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z obrad senatu

uniwersytet zielonogórski
Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 17 grudnia 2003 r. podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y

Nr 135 w sprawie ustalenia wysokoci narzutu ogólnouczelnianego z funduszu pomocy materialnej dla studentów.................
Senat ustali³ narzut ogólnouczelniany z funduszu pomocy materialnej
dla studentów w wysokoci 60 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie
nastêpuj¹cych kosztów ponoszonych z bud¿etu prorektora ds. studenckich i dyrektora administracyjnego:
- kosztów osobowych obs³ugi spraw socjalnych studentów,
- kosztów dzia³alnoci kulturalno-sportowej studentów,
- kosztów dzia³alnoci Parlamentu Studenckiego,
- kosztów remontów bie¿¹cych i modernizacji obiektów socjalnych stu
dentów,
- kosztów wydawnictw studenckich.

Nr 136 w sprawie uchwalenia prowizorium bud¿etowego na
rok 2004.....................................................................................................
Senat uchwali³ prowizorium bud¿etowe Uniwersytetu Zielonogórskiego
na rok 2004, stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

Nr 137 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2003-31.12.2003 r.....................

Senat UZ zatwierdzi³ wybór Biura Rachunkowego Ergo maj¹cego
siedzibê w Zielonej Górze przy ul. Olchowej 5, do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.200331.12.2003 r.

Nr 138 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 34 Senatu UZ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie organizacji procesu kszta³cenia oraz
wprowadzaj¹c¹ tekst jednolity uchwa³y........................................

Senat przyj¹³ nastêpuj¹ce zmiany w uchwale nr 34 Senatu UZ z dnia 27
listopada 2002 r. w sprawie organizacji procesu kszta³cenia:
1. W § 2 w tabeli, tytu³ adiunkt, starszy wyk³adowca otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
 æwiczenia
 laboratorium,
 projekt,
 wyk³ady *,
 seminaria *,
 prace dyplomowe*.
2. § 7 ust. 2 otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
Tygodniowy rozk³ad zajêæ nauczycieli akademickich, obejmuj¹cy zadania wymienione w § 5 i § 6, powinien byæ realizowany w ci¹gu co
najmniej 4 dni tygodnia i podany do wiadomoci na wewnêtrznych
tablicach og³oszeñ oraz w internecie.
3. § 7 ust. 3 otrzyma³ nastêpuj¹ce brzmienie:
Liczba godzin pracy nauczycieli akademickich - o których
mowa w ust. 1 - nie powinna przekraczaæ na studiach zaocznych 12 godzin dziennie.
Po uwzglêdnieniu tych zmian Senat przyj¹³ tekst jednolity
uchwa³y w sprawie organizacji procesu kszta³cenia.

Nr 139 w sprawie podejmowania przez nauczycieli akademickich dodatkowego zatrudnienia...................................................
Stanowisko Senatu w tej sprawie przytaczamy w ca³oci poni¿ej:

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 roku
o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. nr 65, poz. 385 wraz z p.zm.) uchwala
siê, co nastêpuje:
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego z uwag¹ obserwuje proces podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez nauczycieli akademickich. Nie ograniczaj¹c konstytucyjnych praw do wyboru pracodawcy,
Senat UZ stoi na stanowisku, i¿ procesowi temu powinno towarzyszyæ
poczucie odpowiedzialnoci i poszanowania uczelni jako podstawowego miejsca pracy.
§1
Podejmowanie dodatkowych zajêæ zawodowych przez nauczycieli akademickich jest dopuszczalne, o ile nie prowadzi do zaniedbywania
przez nich obowi¹zków naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
w Uniwersytecie Zielonogórskim.

