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Z OBRAD SEN
SENAATU
Senat na VI posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2001 roku podjął następu
następujące uchwały:
 nr 85 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszone przez studentów powtarzających rok (semestr) studiów dziennych oraz przez wolnych słuchaczy;

Pozytywnie zostały przez Senat zaopiniowane opłaty za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach dziennych dla studentów skierowanych na powtarzanie semestru w wysokości 1500 zł lub roku studiów w wysokości
3000 zł.
W roku akademickim 2001/2002 wolni słuchacze Uniwersytetu Zielonogórskiego wymienieni w § 82 Regulaminu Studiów UZ
wnosić będą za semestr następujące opłaty:
1300 zł – dla kierunków i specjalności: filologia polska (z wyłączeniem specjalności:
dziennikarstwo), filologia rosyjska, filozofia,
fizyka, historia, matematyka,
1550 zł – dla kierunków i specjalności: filologia germańska, filologia polska ze specjalnością dziennikarstwo, język angielski, język
francuski, język niemiecki, informatyka,
ochrona środowiska, pedagogika, politologia, socjologia, wychowanie fizyczne, wychowanie techniczne, zarządzanie i marketing,

1950 zł – dla kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, malarstwo.
 nr 86 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej wysokości opłat za studia eksternistyczne;

nej na zasadach określonych w uchwale nr
43.

Senat pozytywnie zaopiniował ustalenie
opłaty za organizację kształcenia na studiach eksternistycznych w wysokości 800 zł
za semestr, wnoszonej przed rozpoczęciem
semestru.
Ponadto przyjęto, że opłata za każdą godzinę
konsultacji i egzamin równa będzie wysokości stawki godzinowej nauczyciela akademickiego za godzinę ponadwymiarową na
studiach dziennych.
Student studiów eksternistycznych będzie
mógł ubiegać się o zgodę na udział za odpłatnością w zajęciach dydaktycznych na
studiach dziennych lub zaocznych. Wysokość
i termin odpłatności ustali dziekan w taki
sposób, aby łączna odpłatność za kształcenie
nie była wyższa niż obowiązująca stawka dla
danego kierunku na studiach zaocznych.

 nr 88 zmieniającą uchwałę nr 33 Senatu

 nr 87 zmieniającą uchwałę nr 43 Senatu

z dnia 19.09.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach zaocznych i wieczorowych;

Senat wprowadził zmiany dotyczące realizowania zajęć dydaktycznych przez osoby nie
będące pracownikami UZ. Zajęcia te rozliczane będą na podstawie umów prawa cywilnego. Stawka ustalana będzie przez rektora na wniosek dziekana, przy czym nie będzie ona mogła być wyższa od stawki ustalo-

z dnia 4.09.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagradzania nauczycieli akademickich UZ;
 nr 89 zmieniającą uchwałę nr 41 Senatu
z dnia 19.09.2001 r. w sprawie stawek za
prowadzenie prac dyplomowych oraz realizację godzin ponadwymiarowych na
studiach dziennych;
Zgodnie z wprowadzoną zmianą wynagrodzenie za prowadzenie prac dyplomowych
będzie mogło zostać przyznane w przypadku
posiadania przez wydział środków finansowych.
 nr 90 zmieniającą uchwałę nr 8 Senatu

z dnia 1.09.2001 r. w sprawie udziału wynagrodzenia objętego prawami autorskimi;

Ustalono w części wynagrodzenia zasadniczego (wynagrodzenie za prace badawcze
i zajęcia naukowo-dydaktyczne) udział tego
wynagrodzenia w wysokości 90% z tytułu
korzystania przez pracowników z praw autorskich, z wyłączeniem wynagrodzenia za
czas choroby, urlopu naukowego, urlopu dla
poratowania zdrowia oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i opieki.

Senat na I nadzwyczajnym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 14 stycznia 2002 roku podjął następu
następujące uchwały:
 nr 91 w sprawie powołania uczelnianej

 nr 92 w sprawie powołania komisji ds.

