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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 r. podjął następujące uchwały:
nr 40 w sprawie wyrażenia poparcia dla integracji
Polski z Unią Europejską.
Senat uznał rozpoczęte procesy integracyjne krajów europejskich
za ważne źródło inspirujące nowe obszary rozwoju europejskiego
szkolnictwa wyższego i zaapelował do mieszkańców województwa
lubuskiego o wyrażenie czynnego poparcia dla idei integracji Polski z Unią Europejską.

nr 41 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Tatiany Rongińskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

nr 42 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. inż.
Józefa Kochanowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

nr 43 w sprawie przyjęcia kategoryzacji osiągnięć
naukowych za okres 1999-2002 rejestrowanych
w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji
(SKEP).

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
nr 1 z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zasad odpowiedzialności za redakcję stron internetowych.
Ustalone zostały zasady odpowiedzialności za redakcję stron internetowych w następujący sposób:
1) za strony główne odpowiedzialność ponosi kierownik Centrum
Informacji i Promocji UZ,
2) za strony dotyczące szkół odpowiedzialni są właściwi prorektorzy kierujący szkołami,
3) za strony dotyczące wydziałów odpowiedzialność ponoszą dziekani,
4) za informacje zamieszczane przez piony organizacyjne odpowiedzialność ponoszą ich kierownicy.
Każda informacja – przed umieszczeniem jej na stronie internetowej UZ – musi uzyskać pisemną akceptację osoby odpowiedzialnej za redakcję strony.

W poprzednim numerze miesięcznika zamieszczona
została nieprawidłowa treść niektórych uchwał oraz
zarządzeń. Poniżej przedstawiam poprawki i przepra-

szam wszystkich zainteresowanych:
w uchwale nr 36 w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego oraz
w zarządzeniu nr 22 z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego błędnie podano, że zniesione zostały Zakład Historii Filozofii oraz Zakład
Ontologii i Teorii Poznania.
w zarządzeniu nr 19 z dnia 8 listopada 2002 r.
w sprawie powołania Rady Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN
wpisano:
- prof. dr hab. inż. Józef Korbicz jako przewodniczący, zamiast: prof. dr hab. inż. Józef Korbicz –
koordynator,
- mgr inż. Grażyna Marcinkowska zamiast: mgr
Grażyna Marcinowska.
Agnieszka Gąsiorowska

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:
http://www.uz.zgora.pl/ap/
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Gratuluję całemu zespołowi redakcyjnemu miesięcznika „Uniwersytet Zielonogórski" oryginalnego pomysłu fotografii okładki nr 10/1 (12-13). Niby zdjęcie lotnicze kampusu B, ale w „bardzo krzywym" zwierciadle.
Czyżby to zdjęcie miało sugerować czytelnikowi, że
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rzeczywistość uniwersytecka jest odwróceniem wizji UZ?
Pozdrawiam i czekam na równie ciekawe pomysły
w przyszłości.
Anatol Nowicki, prof. UZ
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