§2

1. Dodatkowe zatrudnienie dopuszczalne jest tak¿e w innych

szko³ach wy¿szych, o ile nie wi¹¿e siê to z przeniesieniem do
tych uczelni przys³uguj¹cych UZ uprawnieñ do zaliczania pracownika do minimów kadrowych wymaganych dla danego
kierunku przez obowi¹zuj¹ce przepisy prawne.
2. Nauczyciele akademiccy podejmuj¹cy dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub dodatkowe zajêcia zawodowe poza UZ, powinni  a nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pe³nym wymiarze czasu pracy maj¹ obowi¹zek - niezw³ocznie poinformowaæ o tym pisemnie Rektora.
§3
Za niedopuszczalne uznaje siê przenoszenie do innych szkó³ wy¿szych know-how, stanowi¹cego dorobek Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dotyczy to zw³aszcza programów i planów nauczania,
sylabusów przedmiotowych, materia³ów dydaktycznych oraz rozwi¹zañ organizacyjnych stosowanych w UZ.
§4
Nauczyciele czynnie zaanga¿owani w kierowanie innymi szko³ami wy¿szymi, tj. za³o¿yciele, rektorzy, prorektorzy, dziekani, nie
mog¹ pe³niæ funkcji rektora, prorektora, dziekana oraz dyrektora
instytutu w Uniwersytecie Zielonogórskim. Nie mog¹ te¿ byæ cz³onkami Senatu UZ, z wy³¹czeniem pañstwowych uczelni zawodowych wspó³dzia³aj¹cych z UZ na podstawie przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1997 r. o wy¿szych szko³ach zawodowych (Dz. U. nr 96,
poz. 590).
§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem jej podjêcia.

Nr 140 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 57 Senatu UZ z dnia 24.10.2001
r. w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim......................

Zmiany dotycz¹ trybu ponownego zatrudniania osób, których stosunek pracy w UZ uleg³ rozwi¹zaniu w zwi¹zku z przejciem na emeryturê. W takim przypadku decyzjê o mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczajnego podejmuje rektor na wniosek dziekana, z³o¿ony za zgod¹ w³aciwej rady wydzia³u, po zasiêgniêciu opinii senatu.
Ponowne mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego mo¿e
nast¹piæ w uzasadnionych przypadkach:
- je¿eli zatrudnienie pracownika jest niezbêdne do utrzymania
minimum kadrowego na kierunku kszta³cenia;
- je¿eli zatrudnienie pracownika jest niezbêdne do utrzymania
uprawnieñ do nadawania stopni naukowych na wydziale/
instytucie;
- je¿eli zatrudnienie pracownika jest niezbêdne do kontynuacji
specjalistycznego wyk³adu na kierunku.
Senat postanowi³, ¿e nie stosuje siê w tych przypadkach postanowieñ dotycz¹cych konkursu, komisji konkursowej i Komisji
Senackiej ds. Kadry Naukowej.
Równie¿ rada wydzia³u powinna rozpatrzyæ istnienie tych przes³anek przy podejmowaniu uchwa³y w sprawie wyra¿enia zgody na
ponowne zatrudnienie osób, których stosunek pracy w UZ uleg³ rozwi¹zaniu w zwi¹zku z przejciem na emeryturê.

Nr 141 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 56 Senatu UZ z dnia 24.10.2001
r. w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim...............................

Senat postanowi³, i¿ w profesor zwyczajny, którego stosunek
pracy w UZ uleg³ rozwi¹zaniu w zwi¹zku z przejciem na
emeryturê  mo¿e byæ ponownie zatrudniony na podstawie
mianowania tylko na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
W takim przypadku stosuje siê obowi¹zuj¹ce postanowienia
uchwa³y w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim.
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Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 17 grudnia 2003 r. podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y
Nr 142 w sprawie powo³ania Centrum Kultury i Jêzyka iNiemieckiego.................................................................................
Senat powo³a³ Centrum Kultury i Jêzyka Niemieckiego jako jednostkê organizacyjn¹ o charakterze ogólnouczelnianym. Centrum
dzia³aæ bêdzie w strukturze organizacyjnej Prorektora ds. Jakoci
Kszta³cenia.
Podstawowe zadania Centrum Kultury i Jêzyka Niemieckiego obejmuj¹:
1) dzia³ania maj¹ce na celu budowanie porozumienia polsko-nie
mieckiego;
2) promowanie wspólnych przedsiêwziêæ polsko-niemieckich w sfe
rach kultury, jêzyka oraz ¿ycia spo³eczno-gospodarczego.