Senat powołał Uczelnianą Komisję Wyborczą w następującym składzie:
1. dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ
przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
zastępca przewodniczącego,
3. prof. dr hab. Joachim Benyskiewicz
członek,
4. dr inż. Władysław Papacz
członek,
5. dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ
członek,
6. II st. kwal. Karol Schmidt, prof. UZ
członek,
7. mgr Grzegorz Zborowski
członek,
8. dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ członek,
9. mgr Krystyna Teluk
sekretarz.

Senat powołał komisję ds. kadry naukowej
w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski,
3. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ,
4. dr hab. Eugeniusz Józefowski, prof. UZ,
5. prof. dr hab. Marian Nowak,
6. prof. dr hab. Czesław Osękowski,
7. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz,
8. prof. dr hab. inż. Romuald Świtka,
9. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ.

komisji wyborczej;

kadry naukowej;

 nr 93 w sprawie powołania komisji ds.

kształcenia;

Senat powołał
w składzie:

komisję

ds.

kształcenia

1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
przewodniczący,
2. dr inż. Piotr Gawłowicz,
3. dr hab. Adam Grobler, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Stanisłąw Janik, prof UZ,
5. dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk,
6. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ,
7. prof. Juliusz Karcz,
8. dr hab. Tadeusz Nadzieja, prof. UZ,
9. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki.
 nr 94 w sprawie regulaminu Samorządu

Studenckiego UZ;

Senat uchwalił regulamin Samorządu Studenckiego, który obowiązywać będzie do
dnia 30 września. W tym terminie Parlament
Uczelniany został zobowiązany do przedstawienia Senatowi do zatwierdzenia projektu
regulaminu Samorządu Studenckiego.

Senat na II posiedzeniu nowej kadencji w dniu 30 stycznia 2002 roku podjął nastę
następujące uchwały:
 nr 95 zmieniającą uchwałę nr 52 Senatu

z dnia 19.09.2001 r. w sprawie przyjęcia
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systemu zarządzania gospodarką finansową;
 nr 96 zmieniającą uchwałę nr 66 Senatu

z dnia 19.09.2001 r. w sprawie wysokości
narzutów ogólnouczelnianych;

U N I W E R S Y T E T

Z I E L O N O G Ó R S K I

Zgodnie z wprowadzoną przez Senat zmianą,
narzut z funduszu pomocy materialnej przeznaczony został dla pionu prorektora ds.
studenckich w wysokości 20%, a z pozostałej
części 20% dla pionu dyrektora administracyjnego.
 nr 97 w sprawie zniesienia Nauczyciel-

skich Kolegiów Językowych w strukturze
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego oraz powołania Kolegium Języków
Obcych jako jednostki pozawydziałowej;

Na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego zniesione zostały Nauczycielskie Kolegia
Językowe działające w ramach struktury tego wydziału.
Jednocześnie jako jednostkę pozawydziałową powołano Kolegium Języków Obcych,
którego wewnętrzną organizację, zadania
oraz kompetencje określi regulamin organizacyjny.
 nr 98 w sprawie zatwierdzenia regulami-

nu wyborczego;

Zatwierdzony przez Senat regulamin wyborczy rozdzielił 145 mandatów w Kolegium
Elektorów w sposób następujący:
S 79 mandatów (54,5%) dla nauczycieli
akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora
nadzwyczajnego oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy
doktora habilitowanego albo stopień kwalifikacji artystycznej II stopnia,
S 32 mandaty (22,1%) dla pozostałych nauczycieli akademickich,
S 24 mandaty (16,5%) dla studentów,
S 10 mandatów (6,9%) dla pracowników nie
będących nauczycielami.
Podziału mandatów przewidzianych dla nauczycieli akademickich na poszczególne wydziały proporcjonalnie do liczby nauczycieli
zatrudnionych na tych wydziałach, wg stanu
na dzień 22.01.2002 r. dokonano w następujący sposób:
1. w grupie profesorów i doktorów habilitowanych (łącznie 79 mandatów):
S 8 mandatów - Wydział Artystyczny,
S 18 mandatów - Wydział Humanistyczny,
S 9 mandatów - Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
S 15 mandatów – Wydział Nauk Scisłych,
S 7 mandatów – Wydział Zarządzania,
S 8 mandatów – Wydział Mechaniczny,
S 8 mandatów – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
S 6 mandatów – Wydział Elektrotechmiki, Informatyki i Telekomunikacji.
2. w grupie pozostałych nauczycieli akademickich (32 mandaty):
S 2 mandaty - Wydział Artystyczny,
S 5 mandatów - Wydział Humanistyczny,
S 5 mandatów - Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
S 3 mandaty – Wydział Nauk Ścisłych,
S 4 mandaty – Wydział Zarządzania,
S 3 mandaty – Wydział Mechaniczny,
S 3 mandaty – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
S 3 mandaty – Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji.
S 4 mandaty - jednostki pozawydziałowe (SPNJO, SWF, Kolegium
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Języków Obcych).
Wybory przedstawicieli studentów do Kolegium Elektorów przeprowadza Studencka
Komisja Wyborcza zgodnie z zasadami ordynacji wyborczej Samorządu Studenckiego
przy zachowaniu postanowień statutu UZ.
Liczba przedstawicieli studentów w Kolegium Elektorów (24) rozdzielona została na
wydziały proporcjonalnie do liczby studentów na poszczególnych wydziałach wg stanu
na dzień 19 listopada 2001 roku w sposób
następujący:
S 1 - z Wydziału Artystycznego,
S 5 - z Wydziału Humanistycznego,
S 4 - z Wydziału Nauk Pedagogicznych
i Społecznych,
S 2 - z Wydziału Nauk Ścisłych,
S 3 - z Wydziału Zarządzania,
S 3 - z Wydziału Mechanicznego,
S 3 - z Wydziału Inż. Ląd. i Środowiska,
S 3 - z Wydziału Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji.
Ponadto w wyborach do Senatu ustalono
m.in. następujące zasady:
S Nauczyciele akademiccy posiadający
tytuł profesora lub stopień naukowy
doktora habilitowanego albo kwalifikacje artystyczne II stopnia, wybierają
swojego przedstawiciela do Senatu spośród osób posiadających ten tytuł lub
stopień. Utrzymano zasadę obowiązującą w poprzednich wyborach, że każdy
wydział wybiera spośród tej grupy nauczycieli akademickich po dwóch przedstawicieli.
S Pozostali nauczyciele akademiccy wybierani są w swoich jednostkach organizacyjnych w liczbie jeden przedstawiciel
w Senacie z każdego wydziału oraz jeden
przedstawiciel wybrany na wspólnym
zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich z jednostek pozawydziałowych.
W ten sposób wyłonionych zostanie
dziewięciu przedstawicieli w Senacie.
S Studenci oraz pracownicy nie będący
nauczycielami akademickimi wybierani
są na odrębnych zebraniach wyborczych
grupujących wyborców. Przedstawiciele
wybrani są w liczbie: sześciu spośród
studentów oraz w liczbie trzech spośród
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Zatwierdzony został także kalendarz wyborczy, zgodnie z którym wybory do wszystkich
organów uczelni winny być zakończone do
20.06.2002 roku. Wybory rektora wyznaczone zostały na 9.04.2002 r.
 nr 99 w sprawie przyjęcia prowizorium

budżetowego uczelni na rok 2002;

 nr 100 w sprawie wyrażenia zgody na

podwyższenie kapitału zakładowego
Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.;
 nr 101 w sprawie wyznaczenia terminu
pierwszej okresowej oceny nauczycieli
akademickich;
Pierwsza okresowa ocena nauczycieli akademickich zostanie przeprowadzona do końca lutego 2004 r.
 nr 102 w sprawie przyjęcia podstawo-

wych zasad organizacji i funkcjonowania
elastycznego systemu studiów;
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 nr 103, 104, 105 w sprawie opinii wnio-

sku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego UZ na czas nieokreślony;

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski senackiej komisji ds. kadry naukowej o mianowanie dra hab. inż. Tadeusza Chrzana,
dra hab. inż. Andrzeja Skarzyńskiego, dra
hab. inż. Jana Jagielskiego na stanowiska
profesorów nadzwyczajnych w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.
 nr 106 w sprawie zasięgnięcia opinii

w sprawie wysokości opłat za studia zaoczne;
Senat utrzymał w semestrze letnim w roku
akademickim 2001/2002 wysokości opłat za
studia zaoczne obowiązujące w semestrze
zimowym, ustalając jednocześnie, że na kierunku zarządzanie i marketing (w tym na
studiach magisterskich uzupełniających)
opłata wynosić będzie 1700 zł.
W semestrze zimowym w roku akademickim
2002/2003 ustalono następujące opłaty za
studia zaoczne:
Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych
KIERUNEK

Fizyka – mgr uzup.
Informatyka i ekonometria
Matematyka I i II rok oraz specjalność nauczycielska
Matematyka – pozostałe specjalności
Matematyka – mgr uzup.
Zarządzanie i marketing
Zarządzanie i marketing mgr uzup.
Stosunki międzynarodowe∗

Rok akademicki
2002/2003
semestr zimowy
1500 zł
1600 zł
1300 zł
1500 zł
1500 zł
1800 zł
1800 zł
1800 zł

Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych
KIERUNEK
Animacja społeczno-kulturalna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
Opieka i pomoc środowiskowa
Pedagogika ogólna
Pedagogika opiekuńcza i specjalna
Praca socjalna
Resocjalizacja
Rewalidacja
Socjologia
Wychowanie techniczne
Edukacja medialna i informatyczna
Pedagogika pracy - poradnictwo
zawodowe
Filologia polska
Dziennikarstwo
Filologia germańska (studia uzup.)
Filologia germańska
(studia wieczorowe licencjackie)
Język angielski
Historia
Filozofia
Politologia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
muzycznych

Rok akademicki
2002/2003
semestr zimowy
1600 zł
1300 zł
1300 zł
1600 zł
1600 zł
1600 zł
1600 zł
1600 zł
1600 zł
1600 zł
1650 zł
1600 zł
1600 zł
1200 zł
1450 zł
1760 zł
1820 zł
1820 zł
1200 zł
1200 zł
1300 zł
1800 zł
1800 zł

Szkoła Nauk Technicznych
KIERUNEK
Mechanika i budowa maszyn
Mechanika i budowa maszyn
(studia magisterskie uzupełniające)
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semestr zimowy
1500 zł
1550 zł
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KIERUNEK
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wychowanie techniczne
(z wyłączeniem 2,5 letnich magisterskich uzupełniających)
Wychowanie techniczne (2,5 letnie
magisterskie uzupełniające)
Budownictwo
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Elektrotechnika
Informatyka
 studia inżynierskie
 studia mgr II stopnia

Rok akademicki
2002/2003
semestr zimowy
1500 zł
1450 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1500 zł
1600 zł
1650 zł

Matematyka - zaoczne
-nauczycielska matematyka i informatyka
Zarządzanie i marketing -zaoczne
-europejska integracja gospodarcza
-zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
-marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
-zarządzanie środowiskiem i gospodarką
publiczną
Zarządzanie i marketing – zaoczne
-systemy zarządzania
-międzynarodowa polityka gospodarcza
-zarządzanie potencjałem społecznym
Zarządzanie i marketing – dzienne i zaoczne
-administracja publiczna

 nr 107 w sprawie przyjęcia limitów rekruta-

cyjnych na rok akademicki 2002/2003;
Senat przyjął w roku akademickim
2002/2003 następujące limity rekrutacyjne:
Szkoła Nauk Ścisłych i Ekonomicznych
studia dzienne
Kierunek studiów (specjalność)

Astronomia∗
Fizyka
Fizyka techniczna∗
Informatyka i ekonometria
Matematyka
Zarządzanie i marketing (5lat lub 3,5roku)
-europejska integracja gospodarcza
-zarządzanie strategiczne
-marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
-zarządzanie finansami
-zarządzanie małymi i średnimi przedsięb.
-zarządzanie środowiskiem i gospodarką
publiczną
-informatyka w zarządzaniu
-controlling w zintegrowanych systemach
zarządzania
Zarządzanie i marketing (4,5 roku)
-handel
-systemy zarządzania
-międzynarodowa polityka gospodarcza
-zarządzanie potencjałem społecznym
Zarządzanie i marketing ( 3 lata)
(licencjackie)
Stosunki międzynarodowe∗

