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Z  ObRad SENaTU

z  o b r a d  s e n a t u
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 27 listopada 2013 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 201 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego UZ 
za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wy-
bór Firmy Auxilium Audyt Spółka z o.o. Sp.K., ul. Mo-
niuszki 50, 31-523 Kraków 4, do badania sprawozdania 
finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres  
01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.

__Nr 202 w sprawie utworzenia w Pionie Prorektora  
ds. Jakości Kształcenia kursu języków obcych.

__Nr 203 w sprawie utworzenia na Wydziale Mechanicz-
nym studiów podyplomowych zarządzanie przedsię-
biorstwem produkcyjnym i usługowym oraz określenia 
efektów kształcenia dla tych studiów.

__Nr 204 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stop-
nia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społecz-
na oraz określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 205 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za prace twór-
cze w ramach stosunku pracy nauczycieli akademickich

Senat ustalił, w części wynagrodzenia zasadniczego i wy-
nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, udział wyna-
grodzenia w wysokości do 90 proc. z tytułu korzystania 
przez pracowników będących nauczycielami akademickimi 
z praw autorskich lub z praw pokrewnych albo rozporzą-
dzania przez nich tymi prawami do zrealizowanych w ra-
mach stosunku pracy utworów/artystycznych wykonań.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr 526 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie udziału wynagro-
dzenia objętego prawami autorskimi oraz uchwała nr 55 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 
2012 r. w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr 526 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie udziału wynagrodzenia objętego pra-
wami autorskimi.

__Nr 206 w sprawie powołania członków Rady Międzywy-
działowego Centrum Edukacyjno-Badawczego Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał do składu 
Rady Międzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badaw-
czego Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2012-
2016:
1. dr. Mirosława Matyjaszczyka,
2. dr. inż. Dariusza Rupińskiego.

__Nr 207 zmieniająca uchwałę nr 25 Senatu UZ z dnia  
7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. nauki

Wskutek zmiany skład Komisji ds. nauki przedstawia się 
następująco:

1. prof. dr hab. Janusz Gil – prorektor ds. nauki i współ-
pracy z zagranicą – przewodniczący,

2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki 
i Astronomii,

3. prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński – Wydział Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji,

4. prof. dr hab. Beata Gabryś – Wydział Nauk Biologicz-
nych,

5. prof. dr hab. Marian Nowak – Wydział Matematyki, In-
formatyki i Ekonometrii,

6. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ – Wydział 
Inżynierii Lądowej i Środowiska,

7. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska – Wydział Me-
chaniczny,

8. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – Wydział Eko-
nomii i Zarządzania,

9. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

10. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – Wydział Humani-
styczny,

11. dr Bartłomiej Stankowiak – Wydział Artystyczny,
12. mgr Monika Alechno–Matuszczak – Wydział Humani-

styczny,
13. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania.

__Nr 208 zmieniającą uchwałę nr 28 Senatu UZ z dnia  
7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. stu-
denckich

Wskutek zmian skład Komisji ds. studenckich przedstawia 
się następująco:
1. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. stu-

denckich – przewodniczący,
2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki 

i Astronomii,
3. dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ – Wydział 

Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr Robert Buczek – Wydział Humanistyczny,
5. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – Wydział Inżynierii 

Lądowej i Środowiska,
6. dr inż. Piotr Kułyk – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
7. dr inż. Dariusz Michalski – Wydział Mechaniczny,
8. dr Robert Dylewski – Wydział Matematyki, Informatyki 

i Ekonometrii,
9. dr Tomasz Kienik – Wydział Artystyczny,

10. dr Helena Ochonczenko – Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu,

11. dr Ewa Skorupka – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu,

12. dr Artur Wandycz – Wydział Nauk Biologicznych,
13. mgr inż. Róża Fruzińska – Wydział Inżynierii Lądowej 

i Środowiska,
14. Tomasz Bryk – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
15. Michał Burda – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
16. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
17. Grzegorz Gryncewicz – Wydział Pedagogiki, Socjologii 

i Nauk o Zdrowiu,
18. Marcin Nowak – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk 

o Zdrowiu,
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19. Marta Pytlowany – Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji,

20. Bartosz Sudorowski – Wydział Humanistyczny,
21. Kamil Urbański – Wydział Mechaniczny,
22. Kamil Woźnica – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
23. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak.

