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Jubileusz zielonogórskiej Inżynierii Środowiska 
Geneza i działalność zielonogórskiej inżynierii środowiska sięga 1975r. Po 2 
latach przygotowań, Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wyraził 
zgodę na uruchomienie kierunku inżynieria środowiska, w ramach Wydziału 
Budownictwa Lądowego. W październiku tego roku 62 studentów rozpoczęło 
naukę na studiach dziennych, na specjalności zaopatrzenie w wodę i 
unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Instytut Inżynierii Sanitarnej powołano 
1.10.1982r. W czerwcu 1982r., 18 pierwszych absolwentów otrzymało dyplom 
magistra inżyniera. Do dnia dzisiejszego na kierunku Inżynieria Środowiska 
wypromowano ponad 2500 magistrów inżynierów i 33 doktorów.  
 
Z jubileuszem 40-lecia Inżynierii Środowiska w Zielonej Górze połączona jest 
trzecia konferencja Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 
 

Tematyka konferencji 
 Nowe technologie oczyszczania wody i ścieków; 

 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi; 

 Wody opadowe i roztopowe na obszarach zurbanizowanych; 

 Ochrona przeciwpowodziowa; 

 Gospodarka zasobami naturalnymi w ujęciu środowiskowym; 

 Gospodarka leśna jako element kształtowania środowiska; 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych; 

 Zrównoważone gospodarowanie energią w środowisku. 
 

Prezydium Komitetu Naukowego 
prof. dr hab. inż. Zofia Sadecka - przewodnicząca 

prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak 

dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ 
 

Komitet organizacyjny 
prof. dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ – przewodnicząca  

dr inż. Jakub Kostecki – sekretarz 

 

Kalendarium 
31.03.2017r.  nadesłanie abstraktów i zgłoszeń;  
30.04.2017r.  akceptacji abstraktów; 
30.06.2017r.  nadesłanie pełnych wersji artykułów; 
08.10.2017r.  nadesłanie posterów w wersji elektronicznej; 
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeń na stronie: www.iks.uz.zgora.pl. 
 

Publikacje 
Prezentowane artykuły mogą być opublikowane bez dodatkowych opłat  
w czasopismach:  

 Zeszyty Naukowe UZ, Seria Inżynieria Środowiska (Lista MNiSW 7 pkt.) 
www.znuzis.uz.zgora.pl (j. polski / j. angielski),  

 Civil and Environmental Engineering Reports (Lista MNiSW 9 pkt.) 
www.ceer.uz.zgora.pl (j. angielski).  

Artykuły podlegają standardowej procedurze recenzji wydawniczej. 
 

Ramowy program konferencji  
12.10.2017r. obchody Jubileuszu, sesje plenarne, uroczysta kolacja; 

13.10.2017r. wycieczka techniczna, rejs szlakiem winnym; 

14.10.2017r. Zjazd Absolwentów Inżynierii Środowiska.  
 

Koszty uczestnictwa 
Pełny pakiet (udział w konferencji oraz Zjeździe Absolwentów): 1200 zł 
(doktoranci i młodzi pracownicy do 35 roku życia 600 zł); 
Udział w dwudniowej konferencji: 1100 zł; (doktoranci i młodzi pracownicy do 
35 roku życia 600 zł); 
Udział w Zjeździe Absolwentów: 100 zł. 
 
Wpłaty należy dokonać do dnia 30.06.2017 r.  
 

Miejsce konferencji: Instytut Inżynierii Środowiska. Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 15 
Kolacje w dniach 12.10.2017 r. i 14.10.2017 r.: Hotel ForRest (www.for-rest.pl, 
rezerwacja noclegów we własnym zakresie, dostępna promocyjna cena dla uczestników 
konferencji). 
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