TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM: http://www.uz.zgora.pl/ap/
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w pokojach przystosowanych na potrzeby studentów,
w następujących budynkach:
1. DS. Piast – pokoje zaadaptowane, ul. Wyspiańskiego 58 (przy Stadionie), Dom Pracowniczy
w Przylepie ul. 22 lipca 6B, Dom Pracowniczy w
Przylepie ul. 22 Lipca 6C:
a) pokoje 4 os. – 105 zł,
b) pokoje 3 os. – 135 zł,
c) pokoje 2 os. – 180 zł,
d) pokoje 1 os. – 240 zł.
2. Dom Asystenta przy ul. Wyszyńskiego:
a) pokoje 3 os. – 150 zł,
b) pokoje 2 os. – 195 zł,
c) pokoje 1 os. – 255 zł.
 Nr 2 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie powołania
Komisji ds. opracowania projektów uchwał okołostatutowych.
JM Rektor powołał Komisję ds. opracowania projektów uchwał okołostatutowych w składzie:
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ – Przewodniczący,
2. dr hab. Stanisław Borawski, prof. UZ,
3. dr hab. Mirosław Frejman, prof. UZ,
4. dr Mariusz Kwiatkowski,
5. dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ,
6. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ,
7. mgr Monika Duchoń-Gawryś – radca prawny,
8. mgr Agnieszka Gąsiorowska.
 Nr 3 z dnia 17 stycznia 2007 r. zmieniające zarządze-

nie nr 30 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z
dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zarządzenie niniejsze wprowadziło zmiany w przepisach regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Uniwersytecie Zielonogórskim dotyczących zadań
Działu Zaopatrzenia oraz zadań, trybu powoływania i
składu komisji przetargowych.

 Nr 4 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wzoru umo-

wy o warunkach odpłatności za kształcenie.
Ustalony został nowy wzór umowy o warunkach odpłatności za kształcenie, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia, uwzględniający ustalenia
wypracowane z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 Nr 5 z dnia 17 stycznia 2007 r. uchylające zarządzenie

nr 53 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8
września 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów administracyjnych.

zielonogórski

Zarządzenie to zawiera włączone do jego przepisów
stawki podstawowe opłat za zajęcia dydaktyczne na
studiach niestacjonarnych, określone wcześniej zarządzeniem nr 83 z dnia 1 grudnia 2006 r. Stawki te
obowiązywać będą od semestru letniego roku akademickiego 2006/2007. Zarządzeniem określone zostały
także stawki podstawowe opłat za następujące zajęcia dydaktyczne, obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2007/2008 na studiach niestacjonarnych:
wychowanie ﬁzyczne (pierwszego stopnia) 2 000,00 zł
pielęgniarstwo (pierwszego stopnia)
3 200,00 zł
automatyka i robotyka (pierwszego stopnia)2 000,00 zł
Ponadto zarządzenie zawiera przepisy dotyczące
opłat za:
1) pojedynczy kurs realizowany na studiach niestacjonarnych oraz pojedynczy kurs na studiach stacjonarnych realizowany w trybie powtarzania zajęć
lub nieobjęty planem studiów,
2) powtarzanie semestru,
3) wznowienie studiów,
4) prowadzenie studiów w językach obcych.
 Nr 7 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany za-

rządzenia Rektora UZ nr 74 z dnia 1 grudnia 2006 r. w
sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim wzorów umów.
W zarządzeniu Rektora UZ nr 74 z dnia 1 grudnia
2006 r. w sprawie wprowadzenia na Uniwersytecie
Zielonogórskim wzorów umów zmieniony został § 3
ust. 1, który otrzymał następujące brzmienie:
„1.Umowy zawierane są przez kierowników pionów organizacyjnych zgodnie z kompetencjami określonymi
przez obowiązujące w uczelni akty prawne, przy czym
na zawarcie umowy o przeniesienie autorskich praw
majątkowych oraz na zawarcie umowy z pracownikiem UZ prowadzącym działalność gospodarczą w
zakresie tej działalności zgodę wyraża Rektor.”

 Nr 8 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany

regulaminu organizacyjnego polegającej na zmianie
nazwy Parku Technologiczno-Przyrodniczego na Park
Naukowo-Technologiczny.