__Nr 209 zmieniającą uchwałę nr 26 Senatu UZ z dnia  
7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. 
kształcenia

Wskutek zmiany skład Komisji ds. kształcenia przedstawia 
się następująco:
1. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – prorektor ds. 

jakości kształcenia – przewodnicząca,
2. dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ – Wydział Inży-

nierii Lądowej i Środowiska,
3. dr hab. inż. Andrei Karatkevich, prof. UZ – Wydział 

Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – Wydział 

Ekonomii i Zarządzania,
5. dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – Wydział Pedago-

giki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
6. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ – Wydział 

Artystyczny,
7. dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ – Wydział Huma-

nistyczny,
8. dr inż. Tadeusz Szmigielski– Wydział Mechaniczny,
9. dr Alina Szelecka – Wydział Matematyki, Informatyki 

i Ekonometrii,
10. dr Henryk Tygielski – Wydział Fizyki i Astronomii,
11. dr Krystyna Walińska – Wydział Nauk Biologicznych,
12. mgr Maciej Kozaryn – Wydział Matematyki, Informatyki 

i Ekonometrii,
13. Kamil Woźnica – Wydział Ekonomii i Zarządzania.

__Nr 210 zmieniającą uchwałę nr 27 Senatu UZ z dnia  
7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji ds. bu-
dżetu i finansów

Wskutek zmian skład Komisji ds. budżetu i finansów przed-
stawia się następująco:
1. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor 

ds. rozwoju – przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak - Wydział Inżynierii 

Lądowej i Środowiska,
3. prof. dr hab. Leszek Jerzak – Wydział Nauk Biologicz-

nych,
4. dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ – Wydział Elektro-

techniki, Informatyki i Telekomunikacji,
5. dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ – Wydział Me-

chaniczny,
6. dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ – Wydział Ar-

tystyczny,
7. dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ – Wydział Fizyki i Astro-

nomii,
8. dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ – Wydział Humani-

styczny,
9. dr hab. Ewa Narkiewicz–Niedbalec, prof. UZ – Wydział 

Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
10. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – Wydział Matematyki, 

Informatyki i Ekonometrii,
11. dr Zbigniew Binek – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
12. Irmina Michalak-Kuberka – p.o. Kanclerza,
13. mgr inż. Jakub Lipiński – Wydział Elektrotechniki, In-

formatyki i Telekomunikacji,

14. Tomasz Bryk– Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska.

__Nr 211 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania brzmią-
cą:

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania dotyczący:
1. Zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Eko-

nomii i Zarządzania:
1) Zakładu Logistyki,
2) Zakładu Inżynierii Zarządzania.

2. Powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania:
1) Katedry Logistyki,
2) Katedry Inżynierii Zarządzania.

__Nr 212 w sprawie zasad okresowej oceny nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Zielono-
górskim. Podjęta uchwała brzmi:

§1
Termin oraz harmonogram okresowej oceny nauczycieli 
akademickich na wydziale ogłasza dziekan wydziału.
Termin oraz harmonogram okresowej oceny nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł profesora lub pełnią-
cych funkcję rektora, prorektora lub dziekana ogłasza 
rektor.
Terminy i harmonogramy, o których mowa w ustępie 1 i 2, 
muszą gwarantować dokonanie oceny nauczycieli akade-
mickich w ustawowym terminie.
Terminy i harmonogramy ogłaszane są w sposób zwycza-
jowo przyjęty na wydziale/w uczelni, w szczególności na 
stronie internetowej wydziału/uczelni.

