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z o b r a d s e n at u
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 29 listopada 2014 r. podjął następujące uchwały:
__Nr 369 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia

wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres
01.01.2014 r.–31.12.2014 r. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdza wybór
Firmy Auxilium Audyt Spółka z o.o. Sp.K., ul. Moniuszki
50, 31-523 Kraków 4, do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 01.01.2014 r.–
31.12.2014 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 370 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej
zniesienia Parku Naukowo-Technologicznego w strukturze
organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Rozwoju

__Nr 371 z dn. 26.11.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 115

Senatu UZ z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia
Zasad zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Podjęta uchwała wprowadziła następujące zmiany w Zasadach zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, przyjętych uchwałą nr
115 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja
2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad zarządzania gospodarką
finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1. § 21 otrzymuje brzmienie:
„W celu zrealizowania zasad gospodarki finansowej
wyodrębnia się w Uniwersytecie uczelniane jednostki
rozliczeniowe działalności budżetowej, zwane dalej
jednostkami:
a) Wydział Artystyczny,
b) Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
c) Wydział Ekonomii i Zarządzania,
d) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
e) Wydział Fizyki i Astronomii,
f) Wydział Humanistyczny,
g) Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
h) Wydział Mechaniczny,
i) Wydział Nauk Biologicznych,
j) Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
k) Wydział Prawa i Administracji,
l) Pion Rektora,
m) Pion Prorektora ds. Rozwoju,
n) Pion Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
o) Pion Prorektora ds. Studenckich,
p) Pion Prorektora ds. Jakości Kształcenia,
q) Pion Kanclerza.”
2. § 27 otrzymuje brzmienie:
„1. Z dotacji podmiotowej przeznaczonej na działalność dydaktyczną zabezpiecza się kwotę konieczną
na pokrycie kosztów działalności ogólnej uczelni
(§ 73, pkt 3).

2. Po odliczeniu środków na fundusz działalności
ogólnej uczelni pozostałą kwotę dzieli się zgodnie
z udziałem procentowym ustalanym corocznie przez
rektora na podstawowe i pozostałe jednostki organizacyjne.
3. Podziału środków na podstawowe jednostki dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi uchwałą
Senatu.
4. Podziału środków na pozostałe jednostki organizacyjne dokonuje się, wyznaczając procentowy
wskaźnik udziału dotacji w planowanych kosztach
osobowych tych jednostek.
5. Z funduszu działalności ogólnej uczelni odlicza się
dotację skierowaną na wydziały z przeznaczeniem
na koszty eksploatacji pomieszczeń wydziałowych.
Podziału dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Senatu.
6. Wielkość środków przyznanych na dany rok jest zapisana w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu.”
3. § 43 otrzymuje brzmienie:
„1. Przedsięwzięcia samofinansujące się zgodnie ze
złożonym wnioskiem i zatwierdzonym kosztorysem
podlegają indywidualnemu rozliczeniu w ramach pozyskanych środków (konferencje, sympozja, obozy,
absolutoria itp.).
2. Niewykorzystane środki w roku kalendarzowym stanowią przychód uczelni i są rozliczane w wyniku
finansowym uczelni (nie przechodzą na następny
rok), chyba że planowane jest wydanie materiałów
pokonferencyjnych lub finansowanie konferencji cyklicznej organizowanej w cyklu nie dłuższym niż co
dwa lata pod warunkiem jej zarejestrowania zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad organizowania
konferencji.”
4. § 44 otrzymuje brzmienie:
„Środki pozostające w bezpośredniej dyspozycji rektora
tworzy się z następujących źródeł:
a) odpisu z dotacji budżetowej na działalność dydaktyczną,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej
przez pion przyznanej zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Senatu,
c) odpisu z funduszu płac na fundusz nagród rektora,
d) dotacji na budowę nowych obiektów, remonty itp.,
e) odpisów ogólnouczelnianych od przychodów pozabudżetowych pochodzących z odpłatności za zajęcia dydaktyczne,
f) wpływów z działalności zewnętrznej prowadzonej
przez jednostki centralne Uniwersytetu,
g) narzutów (kosztów pośrednich) naliczanych na koszty działalności dydaktycznej (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia) i naukowo-badawczej oraz na
koszty działalności realizowanej w ramach funduszu
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
zgodnie z postanowieniami § 28,
h) wpływów z fundacji, darowizn itp.”
5. § 46 otrzymuje brzmienie:
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6.

7.

8.

9.

„Środki będące w dyspozycji wydziałów tworzy się z następujących źródeł:
a) dotacji budżetowej, dzielonej zgodnie z zasadami
określonymi uchwałą Senatu,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej
przez wydział zgodnie z zasadami określonymi
uchwałą Senatu,
c) wpływów z opłat za zajęcia dydaktyczne pomniejszonych o odpisy ogólnouczelniane (§ 33),
d) wpływów na finansowanie działalności naukowej
(fundusz działalności naukowej), pomniejszonych
o narzuty (koszty pośrednie) (§ 30),
e) dotacji celowych (pomniejszonych o narzuty, jeżeli
jest to dopuszczone umową),
f) projektów unijnych zgodnie z § 42,
g) innych przychodów.”
§ 48 otrzymuje brzmienie:
„Środki będące w dyspozycji Pionu Prorektora ds. Rozwoju tworzy się z następujących źródeł:
a) dotacji budżetowej zgodnie z § 23,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej
przez Pion przyznanej zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Senatu,
c) dotacji celowych na Oficynę Wydawniczą,
d) dotacji celowych na Centrum Komputerowe, Park
Naukowo-Technologiczny, Akademicki Inkubator
Przedsiębiorczości, Centrum Przedsiębiorczości
i Transferu Technologii,
e) projektów unijnych,
f) narzutów (kosztów pośrednich) naliczanych na koszty działalności Centrum Komputerowego), zgodnie
z postanowieniami § 28,
g) innych przychodów.”
§ 49 otrzymuje brzmienie:
„Środki, o których mowa w § 48, tworzą:
a) fundusz wynagrodzeń,
b) fundusz działalności ogólnej,
c) fundusz wydawniczy,
d) fundusz Centrum Komputerowego,
e) fundusz dokapitalizowania spółki celowej Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego,
f) fundusz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii,
g) fundusz wyodrębniony.”
8. § 50 otrzymuje brzmienie:
„Środki będące w dyspozycji Pionu Prorektora ds. Nauki
i Współpracy z Zagranicą tworzy się z następujących
źródeł:
a) dotacji budżetowej zgodnie z § 23,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej przez
Pion zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Senatu,
c) dotacji celowych na Bibliotekę Uniwersytecką,
d) projektów unijnych,
e) narzutów (kosztów pośrednich) naliczanych na
koszty od działalności naukowo-badawczej, zgodnie
z postanowieniami § 28,
f) innych przychodów.”
§ 52 otrzymuje brzmienie:
„Środki będące w dyspozycji Pionu Prorektora ds. Jakości Kształcenia tworzy się z następujących źródeł:
a) dotacji budżetowej zgodnie z § 23,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej
przez Pion zgodnie z zasadami określonymi uchwałą
Senatu,
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c) dotacji celowych,
d) projektów unijnych,
e) innych przychodów.”
10. § 54 otrzymuje brzmienie:
„Środki będące w dyspozycji Pionu Prorektora ds. Studenckich tworzy się z następujących źródeł:
a) dotacji z budżetu państwa zgodnie z § 23,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej
przez Pion zgodnie z zasadami określonymi uchwałą
Senatu,
c) dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla
studentów i doktorantów w części przeznaczonej
na stypendia i zapomogi oraz niewykorzystanych
w poprzednim roku budżetowym środków funduszu
stypendialnego,
d) z nadwyżki przychodów z tytułu korzystania z domów i stołówek studenckich nad kosztami utrzymania domów i stołówek studenckich,
e) dotacji celowych,
f) projektów unijnych,
g) odpisu z dotacji dydaktycznej na fundusz działalności studenckiej,
h) innych przychodów.”
11. § 56 otrzymuje brzmienie:
„Środki będące w dyspozycji Pionu Kanclerza tworzy się
z następujących źródeł:
a) dotacji z budżetu państwa zgodnie z § 23,
b) dotacji na utrzymanie powierzchni zajmowanej
przez pion zgodnie z zasadami określonymi uchwałą
Senatu,
c) dotacji celowych,
d) projektów unijnych,
e) innych przychodów,
f) dotacji na pomoc materialną w części przeznaczonej na remonty domów i stołówek studenckich oraz
niewykorzystanych w poprzednim roku środków na
remonty domów i stołówek studenckich,
g) z opłat za korzystanie z domów oraz stołówek studenckich oraz innych przychodów, w tym opłat za
wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich.”
12. § 58 otrzymuje brzmienie:
„Wydział prowadzi gospodarkę finansową środkami będącymi w jego dyspozycji na podstawie planu rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez radę wydziału,
którego wzór określany jest zarządzeniem Rektora”.
13. § 105 otrzymuje brzmienie:
„Projekty planów rzeczowo-finansowych jednostek
podległych prorektorom, kanclerzowi i dziekanom są
konstruowane według wzoru określonego zarządzeniem
Rektora.”

