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z  o b r a d  s e n a t u

Z  ObRad SENaTU |  ZaRZądZENIa jm REKTORa

zarzĄdzenIa JM reKtora

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 r. podjął następu-
jące uchwały:

 Nr 215 w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku 
biomonitoring i zarządzanie środowiskiem i określenia 
efektów kształcenia dla tego kierunku.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 215 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 216 w sprawie określenia efektów kształcenia dla jed-
nolitych studiów magisterskich na kierunku prawo pro-
wadzonych na Wydziale Prawa i Administracji w wyniku 
zmiany profilu kształcenia dla tych studiów.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 216 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 217 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji studiów podyplomowych Małżeńskie procesy 
kanoniczne i określenia efektów kształcenia dla tych stu-
diów.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 217 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 218 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego 
na rok 2018.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 218 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 219 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego 
na rok 2017.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 219 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 220 w sprawie korekty planu inwestycyjnego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego na rok 2017.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 220 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 221 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 221 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

 Nr 222 w sprawie w sprawie opinii dotyczącej zmian 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zamiejscowego 
w Sulechowie.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 222 z dnia 20 grudnia 
2017 r.

JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 Nr 101 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadze-
nia regulaminu korzystania z szatni w obiektach Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

 Nr 102 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów 
doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyzna-
waniu.

 Nr 103 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium 
doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu Zielono-
górskiego.

 Nr 104 z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 53 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 
lipca 2017 r. w sprawie zasad organizowania konferencji 
na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 105 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania 
Dziekańskich Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wy-
dziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na rok akade-
micki 2017/2018.

 Nr 106 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

 Nr 107 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska.

 Nr 108 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

 Nr 109 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
w Uniwersytecie Zielonogórskim systemu kancelaryjno–
archiwalnego.

 Nr 110 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dzie-
kańskich Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale 
Humanistycznym na rok akademicki 2017/2018.

 Nr 111 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na semestr letni w roku akademickim 
2017/2018 na studia drugiego stopnia.

 Nr 112 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu kierun-
ków objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia 
się w roku akademickim 2017/2018 dla cyklu kształcenia 
rozpoczynającego się w roku akademickim 2018/2019.

 Nr 113 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania 
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Poruszony do głębi informuję społeczność akademicką,  
że 9 stycznia 2018 r. odszedł od nas nagle

Prof. zw. dr hab. dr h.c. multi 
Bogusław Banaszak

Dziekan WyDziału PraWa i aDministracji

Żegnamy naszego Przyjaciela i Współpracownika,
człowieka o dużej wrażliwości, wspaniałego nauczyciela, 

bez reszty oddanego studentom i uczelni,  
całkowicie zaangażowanego w swoją pracę.

cześć jego Pamięci!

rektor i senat uniwersytetu zielonogórskiego

ZaRZądZENIa jm REKTORa |   PROfESOR bOGUSłaW baNaSZaK wspomnien ie 

Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wy-
dziale Mechanicznym na rok akademicki 2017/2018.

 Nr 114 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie 
nr 113 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 
grudnia 2017 r. w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji 
Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Mechanicznym na 
rok akademicki 2017/2018.

 Nr 115 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie.

TeKSTy UcHWAł I ZARZąDZeń DoSTęPNe Są NA STRoNIe INTeRNeToWej UNIWeRSyTeTU ZIeLoNogóRSKIego PoD ADReSeM: http://www.uz.zgora.pl/ap/

 Nr 116 z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 87 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulami-
nu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami 
dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom 
i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi wa-
runków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Uni-
wersytecie Zielonogórskim.

Daria Korona
Biuro Prawne

Z przykrością informujemy, że 9 stycznia 2018 r. 
zmarł prof. zw. dr hab. dr h. c. multi Bogusław 
Banaszak – twórca i dziekan Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wybitny kon-
stytucjonalista, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady 
Ministrów, członek tytularny Grupy Niezależnych Ekspertów 
do spraw Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego Rady 
Europy - Strasburg (Group of Independent Experts on the 
European Charter of Local Self-Government – Council of 
Europe), członek Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji 
przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) oraz sędzia Trybunału 
Stanu.

Od 1992 r. stale współpracował ze służbami legislacyjny-
mi Parlamentu RP, jest autorem kilkudziesięciu ekspertyz dla 
Senatu i Sejmu. Był także członkiem Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Rodzinnego działającej przy Rzeczniku Praw Dziecka 
(od 2013 r.).

Profesor Bogusław Banaszak jest doktorem honoris causa 
Uniwersytetu w Pecs (Węgry - 2004), Uniwersytetu w Alba 
Julii (Rumunia – 2009), Uniwersytetu w Pitesti (Rumunia – 
2010) i Kijowskiego Uniwersytetu Prawa (Ukraina 2011).

Zielonogórskie środowisko akademickie poniosło ogromną 
stratę…

Prof. dr hab. Bogusław Banaszak urodził się we Wrocła-
wiu 3 lutego 1955 r. Jego rodzice byli lekarzami. Zaintereso-
wania badawcze profesora to: prawo konstytucyjne, prawo 
parlamentarne, prawa człowieka. Był profesorem zwyczajnym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Dziekanem Wydziału Prawa 
i Administracji (od 2014 r.) oraz profesorem Państwowej Wyż-