§2
Ocena okresowa nauczyciela akademickiego dokonywana 
jest na podstawie wypełnianej przez niego karty oceny 
pracy, której wzór ustala rektor.
Karta oceny pracy obejmuje działalność naukową, dydak-
tyczną i organizacyjną nauczyciela akademickiego oraz 
oświadczenie o przestrzeganiu przez niego prawa autor-
skiego i praw pokrewnych, a także prawa własności prze-
mysłowej. Karta oceny pracy dostępna jest dla wszystkich 
nauczycieli akademickich jako formularz elektroniczny.
Nauczyciel akademicki, w terminie do 2 tygodni od ogło-
szenia określonego w §1 ust. 4, jest zobowiązany do wy-
pełnienia elektronicznego formularza karty oceny pracy 
(wypełnia miejsca wskazane w karcie) oraz wydrukowania 
i złożenia go w formie papierowej z własnoręcznym pod-
pisem u bezpośredniego przełożonego wraz załącznikami, 
jeśli są konieczne.
Bezpośredni przełożony nauczyciela akademickiego uzu-
pełnia kartę oceny pracy wpisując swoją opinię (wypełnia 
miejsca wskazane w karcie), dokonuje weryfikacji wpi-
sanych przez nauczyciela akademickiego punktów oraz 
przekazuje kartę, w terminie 2 tygodni od jej otrzymania, 
do właściwego zespołu oceniającego. 
Nauczyciel akademicki pełniący funkcję rektora przedkła-
da kartę okresowej oceny pracy bezpośrednio zespołowi 
oceniającemu.
Nauczyciel akademicki pełniący funkcję dziekana  
lub prorektora przedkłada kartę okresowej oceny rek-
torowi.
W razie potrzeby nauczyciel akademicki może zostać po-
proszony przez zespół oceniający o złożenie wyjaśnień 
lub uzupełnienie dokumentów złożonych w toku oceny.
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§3
Zespół oceniający po analizie złożonych dokumentów 
i wysłuchaniu nauczyciela akademickiego przygotowuje 
propozycję jego oceny (wypełnia miejsca wskazane w kar-
cie). Zespół oceniający z każdego posiedzenia sporządza 
protokół uwzględniający w szczególności informację o wy-
słuchaniu nauczyciela akademickiego.
Końcowa ocena ma charakter opisowy. Nauczyciel akade-
micki może uzyskać ocenę:
a) pozytywną,
b) negatywną.
1. Ocenę pozytywną otrzymuje nauczyciel akademicki, 

który uzyskał ocenę pozytywną we wszystkich ocenia-
nych obszarach właściwych dla zajmowanego przez 
niego stanowiska.

2. Zespół oceniający w uzasadnionych przypadkach może 
przyznać ocenę pozytywną nauczycielowi akademickie-
mu, który uzyskał ocenę negatywną w jednym z oce-
nianych obszarów, z wyjątkiem działalności naukowej.

3. Zespoły oceniające ustalają, na okres kadencji organów 
Uczelni, minimalne progi punktowe dla oceny pozytyw-
nej w każdym z ocenianych obszarów, uwzględniając 
specyfikę poszczególnych dyscyplin naukowych i kie-
runków studiów prowadzonych na wydziale lub realizo-
wanych w jednostce organizacyjnej innej niż wydział.

4. Progi punktowe, o których mowa w ust. 5, zatwierdza 
organ, który powołał dany zespół oceniający.

§4
1. Dla zagwarantowania bezstronności/obiektywizmu czło-

nek zespołu oceniającego jest wyłączony z pracy tego 
zespołu na czas:
a) oceniania wyników własnej pracy,
b) oceniania wyników osób, z którymi pozostaje w sto-

sunku, o którym mowa w art. 118 ust. 7 ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym.

2. Ocena okresowa nauczyciela akademickiego powinna 
być dokonana przez zespół oceniający nie później niż 
1 miesiąc po przekazaniu karty oceny pracy przez bez-
pośredniego przełożonego nauczyciela akademickiego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrze-
żeniem, że do postępowań w sprawie okresowych ocen 
wszczętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały 
zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął następują-
ce uchwały:

__Nr 213 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie ty-
tułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w sprawie 
nadania profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wyraził także pozytywną opinię w sprawie:
-  powierzenia dr. hab. Andrzejowi Tuchowskiemu, prof. 