 Nr 9 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie struktury

organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania zniesiony został Zakład Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych i Politycznych, natomiast
powołano Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

 Nr 6 z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości

Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne

opłat za świadczone usługi edukacyjne.
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Festiwal Nauki,
Zielona Góra 2007
Rozmowa z prof. Józefem Korbiczem,

Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Rozpoczęły się już przygotowania do czwartej edycji Festiwalu Nauki. Jakie są tegoroczne plany, zamierzenia i oczekiwania?
W zasadzie jeżeli chodzi o tę imprezę to zamierzenia pozostają bez zmian w stosunku do pomysłu pierwotnego.
Tzn. zależało mi na uzyskaniu lepszej komunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego ze społecznością miasta i
regionu. I na tym zależy mi również dzisiaj. A to można
zrealizować przede wszystkim poprzez pokazanie, że
nauka na Uniwersytecie jest realizowana przez naukowców wielu pokoleń – od asystenta do profesora, ale również, że jest to nauka realizowana na dobrym poziomie.
Z tym związane jest także pokazanie, jakie obszary badań naukowych są reprezentowane na naszej uczelni.
A wachlarz ten jest bardzo szeroki. Chcę też, aby forma
kontaktu ze społecznością była formą lekką, ale jednocześnie bardzo konkretną, tzn. aby projekty pokazujące
pewne zjawiska ﬁzyczne albo ciekawostki techniczne
były atrakcyjne, a z kolei projekty humanistyczne czy
społeczno-ekonomiczne zachęcały do dyskusji.
Czy dotychczasowe edycje Festiwalu Nauki spełniły
te oczekiwania?
Jeżeli chodzi o ocenę poprzednich edycji, to zauważam
znaczny wzrost zainteresowania pracowników udziałem
w projektach oraz większe zainteresowanie ze strony
społeczności Ziemi Lubuskiej. Niewątpliwie dobrym
rozwiązaniem było wyjście uczelni do centrum miasta,
tzn. realizacja części festynowej na deptaku i w rynku z
udziałem instytucji kultury. Uważam, że pewna korekta
w stosunku do roku ubiegłego będzie niezbędna, ale forma Festiwalu Nauki z roku 2006 będzie kontynuowana.
Na czym będą polegały zmiany?
Korekta będzie polegała przede wszystkim na zwiększenia udziału w niedzielnym festynie projektów realizowanych na świeżym powietrzu i jednoczesnym ograniczeniu liczby wykładów do pięciu, sześciu z różnych dziedzin
nauki – od techniki po sztukę. Wzorem lat ubiegłych zachowamy liczbę dyskusji panelowych do dwóch, trzech.
Nie ulegnie zmianie natomiast drugi dzień Festiwalu
Nauki, ujęty pod hasłem Wydziały zapraszają. W tym
przypadku każdy z wydziałów jest w pełni odpowiedzialny za program
i jakość jego
realizacji. Analizując programy
z lat ubiegłych,
mogę tylko zachęcić wydziały
do ograniczenia
liczby
realizowanych projektów. Mam tu na
uwadze liczbę
przygotowywanych wykładów.
Na
niektórych
wydziałach rok
temu było ich
zbyt dużo, odbywały się równo2
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cześnie, a to spowodowało, że na wiele z nich słuchacze po prostu nie mogli dotrzeć.
Stałym punktem programu festiwalowego jest też
uroczystość nadania godności Doctora Honoris
Causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Czy w tym
roku również odbędzie się taka uroczystość?
Festiwal Nauki to nie tylko festyn naukowy. To nie tylko możliwość odwiedzenia laboratoriów wydziałowych
przez młodzież szkolną, ale również przyznanie honorowych doktoratów wybitnym naukowcom współpracującym z naszą uczelnią. W tym roku planujemy przyznanie dwóch doktoratów honorowych z takich dyscyplin jak
energoelektronika i matematyka. Wzorem lat ubiegłych
uroczystość tę połączymy z promocjami habilitacyjnymi – wręczeniem dyplomów doktorów habilitowanych
przyznanych przez nasze Rady Wydziałów. Obydwie
uroczystości odbędą się w czerwcu.
W ubiegłym roku do programu Festiwalu Nauki włączono piknik pracowniczy. Na stałe?
Rzeczywiście, rok temu piknik został zorganizowany po
raz pierwszy i według zgodnych ocen zarówno pracowników, jak i władz uczelni, był to pomysł bardzo udany i godny kontynuacji. Dlatego też w roku 2007 taki
piknik pracowniczy również zostanie zorganizowany.
Znamy już datę – będzie to sobota, 26 maja, na tydzień
przed festynem naukowym na zielonogórskim deptaku.
Głównym celem organizacji takiego spotkania pracowników, ich rodzin i znajomych jest integracja środowiska
oraz spowodowanie głębszego utożsamienia się ich z
uczelnią. Zresztą tego typu imprezy są organizowane
przez wiele ﬁrm zarówno w kraju jak i za granicą – co
potwierdza, że oprócz spotkań w pracy ludzie potrzebują też kontaktów nieoﬁcjalnych. Piknik daje właśnie taką
możliwość.
Już dziś zapraszam serdecznie wszystkich Pracowników na nasz Festiwal Nauki, Zielona Góra 2007, szczególnie na piknik i festyn naukowy!
Rozmawiała Ewa Sapeńko

