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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 
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dalej regulaminem), wprowadzono następujące zmiany:
1) W Rozdziale 5 regulaminu – Ewidencja - dodano § 41 

w brzmieniu:
1. Każdą ofertę dotyczącą postępowania o udziele-

nie zamówienia publicznego, prowadzonego na 
podstawie przepisów Ustawy, która wpłynie do 
Uniwersytetu Zielonogórskiego należy wprowa-
dzić do Rejestru Przyjętych Ofert.

2. Rejestr Przyjętych Ofert, sekretarz komisji musi 
przekazać do Kancelarii Ogólnej niezwłocznie po 
opublikowaniu ogłoszenia o postępowaniu (naj-
później następnego dnia), przesyłając  jednocze-
śnie Kierownikowi Kancelarii Ogólnej druk tego 
rejestru w formie elektronicznej.

3. Rejestr Przyjętych Ofert musi być sporządzany 
oddzielnie dla każdego postępowania.

4. Wzór Rejestru Przyjętych Ofert stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego regulaminu.

5. Pracownicy Kancelarii Ogólnej nadają ofertom 
numery, zgodnie z kolejnością ich wpływu do 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Oferty dotyczące 
danego postępowania muszą mieć numerację 
ciągłą.

6. Jeśli w danym postępowaniu oferty rejestrowane 
będą na dwóch lub więcej kartach Rejestru Przy-
jętych Ofert, to formułę: „Rejestr zamknięto dnia 
..... o godz. ...... na ofercie nr .......” wypełnia się 
na ostatniej karcie rejestru podając liczbę wszyst-
kich ofert jakie w danym postępowaniu wpłynęły. 
Numer ostatniej przyjętej oferty musi jednocze-
śnie stanowić liczbę przyjętych ofert.

7. Na każdej przyjętej ofercie pracownik Kancelarii 
Ogólnej, który rejestruje daną ofertę, umieszcza 
jej numer, datę, godzinę przyjęcia i składa swój 
czytelny podpis. Informacje umieszczone na 
ofercie muszą być zgodne z informacjami od-
powiadającymi numerowi tej oferty w Rejestrze 
Przyjętych Ofert.

8. Jeżeli składający ofertę zażąda od pracownika 
Kancelarii Ogólnej poświadczenia faktu złożenia 
oferty, to można wydać tylko i wyłącznie poświad-
czenie o treści zamieszczonej w załączniku nr 10 
do niniejszego regulaminu.

9. Na poświadczeniu przyjęcia oferty nie można 
umieszczać żadnych dodatkowych informacji, w 
szczególności nazwy wykonawcy składającego 
ofertę, nie można pozostawiać miejsc nie wy-
pełnionych, nie można też podpisywać żadnych 
potwierdzeń przygotowanych przez składających 
oferty.

2) W Rozdziale 6 – Załączniki, wprowadzono:
1. Załącznik nr 9 do Regulaminu – Rejestr Przyję-

tych Ofert, którego treść znajduje się w załączni-
ku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Załącznik nr 10 do Regulaminu – Poświadczenie 
przyjęcia oferty, którego treść znajduje się w za-
łączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 Nr 1 z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany regu-
laminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskie-
go.
W strukturze organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Rozwo-
ju utworzone zostało Biuro Prorektora ds. Rozwoju wraz 
z następującymi jednostkami organizacyjnymi:
1) Sekretariatem Prorektora ds. Rozwoju, 
2) Działem Analiz i Planowania,
3) Działem Programów Unijnych.

Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne T
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Pracownik  
naukowy UZ  
wiceprezesem PTZE

Dr inż. Anna Pławiak-Mowna z Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego została wiceprezesem Polskiego Towa-
rzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu na lata 2007-
-2011. Powierzenie tej funkcji zielonogórzance jest 
wyrazem uznania dla jej pracy naukowej. Dr inż. Anna 
Pławiak-Mowna pracuje w Instytucie Informatyki i Elek-
troniki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji UZ.

Aktualnie dr A. Pławiak-Mowna uczestniczy w przygo-
towaniach do międzynarodowej konferencji SAEM’08, 
której będzie sekretarzem naukowym (Polsko-Mace-
dońsko-Słoweńskie sympozjum na temat zastosowań 
elektromagnetyzmu) organizowanej przez PTZE.  

Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagne-
tyzmu powstało we wrześniu 1990 r. Jego celem jest 
przede wszystkim: promocja współdziałania uczo-
nych reprezentujących różne dyscypliny w dziedzinie 
zastosowań elektromagnetyzmu, wymiana informacji 
naukowej, pomoc w szkoleniu młodej kadry naukowej 
poprzez wymianę stypendialną, organizowanie sta-
ży badawczych, organizowanie sympozjów i kursów 
szkoleniowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych 
oraz współpraca z istniejącymi towarzystwami krajo-
wymi i zagranicznymi 

Nowy profesor!
Miło nam poinformować, że Prezydent RP Lech 

Kaczyński nadał tytuł profesora nauk humanistycznych 
dr. hab. Leszkowi Liberze z Instytutu Filologii Polskiej 
Wydziału Humanistycznego UZ. Gratulujemy!
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Sprostowanie
W grudniowym numerze Miesięcznika Społeczności 

Akademickiej „Uniwersytet Zielonogórski”, w artykule 

zatytułowanym „Skąd kandydaci na studia czerpią 

informację o Uniwersytecie Zielonogórskim? Wyniki 

badań przeprowadzonych we wrześniu 2007 wśród 

studentów I roku”  błędnie została podana nazwa Wy-

działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Za po-

myłkę przepraszam wszystkich zainteresowanych.

Anna Urbańska


