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przychylności pracowników Urzędu Miejskiego. Ostatnio 
w roku 2016 zostało zawarte pomiędzy JM Rektorem Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, prof. dr. hab. inż. Tadeuszem 
Kuczyńskim i Prezydentem Miasta Zielona Góra, Januszem 
Kubickim, porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju 
Zielonej Góry i praktycznego kształcenia w zakresie reali-
zacji praktyk zawodowych dla studentów kierunku archi-
tektura WBAiIŚ UZ.

Znaczący udział w rozwoju kierunku architektura na 
Uniwersytecie Zielonogórskim mają również instytucje 
i stowarzyszenia naukowe, zawodowe i społeczne dzia-
łające w obszarze architektury, urbanistyki i planowania 
przestrzennego. W roku 2013 zostało zawarte pomiędzy 
Uniwersytetem Zielonogórskim a Izbą Architektów Rzeczy-
pospolitej Polskiej porozumienie, dotyczące zasad współ-
pracy Izby jako interesariusza zewnętrznego w procesie 
powstawania programów kształcenia architektów. Koordy-
natorem realizacji porozumienia jest mgr inż. arch. Jerzy 
Gołębiowski, wiceprzewodniczący Lubuskiej Okręgowej 
Izby Architektów RP, której obecnie przewodniczy mgr inż. 
arch. Paweł Kochański, należący do grona wieloletnich dy-
daktyków naszego kierunku. Realizowana jest także sta-
ła współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich 
Oddziału w Zielonej Górze, zarówno w kadencji poprzed-
niego Zarządu, którego prezesem był mgr inż. arch. Jerzy 
Gołębiowski, jak i w kadencji obecnego Zarządu, którego 
prezesem jest mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki. Wspólne 
organizowanie konkursów studenckich prac dyplomowych, 
uczestniczenie w tematycznych wystawach i na szkolenio-
wych spotkaniach z architektami Zielonej Góry i regionu, 
stanowi istotną pomoc w realizacji wspólnego celu, jakim 
jest dbałość o jakość kształcenia przyszłych architektów 
inżynierów i magistrów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Rozwojem zielonogórskiego kierunku architektura i jego 
potencjału naukowego w regionie zainteresowane są rów-
nież naukowe instytucje, takie jak Komisje Architektury 
i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk na poziomie krajowym 

i regionalnym, których członkami są profesorowie Katedry 
Architektury i Urbanistyki WBAIŚ UZ.

W ramach upowszechniania w społeczeństwie nauki i kul-
tury oraz wspierania wszystkich form aktywności społecz-
nej, sprzyjającej rozwojowi Zielonej Góry i regionu, pra-
cownicy Katedry Architektury i Urbanistyki oraz studenci 
architektury aktywnie uczestniczą w corocznych spotka-
niach kulturalnych i naukowych z mieszkańcami w ramach 
Festiwalu Nauki, Targów Pracy, wyjazdów dydaktycznych, 
warsztatów edukacyjno-projektowych i wystaw projektów, 
a także w ramach zielonogórskich obchodów Dni Zielonej 
Góry (Winobranie), akademickich bachanaliów itp.

Do obecnej chwili na Uniwersytecie Zielonogórskim stu-
dia architektoniczne z dyplomem inżynierskim i magister-
skim ukończyło 407 studentów, co stanowi 64 proc. wszyst-
kich studentów przyjętych na pierwszy rok studiów od roku 
2008, w tym 72 proc. na studia inżynierskie i 57 proc. stu-
dentów przyjętych od roku 2012 na studia magisterskie.

Studentom oraz absolwentom naszego Wydziału gwaran-
tujemy pomoc w wyborze drogi zawodowej, pozyskiwaniu 
ofert pracy i promowanie absolwentów kierunku, którzy 
w porównaniu do absolwentów innych uczelni zajmują 3. 
miejsce w ogólnopolskim rankingu absolwentów architek-
tury na rynku pracy.

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój kierunku archi-
tektura na naszym Uniwersytecie, został zauważony na pu-
blicznym forum oceny studiów architektonicznych prowa-
dzonych przez wszystkie uczelnie w Polsce. Należy zwrócić 
uwagę, że pomimo niewielkiego zespołu nauczycieli aka-
demickich Katedry Architektury i Urbanistyki w rankingu 
uczelni prowadzących kierunek architektura, przesunęli-
śmy się w ciągu dwóch lat z miejsca 14. na 8. (Perspektywy 
2018).

Bogusław Wojtyszyn
Katedra Architektury i Urbanistyki

22 października 2018 r. prorektor ds. nauki i współpracy 
z zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego - prof. Giorgi 
Melikidze i prorektor ds. współpracy międzynarodowej Ne-
ijiang Normal University - prof. Huang Hui (Chiny) podpisa-
li umowę o współpracy pomiędzy uczelniami. W spotkaniu 
z przedstawicielami chińskiego uniwersytetu wzięli również 
udział reprezentanci wydziałów UZ zainteresowanych mię-
dzynarodową współpracą. A ta ma dotyczyć głównie wymia-
ny studentów i doprowadzić do podwójnego dyplomowania. 
Umowa dotyczy także wymiany słuchaczy studiów dokto-
ranckich oraz pracowników naukowo-dydaktycznych.

Inicjatorami podpisania porozumienia byli prof. Witold 
Jarczyk i dr Justyna Jarczyk z Wydziału Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii, którzy od kilku już lat współpracują 
z Neijiang Normal University. Dlatego też w umowie zna-
lazł się aneks dotyczący szczególnej współpracy pomiędzy 
Wydziałem Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego a Wydziałem Matematyki uniwer-
sytetu chińskiego.
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Umowa z chińskim Uniwersytetem


