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S E N A T U

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2003 r. podjął następujące uchwały:
6 Nr 44 w sprawie uchwalenia prowizorium budżeto-

wego na rok 2003.
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu Zielonogórskiego na 2003 r., które stanowi załącznik do uchwały.
6 Nr 45 zmieniająca uchwałę nr 50 UZ z 19 września

2001 r. w sprawie ustalenia limitów grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych.
Senat zmienił § 1 uchwały nr 50 Senatu z dn. 19.09.2001 r.
w sprawie ustalenia limitów grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych, który otrzymał następujące brzmienie:
1. wykłady kursowe
grupa 80-120 osób
lub cały rok,
2. wykłady monograficzne na specjalnościach grupa 30-50 osób,
3. ćwiczenia
grupa 24-30 osób,
4. laboratoria, projekty, seminaria dyplomowe grupa 12-15osób,
5. lektoraty
grupa 13-17 ( 15-18 ) osób,
6. konwersatoria
grupa 15-20 osób.
Senat upoważnił dziekanów do modyfikowania wyznaczonych limitów grup w szczególnych wypadkach. Uchwała wejdzie w życie
z dniem 1 października 2003 r.
6 Nr 46 zmieniająca uchwałę Senatu UZ z 4 września

2001 r. w sprawie zasad ustalania wymiaru pensum
dydaktycznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat postanowił, że wymiar pensum nauczycieli akademickich
zatrudnionych w Uniwersytecie Zielonogórskim ustala się w wysokości maksymalnego pensum określonego w art.101 ust. 3, 4 i 5
ustawy o szkolnictwie wyższym. W uchwale znalazł się również
zapis, że w przypadku poprawy sytuacji finansowej uczelni, Senat rozpatrzy ewentualne zmiany wysokości wymiaru pensum
dydaktycznego. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 października
2003 r.
6 Nr 47 w sprawie zwiększenia limitów przyjęć na

I rok studiów w roku akademickim 2003/2004.
Senat przyjął limity rekrutacyjne na studiach dziennych w roku
akademickim 2003/2004 na poszczególnych kierunkach – szczegółowy wykaz limitów znajduje się na stronie internetowej
http://www.uz.zgora.pl/ap/.
6 Nr 48 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyso-

kości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na
studiach zaocznych w semestrze letnim roku akademickiego 2002/2003.
Senat pozytywnie zaopiniował ustalenie opłaty za zajęcia dydaktyczne prowadzone na studiach zaocznych w semestrze letnim
w roku akademickim 2002/2003 w wysokości obowiązującej
w semestrze zimowym w roku akademickim 2002/2003.
6 Nr 49 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyso-

kości opłat za zajęcia dydaktyczne prowadzone na
studiach zaocznych w semestrze zimowym roku
akademickiego 2003/2004.
W roku akademickim 2003/2004 w semestrze zimowym Senat pozytywnie zaopiniował ustalenie opłat za studia zaoczne w wysokościach zaproponowanych przez Wydziały - szczegółowy wykaz
opłat
znajduje
się
na
stronie
internetowej
http://www.uz.zgora.pl/ap/.
6 Nr 50 w sprawie wyznaczenia harmonogramu

pierwszej okresowej oceny nauczycieli akademickich.
Senat ustalił harmonogram okresowej oceny nauczycieli akademickich w następujący sposób:

1. Przeprowadzenie ankiety oceny nauczycieli akademickich wśród
studentów w terminie do końca marca 2003 roku.
2. Opracowanie wyników przeprowadzonej ankiety w terminie do
końca marca 2003 roku.
3. Zebranie indywidualnych ankiet informacyjnych pracowników
na wydziale w maju 2003 roku.
4. Przeprowadzenie oceny nauczycieli akademickich na poziomie
zakładu w maju 2003 roku.
5. Przeprowadzenie oceny nauczycieli akademickich na poziomie
instytutu w czerwcu 2003 roku.
6. Zbiorcze przedstawienie wyników przeprowadzonej oceny
w terminie do końca września 2003 roku.
6 Nr 51 w sprawie zatwierdzenia protokołu z prac

Komisji ds. Organizacji Kształcenia na Wydziale Artystycznym.
Senat zatwierdził protokół z prac Komisji ds. Organizacji Kształcenia na Wydziale Artystycznym oraz zobowiązał Wydział Artystyczny do realizacji zaleceń Komisji ds. Organizacji Kształcenia
na Wydziale Artystycznym zgodnie z protokołem stanowiącym
załącznik do uchwały. Komisja przygotowała szczegółowe propozycje dotyczące planów studiów dla wszystkich kierunków prowadzonych aktualnie przez wydział oraz przedstawiła uwagi dotyczące racjonalizacji procesu kształcenia i zmniejszenia kosztów
kształcenia na wydziale:
a) w grupie przedmiotów nauczania ogólnego komisja zaproponowała prowadzenie wspólnych zajęć dla studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Artystycznych,
b) w ramach grupy przedmiotów nauczania i kształcenia kierunkowego komisja zaproponowała organizację kształcenia
opartą na systemie pracowni (sztuki plastyczne) oraz systemie klas (sztuki muzyczne),
c) Komisja zaproponowała zwiększenie liczby godzin w planie
studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej w grupie przedmiotów nauczania ogólnego oraz
zniesienie w nowym planie studiów przedmiotów Metodyka
nauczania przedmiotu „sztuka” i Praktyka w zakresie
przedmiotu „sztuka”,
d) ograniczenie liczby chórów – do jednego w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej oraz przyjęcie zasady istnienia jednego chóru instytutowego w obrębie dwóch poziomów kształcenia: magisterskiego i licencjackiego,
e) zwiększenie liczby godzin w zakresie kształcenia kierunkowego na kierunkach artystycznych Malarstwo i Grafika, zgodnie ze standardami obowiązującymi w uczelniach artystycznych oraz zniesienie w planach studiów niektórych przedmiotów nie wykazanych w minimach programowych,
f) Komisja poparła inicjatywy utworzenia następujących
specjalizacji na studiach zaocznych na poziomie licencjackim:
Marketing w sztuce na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz Animacja kultury muzycznej
z marketingiem na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie
sztuki muzycznej.
g) poparcie idei uruchomienia studiów podyplomowych,
w szczególności: Arteterapia i Muzykoterapia.
6 Nr 52 zmieniająca uchwałę nr 25 Senatu UZ z dnia 16

