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uniwersytet zielonogórski
JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia

Nr 62 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie powo³ania
miejscowej komisji wyborczej Uniwersytetu Zielonogórskiego dla wyboru cz³onków zespo³ów Komitetu Badañ
Naukowych..........................................................................

W celu przeprowadzenia wyborów cz³onków zespo³ów Komitetu Badañ Naukowych JM Rektor powo³a³
miejscow¹ komisjê wyborcz¹ Uniwersytetu Zielonogórskiego w sk³adzie:
1. prof. dr hab. in¿. Józef Korbicz - przewodnicz¹cy,
2. prof. dr hab. Roman Zmylony,
3. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ.
Do zadañ miejscowej komisji wyborczej nale¿y:
- sporz¹dzenie list wyborców,
- przekazanie wyborcom kart zg³oszenia kandydatów
na cz³onków zespo³ów Komitetu Badañ Naukowych,
kart wyborczych oraz innych materia³ów dotycz¹cych
wyborów,
- udzielanie wyborcom informacji dotycz¹cych regulaminu wyborów i czynnoci wyborczych oraz wyjanianie w¹tpliwoci zwi¹zanych z wyborami,
- przekazanie list wyborców do Komisji Wyborczej
powo³anej przez Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ
Naukowych.

(specjalnoæ: dziennikarstwo)
filozofia
historia
politologia

1 500,00
1 300,00
1 300,00
1 500,00

z³
z³
z³
z³

WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I RODOWISKA
budownictwo
1 500,00 z³
in¿ynieria rodowiska
1 500,00 z³
ochrona rodowiska
1 500,00 z³
WYDZIA£ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPO£ECZNYCH
pedagogika (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna; zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna)
1 300,00 z³
pedagogika (pozosta³e specjalnoci)
1 600,00 z³
socjologia
1 600,00 z³
wychowanie fizyczne II i III rok
1 650,00 z³
WYDZIA£ NAUK CIS£YCH
informatyka i ekonometria I i II rok
informatyka i ekonometria III rok
matematyka I i II rok specjalnoæ nauczycielska
matematyka
pozosta³e specjalnoci magisterskie
matematyka - magisterskie uzupe³niaj¹ce

1 600,00 z³
1 350,00 z³

WYDZIA£ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
edukacja techniczno-informatyczna

1 500,00 z³
1 500,00 z³
1 500,00 z³

1 700,00 z³
1 950,00 z³
1 350,00 z³

Nr 2 z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie wysokoci
op³at za zajêcia dydaktyczne na studiach zaocznych
i wieczorowych w semestrze letnim roku akademickiego 2003/2004 oraz w semestrze zimowym roku
akademickiego 2004/2005..................................

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
zarz¹dzanie i marketing
(licencjackie, magisterskie)
zarz¹dzanie i marketing
(in¿ynierskie,
magistersko-in¿ynierskie)

JM Rektor ustali³ op³aty za studia zaoczne i wieczorowe w roku akademickim 2003/2004 w semestrze
letnim w nastêpuj¹cych wysokociach:

JM Rektor ustali³ op³aty za studia zaoczne i wieczorowe w roku
akademickim 2004/2005 w semestrze zimowym w nastêpuj¹cych wysokociach:

WYDZIA£ ARTYSTYCZNY
grafika
malarstwo
architektura wnêtrz
edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej

WYDZIA£ ARTYSTYCZNY
grafika
malarstwo
architektura wnêtrz
edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej
jazz i muzyka estradowa*
* warunkowo po zatwierdzeniu przez MENiS

1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
elektronika i telekomunikacji
elektrotechnika
informatyka (zawodowe)
informatyka (magisterskie
uzupe³niaj¹ce, nauczycielska)
WYDZIA£ HUMANISTYCZNY
filologia germañska
filologia: jêzyk angielski
filologia: jêzyk niemiecki
filologia: jêzyk francuski
filologia polska
filologia polska

1 650,00 z³

WYDZIA£ ELEKTROTECHNIKI,
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka (zawodowe)
informatyka (magisterskie
uzupe³niaj¹ce, nauczycielska)

1
1
1
1
1

WYDZIA£ HUMANISTYCZNY
filologia germañska
filologia: jêzyk angielski
filologia: jêzyk niemiecki
filologia: jêzyk francuski
filologia polska

