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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu  
19 grudnia 2007 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 371 zmieniająca uchwałę nr 364 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w 
sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Senat dokonał zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wy-
borczej, który aktualnie  przedstawia się następująco:
1. dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ – Przewodni-

cząca,
2. dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ – Zastępca Prze-

wodniczącego,
3. I st. kw. art. Zenon Polus, 
4. dr hab. inż. Andrzej Janczak,
5. dr hab. Krystyna Lukierska-Walasek, prof. UZ,
6. dr Agnieszka Janiak-Osajca,
7. dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ,
8. dr Krzysztof Lisowski,
9. dr hab. inż. Waldemar Uździcki, prof. UZ,
10. dr Zbigniew Woźniak,
11. mgr inż. Arkadiusz Bukowiec,
12. Bartosz Kokoszanek.

 Nr 372 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wybor-
czego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat zatwierdził regulamin wyborczy uchwalony przez 
Uczelnianą Komisję Wyborczą, zawierający szczegółowy 
kalendarz wyborczy, zasady podziału mandatów pomię-
dzy jednostki organizacyjne uniwersytetu oraz szczegó-
łowe zasady przeprowadzania wyborów, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 373 w sprawie uchwalenia prowizorium budżeto-
wego na rok 2008.  
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2008, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

 Nr 374 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stu-
diów podyplomowych.  
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia na-
stępujących studiów podyplomowych:
1. Komputer w praktyce projektanta budowlanego – Wy-
dział Inżynierii Lądowej i  Środowiska,
2. Komunikacja i kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 
– Wydział Ekonomii i Zarządzania.

 Nr 375 zmieniająca uchwałę nr 337 Senatu Uni-

wersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 października  
2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samo-
rządu Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Senat uchwalił następujące zmiany w uchwale nr 337 Se-
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 paździer-
nika 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samo-
rządu Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1. zmieniony został § 42 regulaminu, który otrzymał na-

stępujące brzmienie:
„ Członek DKW nie może kandydować do innych or-
ganów Samorządu oraz organów i ciał kolegialnych 
Uczelni, do których DKW przeprowadza wybory”.

2. zmieniony został § 67 regulaminu, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„Przedstawiciele doktorantów w składzie Rady Wy-
działu są wybierani w wyborach przez ogół doktoran-
tów danego wydziału spośród kandydatów będących 
doktorantami tego wydziału. Każdy wydział organizu-
je wybory niezależnie, w terminie określonym przez 
DKW”. 

3. zmieniony został § 70 ust. 3 i 4, które otrzymał nastę-
pujące brzmienie:
„3. Głos jest ważny, gdy zakreślono nie więcej niż do-
puszczalną liczbę kandydatów określoną przez regu-
lamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali 
największe kolejne liczby głosów.”
4. zmieniony został § 77 regulaminu, który otrzymał 
następujące brzmienie:
„Przedstawiciele doktorantów w składzie Kolegium 
Elektorów są wybierani w wyborach przez ogół dok-
torantów Uczelni spośród kandydatów będących dok-
torantami Uniwersytetu Zielonogórskiego.”

5. zmieniony został § 78 ust. 1 regulaminu, który otrzy-
mał następujące brzmienie:
„1. Spośród kandydatów do Kolegium Elektorów two-
rzy się listę wyborczą”.

6. zmieniony został § 79 regulaminu, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„Listę wyborczą zamyka się na dwa tygodnie przed 
terminem wyborów.”

7. zmieniony został § 80 ust. 3 i 4, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie:
„3. Głos jest ważny, gdy zakreślono nie więcej niż do-
puszczalną liczbę kandydatów określoną przez regu-
lamin wyborczy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzy-
skali kolejne największe liczby głosów.”

Z  O B R A D  S E N A T U

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr 71 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające zarządze-
nie nr 2 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
10 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji ds. 
opracowania projektów uchwał okołostatutowych.
W zarządzeniu nr 2 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie powołania 
Komisji ds. opracowania projektów uchwał okołostatuto-
wych zmieniony został § 1, który otrzymał następujące 
brzmienie:
„1. Niniejszym powołuję Komisję ds. opracowania projek-
tów uchwał okołostatutowych, do których podjęcia Senat 

jest zobligowany Statutem Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, obowiązującym od 1 września 2006 r.
2. Do zadań Komisji ds. opracowania projektów uchwał 
okołostatutowych należy również opracowywanie zmian 
w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego”. 

 Nr 72 z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniające zarzą-
dzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uni-
wersytecie Zielonogórskim.
W zarządzeniu nr 39 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych (zwanego 