Liczba
przyjęć na
kierunku
35
70
70
200
200
360

150

90
70

studia zaoczne
Liczba
przyjęć
Kierunek studiów (specjalność)
na
kierunku
Informatyka i ekonometria
200
Matematyka
90
Zarządzanie i marketing ( 5 lat lub 3,5 roku)
160
-europejska integracja gospodarcza
-zarządzanie strategiczne
-marketing i zarządzanie zasobami ludzkimi
-zarządzanie finansami
-zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
-zarządzanie środowiskiem i gospodarką
publiczną
-informatyka w zarządzaniu
-controlling w zintegrowanych systemach
zarządzania
Zarządzanie i marketing ( 5 lat lub 3,5 roku)
80
- bankowość i finanse
Zarządzanie i marketing ( 3 lata)
120
(licencjackie)
60
Stosunki międzynarodowe∗
ogółem
710
studia magisterskie uzupełniające
Kierunek studiów (specjalność)
Fizyka - zaoczne
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Liczba
przyjęć
na
kierunku
35

100
120

119

300
w tym:
150dzienne
150zaoczne

studia dzienne

Animacja społeczno-kulturalna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i terapia pedagogiczna
Opieka i pomoc środowiskowa
Praca socjalna
Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie
Rewalidacja osób chorych
Socjologia
Wychowanie techniczne
Pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe
Poradnictwo
Edukacja medialna i informatyczna
Organizacja i kierowanie życiem szkoły
Filologia polska ( 5-letnie)
Europeistyka kulturoznawcza
Język polski z filozofią
Język polski z bibliotekoznawstwem
Dziennikarstwo
Filologia germańska
Filologia rosyjska
Język angielski
Język francuski
Język niemiecki
Historia
Politologia ( 5-letnie)
(2-letnie uzupełniające, magisterskie)
Filozofia ( 5-letnie)
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych
Grafika
Malarstwo
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
muzycznych

Liczba
przyjęć na
kierunku
52
45

Animacja społeczno-kulturalna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna

mgr uzupełniające
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna
(mgr uzupełniające)
Pedagogika ogólna (mgr uzupełniające)
Pedagogika opiekuńcza i specjalna
Opieka i pomoc środowiskowa
(mgr uzupełniające)
Rewalidacja osób chorych (mgr uzupełniające)
Resocjalizacja i profilaktyka niedostosowanych społecznie (mgr uzupełniające)
Animacja społeczno-kulturalna
(mgr uzupełniające)
Pedagogika pracy socjalnej
(mgr uzupełniające)
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Liczba
przyjęć na
kierunku
Gerontologia społeczna (mgr uzupełniające)
60
Praca socjalna
140
Socjologia
150
Wychowanie techniczne
50
Edukacja medialna i informatyczna
30
Pedagogika pracy - poradnictwo zawodowe
45
Filologia polska (5-letnie)
60
(2-letnie uzupełniające)
30
Filologia polska - dziennikarstwo
66
Filologia germańska
75
Język angielski (wieczorowe)
48
Język niemiecki (wieczorowe)
30
Historia
130
Filozofia
80

eksternistyczne
10
Politologia (5-letnie)
150
(2-letnie)
90
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych (3-letnie)
40
(2-letnie uzupełniające)
40
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk
60
muzycznych

Szkoła Nauk Technicznych
studia dzienne

45
45
52
60
45
75
50
45
39
30
60
150
30
30
30
46
78
60
60
60
48
120
120
60
90
30
40
20
20
60

studia zaoczne
Kierunek studiów (specjalność)

N R

Kierunek studiów (specjalność)

Szkoła Nauk Humanistycznych i Społecznych

Kierunek studiów (specjalność)

Z I E L O N O G Ó R S K I

Liczba
przyjęć na
kierunku
60
60
30
30
30
60
30
30
30
60
105

Kierunek studiów (specjalność)
Mechanika i budowa maszyn
(magisterskie uzupełniające)
Zarządzanie i inżynieria produkcji

