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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2007 r. podjął następujące uchwały:
 Nr 195 w sprawie szczegółowych zasad pobierania

opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Uchwała określa rodzaje opłat pobieranych przez
Uczelnię za świadczone usługi edukacyjne oraz
szczegółowe zasady pobierania tych opłat, w tym:
1) zasady rozkładania opłat na raty i terminy wnoszenia opłat,
2) sposób określania opłaty za realizację pojedynczych przedmiotów wynikających z planów studiów, na studiach niestacjonarnych,
3) warunki zwalniania z opłat w części lub całości studentów i doktorantów osiągających wybitne wyniki
w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

 Nr 196 zmieniającą uchwałę nr 235 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
W uchwale nr 235 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wysokości
narzutów ogólnouczelnianych § 1 ust. 1 pkt 1 otrzymał
następujące brzmienie:
„1. dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:
na koszty ponoszone z dotacji ministra właściwego ds. nauki na działalność statutową - 30% (z wyłączeniem dotacji
na aparaturę i działalność wspomagającą badania),”.

 Nr 197 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłat

za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych
obowiązujących od semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia
stawek podstawowych opłat za zajęcia dydaktyczne
na studiach niestacjonarnych, obowiązujących od semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008, w
następujących wysokościach:
wychowanie ﬁzyczne (pierwszego stopnia) 2 000,00 zł
pielęgniarstwo (pierwszego stopnia)
3 200,00 zł
automatyka i robotyka (pierwszego stopnia) 2 000,00 zł

 Nr 198 w sprawie utworzenia kierunku studiów bez-

pieczeństwo narodowe.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów
bezpieczeństwo narodowe, prowadzonego przez Wydział Ekonomii i Zarządzania w formie stacjonarnych i
niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 Nr 199 w sprawie wyrażenia warunkowej zgody na

rekrutację na kierunek bezpieczeństwo narodowe w
roku akademickim 2007/2008.
Senat wyraził zgodę na rekrutację na kierunek bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2007/2008,
pod warunkiem wejścia w życie, do czasu rozpoczęcia
rekrutacji, przepisów określających standardy kształcenia dla tego kierunku.

 Nr 200 zmieniającą uchwałę nr 106 Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w
sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w
roku akademickim 2007/2008.
Senat przyjął zmiany w uchwale nr 106 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2007/2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 201 w sprawie dodatkowych uprawnień przyzna-

wanych na Uniwersytecie Zielonogórskim ﬁnalistom i
laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia central-

nego w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach: 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
Senat przyjął dodatkowe uprawnienia przyznawane
na Uniwersytecie Zielonogórskim ﬁnalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego
w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach:
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 202 w sprawie limitów przyjęć na kierunki malar-

stwo i informatyka w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007.
W nawiązaniu do § 1 uchwały nr 147 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 września 2006 r.
uzupełniającej uchwałę nr 316 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007, Senat ustalił następujące limity
rekrutacyjne na kierunkach malarstwo i informatyka w
semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007:
1. malarstwo – studia niestacjonarne II stopnia – 30
miejsc,
2. informatyka – studia stacjonarne II stopnia – 45
miejsc.

 Nr 203 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonar-

ne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008.
Senat przyjął następujące wielkości limitów rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
w roku akademickim 2007/2008, na poszczególnych
kierunkach:
limity przyjęć na studia
w roku akademickim 2007/2008
wydział /kierunek

studia studia studia
studia
stac. niestac. niestac.
stac.
II
I
II
stopień
stopień stopień stopień

Wydział Artystyczny
ARCHITEKTURA
WNĘTRZ

12

30

EAwZSzM

10

10

15

15

EAwZSzP

12

24

20

20

GRAFIKA
JAZZ i MUZYKA
ESTRADOWA
MALARSTWO

8

20

8
8

10

15

65

Wydział Ekonomii i Zarządzania
BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE
EKONOMIA
ZARZĄDZNIE

60

60

60
120

90
120

150

Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji
AUTOMATYKA
60
60
I ROBOTYKA
ELEKTRONIKA I
105
60
TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA 105
15
60
INFORMATYKA
150
45
150
Wydział Fizyki i Astronomii
ASTRONOMIA
30
FIZYKA
30
20

120

30
90
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FILOLOGIA POLSKA
FILOLOGIA,
ﬁlologia romańska
FILOLOIA,
ﬁlologia rosyjska
FILOZOFIA

70

90

90

60

90

60

90

60

90

60

30

30

60

30

30

30

75

30

30

30

HISTORIA

90

60

90

120

POLITOLOGIA

90

60

120

120

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
BIOLOGIA

75

BUDOWNICTWO
INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA
OCHRONA
ŚRODOWISKA

135

15

120

60

105

30

120

60

75

30

90

70

60

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
INFORMATYKA
I EKONOMETRIA
MATEMATYKA

90

30

120

30

Wydział Mechaniczny
EDUKACJA
TECHNICZNOINFORMATYCZNA
INŻYNIERIA
BIOMEDYCZNA
MECHANIKA
I BUDOWA MASZYN
ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA
PRODUKCJI

90

30

90

90

110

30

120

60

90

30

120

60

60

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
PEDAGOGIKA

180

PIELĘGNIARSTWO
SOCJOLOGIA

60
50

WYCHOWANIE
FIZYCZNE

35

2007

5

stwo narodowe, obowiązującej od semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008, w wysokości
2.000,00 złotych.

Wydział Humanistyczny
FILOLOGIA,
ﬁlologia angielska
FILOLOGIA,
ﬁlologia germańska

luty

60

270

150

25

60
75

50

50

 Nr 204 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłaty za

zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych na
kierunku bezpieczeństwo narodowe, obowiązującej od
semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008 .
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia
stawki podstawowej opłaty za zajęcia dydaktyczne na
studiach niestacjonarnych na kierunku bezpieczeń-

 Nr 205 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w
sprawie nadania prof. dr. hab. Julianowi Musielakowi
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w
sprawach:
1) powierzenia prof. dr. hab. Michałowi Kisielewiczowi
obowiązków promotora w postępowaniu o nadanie
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. Julianowi Musielakowi;
2) powierzenia przygotowania opinii wspierających
następującym uczelniom:
1. Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
2. Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach,
3. Uniwersytetowi Marii Curie – Skłodowskiej w
Lublinie.
 Nr 206 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
mgr. inż. Alfredem Brzózką - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 2 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 Nr 207 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-

cyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący:
1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych;
2. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału
Ekonomii i Zarządzania Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym.

 Nr 208 w sprawie przyjęcia regulaminu ECTS (Euro-

pejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat przyjął regulamin ECTS (Europejski System
Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w
Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

 Nr 209 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie

zobowiązania ﬁnansowego na spłatę kredytu.
Senat wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania
ﬁnansowego w postaci kredytu długoterminowego w
kwocie 6.000.000,00 PLN u wykonawcy wyłonionego
w drodze przetargu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego w Kredyt Banku.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
 Nr 77 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia

anglojęzycznych nazw jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zarządzeniem tym wprowadzony został wykaz anglojęzycznych nazw jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykaz nazw jest na bieżąco aktualizowany i znajduje się na stronie Działu Współpracy z
Zagranicą, w sekcji Varia - www.dwz.uz.zgora.pl.

 Nr 78 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie struktury

organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.
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W strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego – Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn, powołany został Zakład Bioinżynierii wraz z Laboratorium
Chemii i Badań Korozyjnych.
 Nr 79 z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie struktury orga-

nizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Wprowadzone zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska – Instytutu Budownictwa:
1. w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury
zniesiono:

