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 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2018 r. podjął następu-
jące uchwały:

 Nr 309 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowego 
na rok 2019.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 309 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 310 w sprawie określenia warunków, trybu oraz termi-
nu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe 
w roku akademickim 2019/2020.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 310 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 311 zmieniająca uchwałę nr 261 z dnia 30 maja 2018 r. 
w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia lau-
reatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 
2019/2020 – 2021/2022.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 311 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 312 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Zielono-
górskiego.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 312 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 313 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjo-
logii.
Senat podjął uchwałę nr 313 z dnia 19 grudnia 2018 r.

 Nr 314 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Senat podjął uchwałę nr 314 z dnia 19 grudnia 2018 r.

 Nr 315 zmieniająca uchwałę nr 95 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przyję-
cia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku 
akademickim 2018 /2019.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 315 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 316 w sprawie zasad stosowania 50 proc. stawki kosz-
tów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 316 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 317 zmieniająca uchwałę nr 455 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wy-
miaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obli-
czania godzin dydaktycznych.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 317 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 Nr 318 w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez 
Rektora dodatkowego zajęcia zarobkowego.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 318 z dnia 19 grudnia 
2018 r.

 JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 Nr 76 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowa-
dzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim wzorów umów.

 Nr 77 z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany 
regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

 Nr 78 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu przyznawania w roku akademickim 2018/2019 
stypendiów dla studentów niektórych kierunków studiów 
na Uniwersytecie Zielonogórskim ze środków przekaza-
nych przez Miasto Zielona Góra.

 Nr 79 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządze-
nie nr 13 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 
kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickie-
go 2018/2019.

 Nr 81 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

 Nr 82 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Artystycznego.

 Nr 83 z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządze-
nie nr 102 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
14 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad oce-
ny kryteriów przyznawania stypendiów doktoranckich 
oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu.

 Nr 84 z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające zarządze-
nie nr 103 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego 
dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.