Liczba
przyjęć na
kierunku
240
45
180

Wychowanie techniczne
(5 letnie magisterskich)
Wychowanie techniczne ( 3-letnie)
Technika z informatyką
Inżynieria środowiska pracy
(mgr uzupełniające)
Ergonomia w gospodarce (mgr uzup.)
Budownictwo

60
60
60
45
150

Inżynieria środowiska

120

75

Ochrona środowiska

64

Elektrotechnika
(mgr uzup.)
Informatyka

studia inżynierskie

studia mgr II stopnia
Elektronika i telekomunikacja

180
30
180
45
120

studia zaoczne
Kierunek studiów (specjalność)
Mechanika i budowa maszyn (zawodowe)
(magisterskie uzupełniające)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wychowanie techniczne
(5-letnie magisterskich)
Wychowanie techniczne (3-letnie)
Technika z informatyką
Inżynieria środowiska pracy
Budownictwo
Inżynieria środowiska
Ochrona środowiska
Elektrotechnika
(mgr uzup.)
Informatyka

studia inżynierskie

studia mgr II stopnia
Elektronika i telekomunikacja

Liczba
przyjęć na
kierunku
210
50
180
75
60
60
150
120
64
60
30
180
45
60

∗ warunkowo po zatwierdzeniu przez MEN i S

 nr 108 w sprawie powołania Galerii

Uniwersyteckiej;

 nr 109 w sprawie powołania zespołu

muzycznego „Big Band Uniwersytetu
Zielonogórskiego”.
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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
 nr 44 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie

powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej;

Powołano Odwoławczą Komisję Stypendialną w składzie:
1. Tomasz Frącek - Wydział Zarządzania
2. Rafał Gościański - Wydział Mechaniczny
3. Andrzej Kęsik - Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
4. Grzegorz Łuczka - Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska
5. Tomasz Gang - Wydział Mechaniczny
6. Rafał Grzelichowski - Wydział Artystyczny
7. Agnieszka Opalińska - Wydział Humanistyczny
8. Agnieszka Kaszubska - Wydział Nauk
Ścisłych
9. Piotr Hawrylak - Wydział Elektrotechniki, Inforatyki i Telekomunikacji.

 nr 47 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie

ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne wnoszone przez studentów powtarzających rok (semestr) studiów
dziennych oraz przez wolnych słuchaczy;

Wprowadzono opłaty zgodnie z uchwałą Senatu nr 85 z dnia 21 grudnia 2001 r.
 nr 48 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie

ustalenia wysokości opłat za studia eksternistyczne;

Wprowadzono opłaty zgodnie z uchwałą Senatu nr 86 z dnia 21 grudnia 2001 r.
 nr 49 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie

powołania zespołu ds. dozoru mienia;

 nr 50 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie



 nr 45 z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie

powołania Komitetu Organizacyjnego
i Komitetu Naukowego XXIII Międzynarodowego Sympozjum Naukowego Studentów i Młodych Pracowników Nauki;
 nr 46 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Mechanicznego;







powołania zespołu ds. konserwacji
obiektów i utrzymania terenu;
nr 51 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania zespołu ds. zamówień publicznych;
nr 52 z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie
powołania zespołu ds. systemu zarządzania gospodarką finansową;
nr 1 z dnia 1 stycznia 2002 r. w sprawie
odpłatności za wynajem pojazdów samochodowych;
nr 2 z dnia 1 stycznia 2002 r. w sprawie

zasad ustalania ceny obiadu w stołówce
UZ przy al. Wojska Polskiego;
 nr 3 z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
powołania komisji ds. opracowania projektu Statutu UZ;
Powołano komisję ds. opracowania projektu
Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
w składzie:
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ
- przewodniczący,
2. prof. dr hab. Czesław Osękowski,
3. dr ha. Longin Rybiński, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Edward Walicki, prof. UZ,
5. mgr Krystyna Teluk.
 nr 4 z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie

ustalenia okresu obrotowego i sprawozdawczego dla UZ;
 nr 5 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
stawki amortyzacji dla zespołu komputerowego;
 nr 6 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
stawki zwrotu za okulary korekcyjne do
pracy przy monitorach ekranowych;
 nr 7 z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
podziału powierzchni UZ.
Monika Duchoń-Gawryś