UZ obowiązków promotora w postępowaniu o nadanie 
ww. tytułu,

-  powierzenia przygotowania dwóch opinii autorytetów 
naukowych Akademii Muzycznej w Krakowie.

__Nr 214 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego 
na rok 2014 

__Nr 215 zmieniającą uchwałę nr 115 Senatu UZ z dn. 
29.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad zarządzania go-
spodarką finansową UZ. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
1. W § 1 uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przy-
jęcia Zasad zarządzania gospodarką finansową Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego zmienia się ust. 1 pkt 3), który 
otrzymuje następujące brzmienie:
„3) Załącznik nr 3 - wagi, współczynniki kosztochłon-
ności i stała przeniesienia w Zasadach zarządzania go-
spodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
rok 2013.”

2. W § 1 uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przy-
jęcia Zasad zarządzania gospodarką finansową Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego skreśla się ust. 1 pkt 4).

3. W § 1 uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Zasad zarządzania gospodarką finansową Uni-
wersytetu Zielonogórskiego zmienia się ust. 2, który 
otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Zasady zarządzania gospodarką finansową Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz załączniki nr 1-3 stanowią 
załączniki do niniejszej uchwały”.

4. W § 1 uchwały nr 115 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przy-
jęcia Zasad zarządzania gospodarką finansową Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„3. Wzór planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego określa zarządzenie Rektora.”

5. W uchwale nr 115 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad 
zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, zmienia się § 2, który otrzymuje na-
stępujące brzmienie:

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z za-

strzeżeniem ust. 2.
2. Załącznik nr 2 – Zasady obliczania kosztów eksploata-

cji pomieszczeń wydziałowych i ogólnouczelnianych, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2015 r.

3. Traci moc uchwała nr 451 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w spra-
wie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finan-
sową Uniwersytetu Zielonogórskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 216 w sprawie powołania dyrektora Archiwum Uni-
wersytetu Zielonogórskiego 

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie dr. Mirosława 
Świta na stanowisko dyrektora Archiwum Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

__Nr 217 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnie-
nia kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Senat negatywnie zaopiniował zatrudnienie mgr inż. Irminy 
Michalak-Kuberki na stanowisko kanclerza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

Z  ObRad SENaTU
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__Nr 218 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Wydziało-
wi Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu uprawnienia  
do prowadzenia jednolitych magisterskich studiów sta-
cjonarnych i niestacjonarnych (profil ogólnoakademicki) 
na kierunku psychologia oraz określenia efektów kształ-
cenia dla tego kierunku.

__Nr 219 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycz-
nym studiów pierwszego stopnia na kierunku komunika-
cja biznesowa w języku rosyjskim i określenia efektów 
kształcenia dla tego kierunku

__Nr 220 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycz-
nym studiów podyplomowych wiedza o kulturze i określe-
nia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 221 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Podjęta uchwała brzmi:

„ §1

Senat wprowadza następujące zmiany w Statucie Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, przyjętym uchwałą nr 419 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 wrze-
śnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego: 

1. § 120 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta następuje  

na podstawie umowy o pracę:
1) w przypadku osoby posiadającej stopień doktora 

habilitowanego - na czas określony albo nieokre-
ślony,

2) w przypadku osoby nieposiadającej stopnia dokto-
ra habilitowanego na czas określony nie dłuższy 
niż:
a) osiem lat - dla osób zatrudnionych po raz pierw-

szy na stanowisku adiunkta po dniu 30 września 
2013 r.;

b) osiem lat - dla osób zatrudnionych po raz 
pierwszy na stanowisku adiunkta w okresie  
od 1 października 2011 r. do 30 września 2013 
r., z tym że w stosunku do tych osób za począ-
tek biegu terminu określonego w niniejszym 
punkcie uznaje się dzień 1 października 2013 r.;