__Nr 372 z dn. 26.11.2014 r. stwierdzającą wygaśnięcie mandatu członka Senatu dr. hab. Bogdana Ślusarza, prof. UZ.

__Nr 373 z dn. 26.11.2014 r. stwierdzającą wygaśnięcie
mandatu członka Senatu prof. dr. hab. Janusza Gila.

__Nr 374 z dn. 26.11.2014 r. stwierdzającą wygaśnięcie
mandatu członka Senatu dr Joanny Stanny-Markiewicz

__Nr 375 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie utworzenia studiów

pierwszego stopnia na kierunku efektywność energetyczna i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
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__Nr 376 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie utworzenia studiów

pierwszego stopnia na kierunku biznes elektroniczny
i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

__Nr 377 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody

spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2014–2034.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku kredyto- __Nr 380 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym – linii odnawialnej. Podjęta uchwała brzmi:
wym – linii odnawialnej. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1

1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu obrotowego – linii odnawialnej w rachunku kredytowym w wysokości 1.000.000,00 PLN, na okres 36
miesięcy, z przeznaczeniem na prefinansowanie „miękkich” projektów UE.
2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymienionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Senatu oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń
spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2014–2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 378 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na

„§ 1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę
na zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu obrotowego – linii odnawialnej w rachunku
kredytowym w wysokości 20.000.000,00 PLN, na okres
36 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.
2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymienionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Senatu oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń
spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2014–2017.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

zaciągnięcie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. __Nr 381 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w rachunku kredyPodjęta uchwała brzmi:
towym. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
„§ 1
zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postępowa1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę krena zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postędytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości
powania przetargowego, umowy o udzielenie i obsłu10.000.000,00 PLN, na okres 36 miesięcy, z przeznaczegę kredytu konsolidacyjnego w rachunku kredytowym
niem na finansowanie działalności bieżącej.
w wysokości 33.000.000,00 PLN, na okres 240 miesięcy,
2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymiew miejsce obecnie posiadanych kredytów obrotowych
nionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych
w rachunkach bieżących i kredytów inwestycyjnych
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz inw rachunkach kredytowych.
nych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Se2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymienatu oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji
nionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz inspłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uninych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Sewersytetu Zielonogórskiego na lata 2014–2017.
natu oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji
§2
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2014–2034.
__Nr 379 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
§2
zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w rachunku kredyUchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
towym. Podjęta uchwała brzmi:
__Nr 382 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
„§ 1
zabezpieczenie kredytu brzmiącą:
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w wysokości 11.000.000,00 PLN, na okres 240 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie i prefinansowanie nowych
inwestycji.
2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymienionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Senatu oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
ustanowienie hipoteki do wysokości 1.500.000,00 PLN na
rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, na nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Energetyków 2, oznaczonej jako działka
68/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E
00061246/7, jako zabezpieczenie kredytu obrotowego –
linii odnawialnej w rachunku kredytowym w wysokości
1.000.000,00 PLN.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
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__Nr 383 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zabezpieczenie kredytu brzmiącą:

przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych położonych w Zielonej Górze:
1) przy ul. Prof. Z. Szafrana 1, oznaczonej jako działka
192/52, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW ZG1E 00078672/4 oraz
2) przy ul. Prof. Z. Szafrana 4, oznaczonej jako działka
192/25, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW ZG1E 00078860/9,
- jako zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego w rachunku kredytowym w wysokości 33.000.000,00 PLN.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 15.000.000,00
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania
przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych położonych w Zielonej Górze:
1) przy al. Wojska Polskiego 71A, oznaczonej jako działka
162/27, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW ZG1E 00082227/1 oraz
2) przy ul. Prof. Z. Szafrana 21, oznaczonej jako działka
192/17, dla której prowadzona jest księga wieczysta __Nr 387 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia reKW ZG1E 00078667/6,
gulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji
- jako zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym w wysokości 10.000.000,00 PLN.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 384 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na __Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2014 r. podjął następujące uchwały:

zabezpieczenie kredytu brzmiącą:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 16.500.000,00 __Nr 388 z dn. 17.12.2014 r. uzupełniającą uchwałę nr 365
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania
Senatu UZ z dn. 29. 10.2014 r. w sprawie wyrażenia opiprzetargowego, na nieruchomościach zabudowanych ponii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Inżynierii Lądowej
łożonych w Zielonej Górze:
i Środowiska oraz uprawnień do prowadzenia kierunków
1) przy ul. Licealnej, Sowińskiego, Licealnej 9, oznaczonej
studiów. Podjęta uchwała brzmi:
jako działki 29/2, 34, 385, dla której prowadzona jest
„§ 1
księga wieczysta KW ZG1E 00069795/6 oraz
W uzupełnieniu uchwały nr 365 Senatu Uniwersytetu
2) przy ul. Wiśniowej 10, oznaczonej jako działka 56,
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E
wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Inży00047501/9,
nierii Lądowej i Środowiska oraz uprawnień do prowadzenia
- jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w rachunku
kierunków studiów, Senat ustala, że przy Wydziale Budowkredytowym w wysokości 11.000.000,00 PLN.
nictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, spełniającym
§2
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
__Nr 385 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na o szkolnictwie wyższym, pozostają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następujących kierunkach studiów:
zabezpieczenie kredytu brzmiącą:
a) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych
„§ 1
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil praktyczSenat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
ny) na kierunku architektura krajobrazu,
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 30.000.000,00
d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil praktyczny)
przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych pona kierunku architektura krajobrazu.
łożonych w Zielonej Górze:
§2
1) przy ul. Prof. Z. Szafrana 4a, oznaczonej jako działka
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
192/24, dla której prowadzona jest księga wieczysta
KW ZG1E 00046060/8 oraz
__Nr 389 z dn. 17.12.2014 r. uchylającą uchwałę 452 Sena2) przy ul. Energetyków 2, oznaczonej jako działka 68/7,
tu UZ z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie ogłaszania kondla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E
kursów jako postępowania kwalifikacyjnego przy nawią00061246/7,
zywaniu stosunku pracy z nauczycielami akademickimi na
- jako zabezpieczenie kredytu obrotowego – linii odnawialUniwersytecie Zielonogórskim. Podjęta uchwała brzmi:
nej w rachunku kredytowym w wysokości 20.000.000,00
„§ 1
PLN.
Senat uchyla uchwałę nr 452 Senatu Uniwersytetu
§2
Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
ogłaszania konkursów jako postępowania kwalifikacyjnego

__Nr 386 z dn. 26.11.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zabezpieczenie kredytu brzmiącą:

przy nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 49.500.000,00 __Nr 390 z dn. 17.12.2014 r. w sprawie uchwalenia prowiPLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania
zorium budżetowego na rok 2015
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__Nr 391 z dn. 17.12.2014 r. w sprawie korekty planu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2014

__Nr 392 z dn. 17.12.2014 r. w sprawie zasad obliczania

kosztów eksploatacji pomieszczeń wydziałowych i ogólnouczelnianych

__Nr 393 z dn. 17.12.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 26 Se-

natu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania komisji
ds. kształcenia. Podjęta uchwała brzmi:

1) zmienia się § 1 pkt 12, który otrzymuje brzmienie:
„12. dr Rafał Bucholski - Wydział Prawa i Administracji,”,
2) zmienia się § 1 pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
„13. mgr inż. Irmina Michalak-Kuberka – kanclerz,”,
3) zmienia się § 1 pkt 14, który otrzymuje brzmienie:
„14. mgr inż. Jakub Lipiński – Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji,”,
4) § 1 dodaje się pkt 15 o brzmieniu:
„15. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii”.
§2
Wskutek zmian określonych w § 1, skład komisji ds. budżetu
i finansów przedstawia się następująco:
1. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – prorektor ds.
rozwoju – przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
3. prof. dr hab. Leszek Jerzak – Wydział Nauk Biologicznych,
4. dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
5. dr hab. inż. Roman Stryjski, prof. UZ – Wydział Mechaniczny,
6. dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ – Wydział Artystyczny,
7. dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ – Wydział Fizyki i Astronomii,
8. dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ – Wydział Humanistyczny,
9. dr hab. Marek Furmanek, 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. dr Rafał Bucholski - Wydział Prawa i Administracji,
13. mgr inż. Irmina Michalak-Kuberka – kanclerz,
14. mgr inż. Jakub Lipiński – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
15. Kamil Woźnica– Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„§ 1
W uchwale nr 26 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds.
kształcenia wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. dr inż. Jacek Rusiński – Wydział Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji,”,
2) zmienia się § 1 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
„8. dr inż. Dariusz Michalski – Wydział Mechaniczny,”,
3) zmienia się § 1 pkt 12, który otrzymuje brzmienie:
„12. dr Piotr Mysiak – Wydział Prawa i Administracji,”,
4) zmienia się § 1 pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
„13. mgr inż. Joanna Klecha – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,”,
5) w § 1 dodaje się pkt 14, który otrzymuje brzmienie:
„14. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii.”
§2
Wskutek zmian określonych w § 1, 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 Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
3. dr inż. Jacek Rusiński – 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 Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
6. dr hab. Alicja Lewicka-Szczegóła, prof. UZ – Wydział
Artystyczny,
7. dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ – Wydział Humanistyczny,
__Nr 395 z dn. 17.12.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 28 Se8. dr inż. Dariusz Michalski – Wydział Mechaniczny,
natu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania komisji
9. dr Alina Szelecka – Wydział Matematyki, Informatyki
ds. studenckich. Podjęta uchwała brzmi:
i Ekonometrii,
„§ 1
10. dr Henryk Tygielski – Wydział Fizyki i Astronomii,
W uchwale nr 28 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
11. dr Krystyna Walińska – Wydział Nauk Biologicznych,
z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds.
12. dr Piotr Mysiak – Wydział Prawa i Administracji,
studenckich:
13. mgr inż. Joanna Klecha – Wydział Matematyki, Infor1) zmienia się § 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
matyki i Ekonometrii,
„3. dr inż. Jacek Rusiński – Wydział Elektrotechniki, In14. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki
formatyki i Telekomunikacji,”,
i Ekonometrii.
2) zmienia się § 1 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
§3
„6. dr hab. inż. Piotr Kułyk – Wydział Ekonomii i ZarząUchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
dzania,”,
__Nr 394 z dn. 17.12.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 27 Se- 3) zmienia się § 1 pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
natu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania komisji
„13. dr Robert Wysocki – Wydział Prawa i Administrads. budżetu i finansów. Podjęta uchwała brzmi:
cji,”,
4) zmienia się § 1 pkt 14, który otrzymuje brzmienie:
„ §1
„14. mgr Michał Żejmo – Wydział Fizyki i Astronomii,”,
W uchwale nr 27 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
5) zmienia się § 1 pkt 15, który otrzymuje brzmienie:
z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji ds.
„15. Liwia Litecka –Wydział Artystyczny,”,
budżetu i finansów wprowadza się następujące zmiany:
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6) zmienia się § 1 pkt 16, który otrzymuje brzmienie:
__Nr 396 z dn. 17.12.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 29
„16. Michał Burda – Wydział Ekonomii i Zarządzania,”,
Senatu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania komi7) zmienia się § 1 pkt 17, który otrzymuje brzmienie:
sji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich. Podjęta
„17. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania,”,
uchwała brzmi:
8) zmienia się § 1 pkt 18, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1
„18. Danuta Nowak –Wydział Humanistyczny,”,
Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 29 Senatu
9) zmienia się § 1 pkt 19, który otrzymuje brzmienie:
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
„19. Marcin Nowak – Wydział Ekonomii i Zarządzania,”,
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli
10) zmienia się § 1 pkt 20, który otrzymuje brzmienie:
akademickich:
„20. Marta Pytlowany – Wydział Elektrotechniki, Infor1) zmienia się § 1 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
matyki i Telekomunikacji,”,
„8. dr hab. inż. Piotr Kułyk – Wydział Ekonomii i Zarzą11) zmienia się § 1 pkt 21, który otrzymuje brzmienie:
dzania,”,
„21. Zbigniew Szymański - Wydział Pedagogiki, Socjolo2) zmienia się § 1 pkt 11, który otrzymuje brzmienie:
gii i Nauk o Zdrowiu,”,
„12. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania”.
12) zmienia się § 1 pkt 22, który otrzymuje brzmienie:
§2
„22. Patrycja Urbaniak – Wydział Pedagogiki, Socjologii
Wskutek zmian określonych w § 1 skład komisji dyscyplii Nauk o Zdrowiu,”,
narnej dla nauczycieli akademickich przedstawia się na13) zmienia się § 1 pkt 23, który otrzymuje brzmienie:
stępująco:
„23. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki
1. prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein – Wydział Mechai Ekonometrii,”,
niczny,
14) w § 1dodaje się pkt 24 o brzmieniu:
2. dr Tomasz Turowski – Wydział Humanistyczny,
„24. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak”.
3. prof. dr hab. Roman Gielerak – Wydział Elektrotechni§2
ki, Informatyki i Telekomunikacji,
Wskutek zmiany określonej w § 1 skład komisji ds. studenc4. prof. dr hab. Jerzy Motyl – Wydział Matematyki, Inforkich przedstawia się następująco:
matyki i Ekonometrii,
1. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – prorektor ds. stu5. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ – Wydział Budenckich – przewodniczący,
downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki
6. dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. UZ – Wydział Pedai Astronomii,
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
3. dr inż. Jacek Rusiński – Wydział Elektrotechniki, Infor7. dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ – Wydział Fizyki
matykii Telekomunikacji,
i Astronomii,
4. dr Robert Buczek – Wydział Humanistyczny,
8. dr hab. inż. Piotr Kułyk – Wydział Ekonomii i Zarzą5. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – Wydział Budownicdzania,
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
9. dr hab. Jerzy Szymaniuk, prof. UZ – Wydział Artystyczny,
6. dr hab. inż. Piotr Kułyk – Wydział Ekonomii i Zarzą10. dr Elżbieta Roland – Wydział Nauk Biologicznych,
dzania,
11. mgr inż. Hanna Lechów – Wydział Budownictwa, Archi7. dr inż. Dariusz Michalski – Wydział Mechaniczny,
tektury i Inżynierii Środowiska,
8. dr Robert Dylewski – Wydział Matematyki, Informatyki
12. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania.
i Ekonometrii,
§3
9. dr Tomasz Kienik – Wydział Artystyczny,
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
10. dr Helena Ochonczenko – Wydział Pedagogiki, Socjolo__Nr 397 z dn. 17.12.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 31
gii i Nauk o Zdrowiu,
Senatu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania komi11. dr Ewa Skorupka – Wydział Pedagogiki, Socjologii
sji dyscyplinarnej dla studentów. Podjęta uchwała brzmi:
i Nauk o Zdrowiu,
12. dr Artur Wandycz – Wydział Nauk Biologicznych,
„§ 1
13. dr Robert Wysocki – Wydział Prawa i Administracji,
Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 31 Senatu
14. mgr Michał Żejmo – Wydział Fizyki i Astronomii,
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
15. Liwia Litecka –Wydział Artystyczny,
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów:
16. Michał Burda – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
1) zmienia się § 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
17. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
„3. dr hab. inż. Wojciech Paszke - Wydział Elektrotech18. Danuta Nowak –Wydział Humanistyczny,
niki, Informatyki i Telekomunikacji,”,
19. Marcin Nowak – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
2) zmienia się § 1 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
20. Marta Pytlowany – Wydział Elektrotechniki, Informaty„7. mgr Marek Lalko - Wydział Artystyczny,”,
ki i Telekomunikacji,
3) zmienia się § 1 pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
21. Zbigniew Szymański - Wydział Pedagogiki, Socjologii
„13. Małgorzata Kapuścińska – Wydział Mechaniczny,”,
i Nauk o Zdrowiu,
4) zmienia się § 1 pkt 16, który otrzymuje brzmienie:
22. Patrycja Urbaniak – Wydział Pedagogiki, Socjologii
„16. Karolina Mazurkiewicz – Wydział Pedagogiki, Soi Nauk o Zdrowiu,
cjologii i Nauk o Zdrowiu,”,
23. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki
5) zmienia się § 1 pkt 18, który otrzymuje brzmienie:
i Ekonometrii,
„18. Liwia Litecka – Wydział Artystyczny.”
24. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak.
§2
§3
Wskutek zmian określonych w § 1 skład komisji dyscypliUchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
narnej dla studentów przedstawia się następująco:

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Nr 2

|222|

luty 2015

14

z obrad senatu | zarz ą dzenia jm rektora

1. dr inż. Gerard Bryś – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
2. dr inż. Wiesław Danielak – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
3. dr hab. inż. Wojciech Paszke – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr inż. Aneta Klementowska – Wydział Mechaniczny,
5. dr inż. Agnieszka Mirończyk – Wydział Nauk Biologicznych,
6. dr inż. Hanna Uździcka – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
7. mgr Marek Lalko - Wydział Artystyczny,
8. dr Marta Borowiecka–Olszewska – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
9. dr Tomasz Ratajczak – Wydział Humanistyczny,
10. dr Agnieszka Słowikowska – Wydział Fizyki i Astronomii,
11. Tomasz Bryk – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
12. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
13. Małgorzata Kapuścińska – Wydział Mechaniczny,
14. Patrycja Urbaniak – Wydział Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu,
15. Justyna Słonimiec– Wydział Ekonomii i Zarządzania,
16. Karolina Mazurkiewicz – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
17. Kamil Woźnica – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii,
18. Liwia Litecka – Wydział Artystyczny.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 398 z dn. 17.12.2014 r. zmieniającą uchwałę nr 33

„§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w uchwale nr 33 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej
dla studentów:
1) w związku z wyborem Konrada Czecha - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji na członka
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
§ 1 pkt 7 pozostaje bez zmian,
2) zmienia się § 1 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
„8. Mariia Iurkova – Wydział Fizyki i Astronomii,”,
3) zmienia się § 1 pkt 10, który otrzymuje brzmienie:
„10. Bartosz Urbański – Wydział Ekonomii i Zarządzania”.
§2
Wskutek zmian określonych w § 1 skład odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów akademickich przedstawia
się następująco:
1. dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
2. dr inż. Paweł Jurczak – Wydział Mechaniczny,
3. dr Ewa Bok – Wydział Nauk Biologicznych,
4. dr Katarzyna Kwiecień – Długosz – Wydział Artystyczny,
5. dr Elżbieta Sidorowicz – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
6. dr Ewa Szumigraj – Wydział Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu,
7. Konrad Czech - Wydział Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji,
8. Mariia Iurkova – Wydział Fizyki i Astronomii,
9. Łukasz Przybyło – Wydział Nauk Biologicznych,
10. Bartosz Urbański – Wydział Ekonomii i Zarządzania.
§3
Ustawa wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Senatu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania od- __Nr 399 z dn. 17.12.2014 r. w sprawie opinii dotyczącej
woławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów. Podjęta
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Humaniuchwała brzmi:
stycznego

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
__Nr 98 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad oceny kryteriów przyznawanych stypendiów
doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu

__Nr 99 z dnia 13 listopada 2014 r. mówiące o powołaniu

__Nr 100 z dnia 13 listopada 2014 r. mówiące o powołaniu

dziekańskiej komisji stypendiów doktoranckich na Wydziale Nauk Biologicznych na rok akademicki 2014/2015
w składzie:
1) dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ – kierownik studiów
doktoranckich – przewodniczący komisji,
2) dr hab. Marian Giertych, prof. UZ – członek komisji,
3) dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ – członek komisji,
4) mgr Katarzyna Raczyńska – członek komisji – przedstawiciel Rady Doktorantów.

dziekańskiej komisji stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki i Astronomii na rok akademicki 2014/2015
__Nr 101 z dnia 24 listopada 2014 r. mówiące o powołaniu
w składzie:
dziekańskiej komisji stypendiów doktoranckich na Wy1) prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – kierownik studiów
dziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji na
doktoranckich – przewodniczący komisji,
rok akademicki 2014/2015 w składzie:
2) prof. dr hab. Piotr Rozmej – członek komisji,
1) dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ – kierownik stu3) dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ – członek komisji,
diów doktoranckich – przewodniczący komisji,
4) dr hab. Piotr Lubiński, prof. UZ – członek komisji,
2) dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. UZ – członek komisji,
5) dr. hab. Maria Przybylska, prof. UZ – członek komisji,
3) dr hab. inż. Radosław Kłosiński – członek komisji,
6) dr hab. Jarosław Kijak, prof. UZ – członek komisji,
4) mgr inż. Monika Alechno-Matuszczak – członek komisji
7) mgr inż. Hanna Lechów – członek komisji – przedstawi– przedstawiciel Rady Doktorantów.
ciel Rady Doktorantów.
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