Profesor Wojciech Sady

redaktorem naczelnym „Polish Philosophical Review”

Decyzją Rady Naukowej Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN w Warszawie z dnia 19 grudnia
2001 r. prof. dr hab. Wojciech Sady z Instytutu
Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego został
powołany na stanowisko redaktora naczelnego
Polish Philosophical Review. W skład redakcji
weszli ponadto: dr Agata Bielik (sekretarz redakcji,
IFiS PAN), prof. dr hab. Zofia Rosińska (Instytut
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab.
Marek Piechowiak (Instytut Filozofii UZ), doc. dr
hab. Robert Piłat (z-ca red. naczelnego, IFiS PAN).
Powołano również 18-osobową Radę Redakcyjną,
której skład zostanie wkrótce ogłoszony.
W tym anglojęzycznym piśmie publikowane
będą teksty z szeroko pojętej filozofii. Jego łamy
zostaną otwarte dla każdego, choć pierwszeństwo
ma przysługiwać autorom polskim. Redakcja Polish
Philosophical Review zamierza prowadzić cztery
działy tematyczne. W dziale pierwszym znajdą się
artykuły, dział drugi wypełnią polemiki, zaś polski
akcent stanowić będzie dział recenzji, w którym
planowane jest zamieszczanie krytycznych omówień jak największej liczby książek, jakie ukazały
się w Polsce. Wreszcie specjalny dział będzie
poświęcony analizom poglądów nieżyjących myślicieli polskich.

Pierwszy numer Polish Philosophical Review
ma się ukazać jeszcze w 2002 r. Ambicją redakcji
jest wydawanie pisma jako kwartalnika, ale będzie
to uzależnione zarówno od uzyskanych środków,
jak i od ilości oraz jakości zgłaszanych do druku
tekstów.
Zgłaszać można zarówno teksty nowe, jak i –
co ważne – publikowane już po polsku. Można je
przesyłać do redakcji – najlepiej drogą elektroniczną – zarówno w wersji polskojęzycznej, jak
i anglojęzycznej. Każdy tekst zostanie oceniony
przez dwoje anonimowych recenzentów. Autorzy
otrzymają recenzje i będą mogli – lub, jeżeli tak
zdecydują recenzenci, musieli – wprowadzić na ich
podstawie poprawki.
Teksty przyjęte do druku będą publikowane
w ciągu jednego roku od otrzymania przez redakcję
ich ostatecznej wersji. Przyjęte do druku teksty,
które zostały przesłane do oceny w języku polskim,
będą wydrukowane w ciągu roku od chwili dostarczenia ich przekładu – o ile ten nie będzie budził
zastrzeżeń językowych. Koszty tłumaczenia pokrywają autorzy lub zatrudniające ich instytucje.
Powołanie przez Radę Naukową IFiS PAN
prof. dr hab. Wojciecha Sadego na redaktora naczelnego Polish Philosophical Review stanowi duże

wyróżnienie dla zielonogórskiego środowiska
naukowego, szczególnie zaś Instytutu Filozofii UZ.
Profesor Wojciech Sady ukończył studia magisterskie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 r. na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora
nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zaś
w 1993 r., na tej samej uczelni, stopień doktora
habilitowanego w zakresie filozofii – filozofii
nauki. W sferze zainteresowań naukowych Profesora znajduje się: filozofia i metodologia nauk przyrodniczych; brytyjska filozofia analityczna (zwłaszcza obie filozofie Wittgensteina); historia nauki;
historia i filozofia religii. Prof. Wojciech Sady
prowadził m. in. wykłady z metodologii nauki
i historii nauki (Wydział Filozofii i Socjologii
UMCS w Lublinie), historii filozofii i dziejów
wielkich religii (ASP w Poznaniu), historii fizyki
(Instytut Fizyki WSP TK w Zielonej Górze) oraz
ontologii (Instytut Filozofii UZ). Profesor jest
ponadto wiceprezesem Towarzystwa im. Ludwiga
Wittgensteina (z siedzibą w Warszawie) oraz członkiem Komitetu Redakcyjnego dwumiesięcznika
Colloquia Communia.
Robert Skobelski
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