c) dziewięciu lat z możliwością przedłużenia  
do piętnastu lat - dla osób zatrudnionych po 
raz pierwszy na stanowisku adiunkta w okre-
sie pomiędzy 1 września 2006 r. a 30 września  
2011 r., z tym że łączny okres zatrudnienia nie 
może przekroczyć daty 30 września 2021 r.;

d) dwanaście lat z możliwością przedłużenia  
do piętnastu lat – dla osób zatrudnionych po raz 
pierwszy na stanowisku adiunkta przed dniem 
1 września 2006 r.

2. Przedłużenie zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 
pkt 2) ppkt c) i d), wymaga pozytywnej opinii Rady 
Wydziału uwzględniającej stopień zaawansowania 
pracy nad uzyskaniem stopnia doktora habilitowane-
go.

3. Bieg okresu zatrudnienia na czas określony, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, ulega zawieszeniu na czas 
trwania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, 
urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas trwania 
służby wojskowej.”

2. w § 121 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Zatrudnienie na stanowisku asystenta następuje  

na podstawie umowy o pracę z następującymi za-
strzeżeniami:
1)  z osobą nieposiadającą stopnia doktora zatrudnia-

ną po raz pierwszy na uniwersytecie na stanowisku 
asystenta zawiera się umowę o pracę na okres nie 
dłuższy niż trzy lata,

2)  okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby, 
o której mowa w pkt 1), może być przedłużony 
jeden raz na kolejny okres nie dłuższy niż pięć 
lat, po uzyskaniu pozytywnej oceny Rady Instytutu 
i Rady Wydziału.

2.  Łączny okres zatrudnienia na stanowisku asysten-
ta osoby nieposiadającej stopnia doktora nie może 
przekroczyć ośmiu lat.

3.  Bieg okresów zatrudnienia na czas określony, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2), ulega za-
wieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego 
i wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia 
oraz na czas trwania służby wojskowej.”

3. § 202 Statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Osoba zatrudniona przed dniem 1 października  

2011 r. na podstawie mianowania albo umowy o pracę 
na czas nieokreślony pozostaje zatrudniona w tej 
samej formie stosunku pracy. 

2.  Osoba zatrudniona przed dniem 1 października  
2011 r. na podstawie mianowania albo umowy o pracę 
na czas określony pozostaje zatrudniona na dotych-
czasowym stanowisku do czasu upływu zatrudnie-
nia wskazanego w akcie mianowania albo umowie 
o pracę. 

3.  Do oceny przyczyn rozwiązania stosunku pracy na-
uczycieli akademickich nieposiadających stopnia 
doktora habilitowanego albo doktora zatrudnionych 
odpowiednio na stanowisku adiunkta albo asystenta 
przed dniem 1 października 2011 r., stosuje się prze-
pisy dotychczasowe – o ile nie są sprzeczne z posta-
nowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wg 
stanu prawnego obowiązującego od 1 października 
2011 roku.

4.  Do stosunków pracy powstałych po wejściu w życie 
ustawy, o której mowa w ust. 3, stosuje się posta-
nowienia niniejszego statutu.”

§2

Wprowadza się tekst jednolity Statutu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, uwzględniający zmiany określone  
w § 1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Dotychczasowe okresy zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta osób nieposiadających stopnia doktora ha-
bilitowanego zalicza się do okresów określonych w § 
120 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w brzmieniu nadanym niniejsza uchwałą. 

3. Przepisy § 121 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w brzmieniu nadanym niniejszą uchwa-
łą stosuje się do osób zatrudnianych na stanowisku 
asystenta od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały  
lub później.”

Z  ObRad SENaTU 
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__Nr 222 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie opinii dotyczącej 
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotech-
niki, Informatyki i Telekomunikacji

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, dotyczą-
cy powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie 
Inżynierii Elektrycznej Laboratorium Kompatybilności Elek-
tromagnetycznej i Jakości Energii Elektrycznej.