października 2002 r. w sprawie powołania Kolegium
Redakcyjnego.
Senat zmienił skład osobowy Kolegium Redakcyjnego określony
w § 1 uchwały nr 25 Senatu z dnia 16 października 2002 roku,
który jest aktualnie następujący :
1. prof. dr hab. Marian Nowak
- przewodniczący,
2. mgr Irena Bulczyńska
- sekretarz,
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3. prof. dr hab. inż. Marian Adamski
- Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr hab. Krystyna Ferenz, prof. UZ
- Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
5. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ
- Wydział Zarządzania,
6. dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. UZ
- Wydział Mechaniczny,
7. dr Lidia Kataryńczuk- Mania
- Wydział Artystyczny,
8. dr hab. Tadeusz Nadzieja, prof. UZ - Wydział Nauk Ścisłych,
9. prof. dr hab. inż. Romuald Świtka
- Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
10. prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk
- Wydział Humanistyczny.
6 Nr 53 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na

stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Zbigniewa Izdebskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.
6 Nr 54 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na

stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Danuty Waloszek na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.
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6 Nr 55 w sprawie opinii o utworzeniu studiów pody-

plomowych „Emisja głosu”.
Senat na wniosek Dziekana Wydziału Artystycznego pozytywnie
zaopiniował utworzenie studiów podyplomowych „Emisja głosu”
od roku akademickiego 2003/2004.
6 Nr 56 w sprawie opinii o utworzeniu studiów pody-

plomowych dla nauczycieli „Edukacja elementarna”.
Senat na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych
i Społecznych pozytywnie zaopiniował utworzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli „Edukacja elementarna” od roku akademickiego 2002/2003. Uchwała została podjęta w trybie art. 32
ustawy o szkolnictwie wyższym, który zezwala Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu na nałożenie na uczelnię – w drodze decyzji administracyjnej – obowiązku realizacji określonego zadania
w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie środki do jego realizacji. Decyzję taką minister
może wydać po zasięgnięciu opinii rektora i senatu uczelni. Zadanie, jakie minister nałożył na UZ, dotyczy planowanego objęcia
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci
sześcioletnich i wynikającej stąd konieczności odpowiedniego
przygotowania nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego w tym zakresie. Termin zakończenia zajęć
przypada na październik/listopad 2003 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
6 Nr 2 z dnia 22 stycznia 2003 r. zmieniające zarządze-

nie nr 20 z dnia 9 października 2001 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla
studentów studiów dziennych.
Zmianie uległ § 14 ust. 1 zarządzenia nr 20 Rektora UZ z dnia
9 października 2001 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu
pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych, który
otrzymał następujące brzmienie:
1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego
składa w wymaganym terminie w dziekanacie następujące
dokumenty:
a) wniosek o stypendium socjalne na formularzu ustalonym
przez uczelnię,
b) zaświadczenie o przychodach rodziców (prawnych opiekunów) i członków rodziny studenta za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:
• za okres od 1 stycznia do 30 czerwca w przypadku ubiegania się o stypendium w semestrze zimowym,
• za okres od 1 lipca do 31 grudnia w przypadku ubiegania
się o stypendium w semestrze letnim,
c) zaświadczenie o przychodach studenta.
6 Nr 3 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wprowa-

dzenia zasad korzystania ze służbowych telefonów
komórkowych działających w sieci Plus GSM.
Zarządzenie wprowadza zasady korzystania ze służbowych telefonów komórkowych: służbowy telefon komórkowy przydziela
pracownikowi rektor na wniosek kierownika pionu organizacyjnego Uniwersytetu:
- prorektora,
- dziekana,
- dyrektora administracyjnego.
Podstawą użytkowania służbowego telefonu komórkowego będzie
umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim

a użytkownikiem telefonu. Wykonanie zarządzenia powierzono
Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych. Zarządzenie to uchyliło zarządzenie nr 9 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.01.2002 w sprawie opłat za rozmowy prowadzone z telefonów komórkowych.
6 Nr 4 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie świadcze-

nia usług telekomunikacyjnych dla kierowników
pionów organizacyjnych.
Zarządzenie umożliwi doprowadzenie służbowych linii telefonicznych przyłączonych do wewnętrznej sieci Uniwersytetu Zielonogórskiego dla kierowników pionów organizacyjnych w okresie
pełnienia funkcji, stanowiska:
- rektora,
- prorektora,
- dziekana,
- dyrektora administracyjnego,
- zastępców dyrektora administracyjnego.
Całkowity koszt za ruch wygenerowany przez numer telefonu dołączony do sieci wewnętrznej Uniwersytetu Zielonogórskiego ponosić będzie jego użytkownik.
Należność za wygenerowany ruch potrącana będzie z poborów
użytkownika na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez
Dział Gospodarczy Uniwersytetu Zielonogórskiego.
6 Nr 5 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości

opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych
w semestrze letnim roku akademickiego 2002/2003.
6 Nr 6 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości
opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych
w semestrze zimowym roku akademickiego
2003/2004.
Agnieszka Gąsiorowska

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/
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