Nr 143 w sprawie opinii dotycz¹cej zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Mechanicznego.........................................

Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek Rady Wydzia³u Mechanicznego dotycz¹cy:
1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Mechanicznego
Instytutu Informatyki i Zarz¹dzania Produkcj¹ wraz z zak³adami i
pracowniami.
2. powo³ania w strukturze organizacyjnej Wydzia³u Mechanicznego
Katedry Informatyki i Zarz¹dzania Produkcj¹.
3. powo³ania w strukturze organizacyjnej Katedry Informatyki i Zarz¹
dzania Produkcj¹:
a) Pracowni In¿ynierii Oprogramowania,
b) Pracowni Systemów Komputerowo Zintegrowanego Zarz¹dzania,
c) Pracowni In¿ynierii Produkcji: Laboratorium VP Virtual Produc
tion, Laboratorium In¿ynierii Jakoci.
4. zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy i Eksploata
cji Maszyn:
a) Zak³adu Mechaniki:Pracowni Mechaniki Orodków Ci¹g³ych, Pra
cowni Obliczeñ Numerycznych,
b) Zak³adu Konstrukcji i Eksploatacji Pojazdów: Pracowni Eksploata
cji Pojazdów i Silników, Pracowni Tworzyw Sztucznych,
c) Zak³adu Technologii Ubytkowych i Eksploatacji Maszyn: Pracowni
Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek, Pracowni Eksploatacji Maszyn,
d) Zak³adu Technologii Bezubytkowych i Materia³oznawstwa: Pracow
ni Materia³oznawstwa, Pracowni Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej.
5. powo³ania w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy i Eksploata
cji Maszyn:
a) Zak³adu Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn: Pracowni
Eksploatacji Maszyn, Pracowni Technologii Ubytkowych, Pracowni Metrologii Warsztatowej, Pracowni Warstwy Wierzchniej,
b) Zak³adu Technologii Bezubytkowych i Automatyzacji: Pracowni Podstaw Automatyki, Pracowni Automatycznych Procesów
Produkcyjnych, Pracowni Technologii Bezubytkowych,
c) Zak³adu Materia³oznawstwa: Pracowni Korozji i Pow³ok, Pracowni Metaloznawstwa, Pracowni Materia³ów Niemetalowych,
d) Zak³adu Mechaniki: Pracowni Mechaniki Cia³a Sta³ego, Pracowni Obliczeñ Numerycznych, Pracowni Reologii,
e) Zak³adu Pojazdów, Projektowania i Konstrukcji Maszyn: Pra
cowni Silników Spalinowych i Termodynamiki, Pracowni Projektowania Maszyn, Pracowni Badañ Prototypów, Pracowni Pojaz
dów, Pracowni Konstrukcji Niemetalowych.

Nr 144 w sprawie opinii dotycz¹cej usytuowania redakcji
czasopism w strukturze organizacyjnej wydzia³ów.........

Senat pozytywnie zaopiniowa³ usytuowanie redakcji nastêpuj¹cych czasopism w strukturze organizacyjnej wydzia³ów:
1. Wydzia³ Nauk Pedagogicznych i Spo³ecznych:
1) Dydaktyka Literatury  Instytut Pedagogiki i Psychologii,
2) Pedagogika Mediów  Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych.
2. Wydzia³ Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
- kwartalnik International Journal of Applied Mathematics
and Computer Science - Instytut Sterowania i Systemów
Informa tycznych.