__Nr 223 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Pe-
dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący:
1. Zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Peda-

gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Seksuolo-
gii, Poradnictwa i Resocjalizacji,  Pracowni Psychologii. 

2. Powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Zakładu Psychologii.

z a r z Ą d z e n I a  J M  r e K t o r a
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 111 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie kalenda-
rza rekrutacyjnego na semestr letni w roku akademickim 
2013/2014 na studia drugiego stopnia

__Nr 112 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie powoła-
nia w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechaniczne-
go w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy 
jednostki administracyjnej - Sekretariat Instytutu oraz 
zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

__Nr 113 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie zniesienia 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, In-
formatyki i Telekomunikacji w Biurze Dziekana jednostki 
administracyjnej – Główny Informatyk oraz zmiany regu-
laminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego

__Nr 114 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające zarządze-
nie nr 74 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad zakwaterowania osób 
w pokojach gościnnych Uniwersytetu Zielonogórskiego

__Nr 115 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
W strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarzą-
dzania:
1. Zniesiono:

1) Zakład Logistyki,
2) Zakład Inżynierii Zarządzania.

2. Utworzono: 
1) Katedrę Logistyki,
2) Katedrę Inżynierii Zarządzania.

__Nr 116 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające zarządze-
nie nr 82 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 
grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu kontroli 
zarządczej w Uniwersytecie Zielonogórskim

__Nr 117 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wynagrodze-
nia z tytułu korzystania przez pracowników Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z autorskich praw majątkowych lub 
praw pokrewnych albo rozporządzania nimi. Zarządzenie 
brzmi:

§ 1

1. Za korzystanie przez pracownika z praw autorskich lub 
z praw pokrewnych albo rozporządzanie przez niego 

tymi prawami do zrealizowanych w ramach stosunku 
pracy utworów/artystycznych wykonań przysługuje 
pracownikowi wynagrodzenie, zwane dalej honora-
rium, stanowiące część wynagrodzenia zasadniczego, 
w maksymalnej wysokości określonej niniejszym za-
rządzeniem.

2. W przypadku nauczycieli akademickich honorarium 
obejmuje także wynagrodzenie za godziny ponadwy-
miarowe.

3. Do części wynagrodzenia stanowiącej honorarium sto-
suje się 50 proc. stawkę kosztów uzyskania przychodów  
od przychodów ze stosunku pracy, na zasadach określo-
nych niniejszym zarządzeniem.

§ 2

Honorarium objęte są w szczególności następujące prace 
i wyniki stanowiące przejaw działalności twórczej o indy-
widualnym charakterze, związane z wykonywaniem przez 
pracownika obowiązków ze stosunku pracy:
1) wykłady akademickie, odczyty, referaty,
2) zestawy pytań egzaminacyjnych, zajęcia projektowe 

i laboratoryjne, lektoraty, ćwiczenia – jeżeli spełniają 
warunek twórczości,

3) opracowania programów kształcenia, w tym planów 
studiów i programów studiów,

4) prezentacja własnych odkryć oraz metod i wyników 
badań naukowych,

5) recenzje prac dyplomowych,
6) publikacje naukowe, dydaktyczne lub popularnonau-

kowe, w tym rozprawy naukowe, podręczniki, skrypty, 
projekty, sprawozdania z prac badawczo-naukowych, 
raporty naukowe, sprawozdania naukowe i dydaktycz-
ne, ekspertyzy i recenzje naukowe,

7) artykuły, reportaże,
8) utwory audiowizualne,
9) programy komputerowe,

10) aplikacje użytkowe,
11) artystyczne wykonania,
12) inne prace związane z obowiązkami pracownika,  

jeżeli spełniają warunek twórczości.

§ 3

1. Pracownikom będącym nauczycielami akademickimi 
wypłaca się honorarium z tytułu udzielenia licencji/
przeniesienia na Uczelnię autorskich praw majątkowych 
do zrealizowanych w ramach stosunku pracy utworów  
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