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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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__Nr 103 z dnia 26 listopada 2014 r. wprowadzające nastę-

1) dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ – kierownik studiów
doktoranckich – przewodniczący komisji,
2) dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ – członek komisji,
3) dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ – członek komisji,
4) mgr Michał Żejmo – członek komisji – przedstawiciel
Rady Doktorantów.

1. § 5 ust. 4 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„4. Obowiązek udokumentowania, ewidencjonowania
i przechowywania prac twórczych spoczywa na pracowniku. Zobowiązuje się pracowników do przechowywania
utworów powstałych w wyniku działalności twórczej
w ramach stosunku pracy na Uniwersytecie Zielonogórskim przez okres 5 lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku), dla
potrzeb kontroli podatkowej.”
2. § 6 zarządzenia otrzymuje brzmienie:
„1. Honorarium nie przysługuje pracownikowi za następujące okresy nieobecności w pracy:
1) urlopu wypoczynkowego,
2) urlopu dla poratowania zdrowia,
3) płatnego urlopu dla celów naukowych,
4) urlopu dla celów szkoleniowych,
5) urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego,
urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego,
6) zwolnienia lekarskiego,
7) opieki nad zdrowym dzieckiem,
8) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy
przewidzianej przepisami prawa, za którą pracownik otrzymuje wynagrodzenie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 nie stosuje się
stawki 50 proc. kosztów uzyskania przychodów przy
obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy.”

__Nr 107 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie struktury or-

pujące zmiany w zarządzeniu nr 117 rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie
wynagrodzenia z tytułu korzystania przez pracowników
Uniwersytetu Zielonogórskiego z autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych albo rozporządzania nimi:

__Nr 104 z dnia 26 listopada 2014 r. mówiące o powołaniu

dziekańskiej komisji stypendiów doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
na rok akademicki 2014/2015 w składzie:
1) dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ – kierownik
studiów doktoranckich – przewodniczący komisji,
2) dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof. UZ – członek komisji,
3) dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ – członek komisji,
4) mgr inż. Jakub Lipiński – członek komisji – przedstawiciel Rady Doktorantów.

__Nr 105 z dnia 26 listopada 2014 r. powołujące komisję

ds. inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie
Uniwersytetu Zielonogórskiego w składzie:
a) mgr Jerzy Rybicki – przewodniczący,
b) mgr Kazimierz Krawczyk – członek,
c) mgr Melanina Milto – członek.
Inwentaryzacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się
na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzona
zostanie wg stanu na dzień 30 listopada 2014 r.
Nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji sprawuje
stanowisko ds. obrony cywilnej.

__Nr 106 z dnia 26 listopada 2014 r. mówiące o powoła-

niu dziekańskiej komisji stypendiów doktoranckich na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na rok
akademicki 2014/2015 w składzie:
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ganizacyjnej Wydziału Humanistycznego oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego

__Nr 108 z dnia 17 grudnia 2014 r. mówiące o powołaniu
dziekańskiej komisji stypendiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym na rok akademicki 2014/2015
w składzie:
1) dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ – kierownik studiów doktoranckich – przewodniczący komisji,
2) dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ – członek komisji,
3) dr hab. Małgorzata Mikołajczak, prof. UZ – członek komisji,
4) mgr Mateusz Wiśniewicz – członek komisji – przedstawiciel Rady Doktorantów.