3. Wydzia³ Zarz¹dzania
- Management - stanowisko ds. badañ i czasopism
4. Wydzia³ Nauk cis³ych:
- Discussiones Mathematicae - przy dziekanie.
5. Wydzia³ Mechaniczny:
-International Journal of Applied Mechanics and Engineering - Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn, Zak³ad Mechaniki.
6. Wydzia³ In¿ynierii L¹dowej i rodowiska:
- Civil and Environmental Engineering Reports - przy dziekanie.
7. Wydzia³ Humanistyczny:
1) Germanistyka  Instytut Filologii Germañskiej,
2) Edukacja Humanistyczna  Instytut Filologii Polskiej, Zak³ad Dy
daktyki Literatury i Jêzyka Polskiego,
3) Studia zachodnie  Instytut Historii,
4) Studia Epigraficzne  Instytut Historii.

Nr 145 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 3 Senatu UZ z dnia 19 wrzenia 2002 r. w sprawie powo³ania komisji ds. kadry naukowej.......................................................................
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu prof. dr hab. in¿. Ryszarda Rohatyñskiego Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. kadry naukowej dr hab.
in¿. Stanis³awa Janika, prof. UZ.

Nr 146 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 9 Senatu UZ z dnia 16 padziernika 2002 r. w sprawie powo³ania komisji ds. bud¿etu
i finansów....................................................................................
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu prof. dr hab. in¿. Ryszarda
Rohatyñskiego Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. bud¿etu i finansów dr hab. in¿. Edwarda Walickiego, prof. UZ.
Ponadto Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. bud¿etu i finansów
przedstawiciela studentów  Damiana Tarkê.

Nr 147 zmieniaj¹c¹ uchwa³ê nr 4 Senatu UZ z dnia 19
wrzenia 2002 r. w sprawie powo³ania komisji ds. kszta³cenia...............................................................................................
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu dr hab. Adama Groblera, prof. UZ,
Senat powo³a³ w sk³ad komisji ds. kszta³cenia prof. dr hab. Bazylego
Tichoniuka.
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu dr in¿. Marii Kowal Senat powo³a³ w
sk³ad komisji ds. kszta³cenia dr in¿. El¿bietê Krasick¹-Cydzik.
W zwi¹zku z wyganiêciem mandatu Karoliny Wysockiej Senat powo³a³ w
sk³ad komisji ds. kszta³cenia Paw³a £awrynowicza.

Nr 148 w sprawie utworzenia kierunku studiów jazz i muzyka estradowa......................................................................

Senat na wniosek Rady Wydzia³u Artystycznego wyrazi³ zgodê na utworzenie kierunku studiów zawodowych jazz i muzyka estradowa od roku
akademickiego 2004/2005.

Nr 149 w sprawie limitów przyjêæ na I rok studiów w roku
akademickim 2004/2005..........................................................
Senat przyj¹³ wielkoci limitów rekrutacyjnych na studiach dziennych oraz
na studiach zaocznych w roku akademickim 2004/2005 na poszczególnych kierunkach.

Nr 150 w sprawie zatwierdzenia uchwa³y nr 1 Parlamentu Uczelnianego Samorz¹du Studenckiego UZ z dnia 10
grudnia 2003 r.....................................................................

Senat zatwierdzi³ uchwa³ê nr 1 Parlamentu Uczelnianego Samorz¹du
Studenckiego UZ z dnia 10 grudnia 2003 r., zmieniaj¹c¹ nazwê Parlamentu Uczelnianego Samorz¹du Studenckiego UZ na Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat postanowi³, i¿ ilekroæ w wewnêtrznych przepisach organów Uniwersytetu Zielonogórskiego jest mowa o Parlamencie Uczelnianym
Samorz¹du Studenckiego UZ lub te¿ pojawia siê skrót PU, nale¿y
przez to rozumieæ Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego  naczelny organ uchwa³odawczy Samorz¹du Studenckiego UZ.

