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Z OBRAD SENATU
...Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 17 grudnia 2008 r. podjął następujące uchwały:
 Nr 482 w sprawie zmiany budżetu na rok 2008.
Senat przyjął zmianę budżetu Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2008, określoną w załączniku do niniejszej uchwały.
 Nr 483 w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat zmienił załącznik nr 2 do uchwały nr 362
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28
listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia systemu
zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu
Zielonogórskiego i nadał mu postać określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

2. dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ,
3. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka – Cydzik, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ,
5. dr inż. Agnieszka Kierzkowska,
6. dr inż. Tomasz Klekiel.
Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji:
7. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ,
8. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ,
9. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ,
10. dr hab. inż. Zbigniew Kłos,
11. dr inż. Anna Pławiak-Mowna,
12. dr inż. Krzysztof Sozański.
Dodatkowo Senat wyraził zgodę, iż do kompetencji
Rady Programowej należy w szczególności:
1. proponowanie planów studiów i programów nauczania i przedstawianie ich Radom Wydziałów,
2. proponowanie specjalności,
3. nadzór nad poziomem kształcenia.

 Nr 484 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego na rok 2009.
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2009, stanowiący za-  Nr 487 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu spłaty kredytu.
łącznik do niniejszej uchwały
Senat wyraził zgodę na zmianę umowy o kredyt ob Nr 485 w sprawie przyjęcia zbiorczych raportów
rotowy w rachunku bieżącym nr 29/016/04/Z/VV z
o przebiegu i wynikach okresowej kontroli pracy nadnia 17 maja 2004 roku w wysokości 6.500.000,00
uczycieli akademickich.
PLN, zaciągniętego w BRE Banku S.A., polegająSenat przyjął zbiorcze raporty o przebiegu i wynicą na przedłużeniu terminu spłaty kredytu do dnia
kach okresowej kontroli pracy nauczycieli akademi29 października 2010 roku. Kredyt przeznaczony
ckich:
będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu
1) posiadających tytuł profesora lub pełniących
prowadzonej działalności statutowej.
funkcję dziekana,
 Nr 488 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stu2) pełniących funkcję rektora lub prorektora,
diów podyplomowych.
- stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwaSenat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzeły.
nia następujących studiów podyplomowych:
 Nr 486 w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu
1. Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz
przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
ocena energetyczna budynków - Wydział InżyRady Programowej Międzywydziałowego kierunku
nierii Lądowej i Środowiska,
studiów „Inżynieria Biomedyczna”.
2. Terapia zaburzeń zachowań adolescentów
Senat wyraził pozytywną opinię o powołaniu przez
i osób dorosłych – Wydział Pedagogiki, SocjoloJM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rady
gii i Nauk o Zdrowiu,
Programowej międzywydziałowego kierunku stu3. Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa osób z niediów „Inżynieria Biomedyczna”, w następującym
pełnosprawnościami - Wydział Mechaniczny.
składzie:
Wydział Mechaniczny:
1. prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki,

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
...JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr 57 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie powołania
Rady Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej Sieci
Komputerowej ZielMAN na kadencję 2008/2012.
JM Rektor powołał Radę Użytkowników Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN na kadencję 2008/2012 w następującym składzie:

1. dr inż. Emil Michta – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Prorektor
ds. nauki i Współpracy z Zagranicą – Koordynator,
3. dr inż. Janusz Baranowski – dyrektor Centrum
Komputerowego,
4. dr Marcin Sieńko – Wydział Humanistyczny,
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