__Nr 109 z dnia 17 grudnia 2014 r. mówiące o zniesieniu
Ośrodka Jeździeckiego w Pionie Kanclerza

__Nr 110 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowa-

dzenia samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Zielonogórskim brzmiące:
„§ 1
1. Samoocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu
Zielonogórskiego dotyczy roku 2014.
2. Samooceny systemu określonego w ust. 1 dokonują
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
1. Samoocenę przeprowadzi zespół roboczy w składzie:
mgr Jerzy Kubicz oraz mgr Arleta Chojnacka.
2. Samoocena będzie przeprowadzona za pomocą arkuszy samooceny do dnia 20.02.2015 r.
§3
1. Samoocena będzie anonimowa i będzie polegała na
osobistym wypełnieniu arkusza samooceny.
2. Pytania przedstawione w arkuszach samooceny wynikać będą ze standardów określonych w Komunikacie Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r.
w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora
finansów publicznych.
3. Odpowiedzią na pytania zawarte w arkuszu będzie
wybór właściwego określenia: „Tak” albo „Nie” albo
„Nie wiem”.
§4
1. Autentyczność obowiązującego w Uczelni arkusza samooceny poświadcza pieczęcią Sekretariat Rektora.
2. Arkusze samooceny, o których mowa w ust. 1, zostaną
dostarczone ankietowanym pracownikom za pośrednictwem sekretariatów jednostek organizacyjnych
Uczelni.
3. Rejestr wydanych arkuszy w układzie jednostek organizacyjnych sporządzi w formie pisemnej zespół roboczy.
4. Rejestr przechowywany będzie w Biurze Rektora.
§5
1. Osoba ankietowana składa wypełniony arkusz samooceny w zaklejonej kopercie w sekretariacie swojej
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jednostki organizacyjnej - w ciągu siedmiu dni od
§7
daty otrzymania arkusza.
1. Zespół roboczy sporządza oraz przedkłada JM RektoSekretariat jednostki organizacyjnej po zebraniu
rowi sprawozdanie z przeprowadzonej samooceny nie
kopert składa w Sekretariacie Rektora otrzymane od
później niż do dnia 30.03.2015 r.
osób ankietowanych koperty oraz sporządza protokół
2. Dokumentację samooceny przechowuje Biuro Rektora.
z ich przekazania, nie później niż do dnia 20.02.2015 r.
§8
Koperty do momentu ich otwarcia przechowuje SeZarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.”
kretariat Rektora.
W ustalonym przez dyrektora Biura Rektora dniu
zespół roboczy w obecności dyrektora Biura Rektora __Nr 1 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie kalendarza
otwiera koperty oraz sporządza protokół z ich otwarcia.
rekrutacyjnego na semestr letni w roku akademickim
§6
2014/2015 na studia drugiego stopnia
Przekreślony arkusz samooceny jest ważny. Dla ceRobert Korneluk
lów analitycznych stanowi on odpowiedź „Nie wiem”
Biuro Prawne
w stosunku do wszystkich umieszczonych w nim pytań.
Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu „Nie
wiem”.
__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są

na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

http://www.uz.zgora.pl/ap/

__fot. jerzy szymaniuk

kierunek Wietnam

Dwa tygodnie trwała wizyta delegacji Uniwersytetu
Zielonogórskiego w Wietnamie. Cele tej wizyty były jasno
określone na długo przed podróżą. Przede wszystkim chodziło o podpisanie nowych umów i aneksów do umów zawartych już wcześniej pomiędzy UZ i wietnamskimi uczelniami
w trzech zakresach: wymiana studentów, wymiana kadry
naukowej i prowadzenie wspólnych badań naukowych. Nie
mniej istotna była też bezpośrednia rekrutacja nowych kandydatów na kurs przygotowawczy (luty-czerwiec 2015 r.) na
Wydziale Fizyki i Astronomii UZ, a także konsultacje w sprawie stworzenia Europejskiego Centrum Kultury Wietnamskiej

(ECKW) w Zielonej Górze i zainteresowanie strony wietnamskiej wymianą w ramach programu Erasmus Mundus. Dwa
tygodnie były bardzo pracowite i minęły bardzo szybko, ale
udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania.
W skład delegacji weszli: rektor UZ prof. Tadeusz Kuczyński, prof. Alicja Kuczyńska – psycholog, prof. Piotr
Szurek - dziekan Wydziału Artystycznego UZ, prof. Jerzy
Szymaniuk - dyrektor Instytutu Muzyki UZ, prof. Bogumiła
Tarasiewicz-Ciesielska - śpiewaczka, muzykolog, wykładowca wokalistyki na UZ i prof. Cao Long Van - koordynator współpracy UZ z Wietnamem.
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