarki i życia społecznego.

Potwierdzają to coroczne raporty przygotowywane dla Biura Karier przez socjologów - prof. Jerze-
go Leszkowicza-Baczyńskiego i dr Dorotę Szaban – w minionym roku tylko w Zielonej Górze zatrudnienie 
znalazło aż trzy czwarte kończących studia, a znacząca część pozostałych absolwentów Uniwersytetu zasiliła 
firmy i instytucje w obszarze województwa lubuskiego. Z całą pewnością można stwierdzić, że Uniwersytet 
Zielonogórski stanowi główną „kuźnię kadr” dla regionu. Co ważne - raport utrwala korzystny wizerunek 
Uniwersytetu Zielonogórskiego jako instytucji przyjaznej studentom, dysponującej kadrą naukową o istot-
nym dorobku, spełniającej standardy nowoczesnej edukacji. 

Drodzy Studenci, a szczególnie Studenci I roku,
bardzo się cieszę, że zdecydowaliście o podjęciu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. To wła-

ściwa decyzja – co do tego nie mam wątpliwości. Wasi starsi koledzy potwierdzą, że studia na uczelni takiej 
jak nasza, to przede wszystkim brak anonimowości na zajęciach i bezpośredni kontakt z profesorami. Nasi 
studenci korzystają z Programu ERASMUS+ i mogą w trakcie roku akademickiego wyjechać do 135 uczel-
ni, z którymi mamy podpisane umowy w krajach UE i krajach partnerskich. Mogą skorzystać z programów 
MOST i MOSTECH umożliwiających zaliczenie części studiów na innych polskich uczelniach. Studenci 
Uniwersytetu bardzo aktywnie działają w Parlamencie Studenckim, angażując się także na forum ogólno-
polskim – przewodnicząca naszego Parlamentu, Pani Patrycja Urbaniak w styczniu tego roku została prze-
wodniczącą Forum Uniwersytetów Polskich - komisji branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej 
Polskiej. W minionym roku akademickim ośmioro naszych studentów otrzymało stypendia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. Nasi studenci pracują w 176 kołach Naukowych zarejestro-
wanych na UZ. Studenci z wydziałów technicznych i ścisłych odbywają praktyki w najbardziej prestiżowych 
firmach nie tylko w regionie, ale też w Polsce, a często i za granicą. 

Warto powiedzieć, że w 2016 r. absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego znaleźli się na 6. miej-
scu wśród najlepiej zarabiających w dorocznym zestawieniu płac absolwentów publicznych uniwersytetów 
w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Średnia zarobków absolwentów UZ studiów drugiego 
stopnia, w 2016 r. wyniosła 4210 zł. To podobnie jak na UAM w Poznaniu, o 300 zł więcej niż na Uniwersy-
tecie Śląskim, czy Szczecińskim i o 700 zł więcej, niż na Uniwersytecie Opolskim.

Na naszej Uczelni dbamy o tradycje akademickie, bez których żaden Uniwersytet nie byłby praw-
dziwym Uniwersytetem. W tym roku nadaliśmy już 15. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. W tym roku godność tę, na wniosek Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, 
otrzymał Profesor Eric Rogers z Uniwersytetu w Southampton z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w histo-
rii naszej uczelni został wręczony tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Godność ta 
została nadana prof. Mariuszowi Klytcie z Technische Hochschule Mittelhessen.

To tylko wycinkowe informacje o tym, co może Was spotkać na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Przez kilka najbliższych lat, które spędzicie w tych murach będziecie odkrywać nasz Uniwersytet dla siebie 
– każdy z Was inaczej.

Życzę Wam, żeby nie było to rozczarowanie wybraną drogą, a potwierdzenie słuszności wyboru.
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