1 600,00 z³
1 500,00 z³
1 600,00 z³

760,00
820,00
820,00
820,00
300,00

z³
z³
z³
z³
z³

1 800,00 z³
2 000,00 z³

1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³
1 800,00 z³

1 600,00 z³
1 500,00 z³
1 600,00 z³
1 650,00 z³
1
1
1
1
1

760,00
820,00
820,00
820,00
300,00

z³
z³
z³
z³
z³
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JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia
Maria B. Piechowiak profesorem

filologia polska
(specjalnoæ: dziennikarstwo)
filozofia
historia
politologii

1 500,00
1 300,00
1 300,00
1 500,00

z³
z³
z³
z³

WYDZIA£ IN¯YNIERII L¥DOWEJ I RODOWISKA
architektura krajobrazu*
1 500,00
budownictwo
1 500,00
in¿ynieria rodowiska
1 500,00
ochrona rodowiska
1 500,00
* warunkowo po zatwierdzeniu przez MENiS

z³
z³
z³
z³

WYDZIA£ NAUK PEDAGOGICZNYCH I SPO£ECZNYCH
pedagogika (wszystkie specjalnoci)
1 600,00 z³
socjologia
1 600,00 z³
wychowanie fizyczne II i III rok
1 650,00 z³
WYDZIA£ NAUK CIS£YCH
informatyka i ekonometria I i II rok
informatyka i ekonometria III rok
informatyka i ekonometria IV rok
matematyka I i II rok specjalnoæ
nauczycielska
matematyka
pozosta³e specjalnoci
matematyka
magisterskie uzupe³niaj¹ce

1 350,00 z³

WYDZIA£ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn
zarz¹dzanie i in¿ynieria produkcji
edukacja techniczno-informatyczna

1 500,00 z³
1 500,00 z³
1 500,00 z³

1
1
1
1

700,00
700,00
950,00
350,00

z³
z³
z³
z³

1 600,00 z³

WYDZIA£ ZARZ¥DZANIA
zarz¹dzanie i marketing
(licencjackie, magisterskie)
zarz¹dzanie i marketing
(in¿ynierskie, magistersko-in¿ynierskie)

1 800,00 z³
2 000,00 z³

Nr 3 z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie usytuowania
redakcji czasopism w strukturze organizacyjnej wydzia³ów. ...........................................................
JM Rektor zatwierdzi³ zaopiniowane przez Senat usytuowanie redakcji czasopism wydzia³owych w strukturze
organizacyjnej poszczególnych wydzia³ów.

Nr 4 z dnia 13 stycznia 2004 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie Rektora UZ nr 56 z dnia 13 listopada 2003 r. w
sprawie powo³ania Zespo³u ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. ....................................

Na mocy zarz¹dzenia JM Rektora Przewodnicz¹cym Zespo³u zosta³ prof. dr hab. Marian Nowak.
Agnieszka G¹siorowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny
Teksty uchwa³ i zarz¹dzeñ dostêpne s¹ na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

Postanowieniem z 11 grudnia Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nada³ Marii Barbarze Piechowiak tytu³ profesora nauk humanistycznych.
Maria B. Piechowiak ukoñczy³a studia historyczne na
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, uczennica profesorów W. Dworzaczka i H. £owmiañskiego (doktorat w 1960 r.), uczestniczka
seminarium prof. J. Ochmañskiego (habilitacja 1984 r.).
Od 1978 r. pracuje w Zak³adzie Badañ nad Poloni¹ PAN
w Poznaniu (obecnie Zak³ad Badañ Narodowociowych
PAN); od 1995 roku zwi¹za³a siê z zielonogórskim rodowiskiem naukowym, obecnie profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zajmuje siê histori¹ Wielkopolski, Polaków w Wielkiej
Brytanii po II wojnie wiatowej, problematyk¹ etnicznoci
oraz integracji kulturowej na ziemiach litewsko-bia³oruskich od XV do XIX wieku.
Jest bardzo aktywnym uczestnikiem dyskursów historycznych, posiada obszerny dorobek publikacyjny. Za
ksi¹¿kê Spo³eczeñstwo i kultura w Wielkim Ksiêstwie
Litewskim od XV do XVIII wieku (pos³uguje siê pseudonimem wydawniczym: Maria Barbara Topolska) otrzyma³a w ubieg³ym roku nagrodê Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Zdaniem recenzentów ksi¹¿ka ta wytycza
nowy kierunek badañ w historiografii.

