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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 28
stycznia 2004 r. podj¹³ nastêpuj¹ce uchwa³y:

 Nr 151 w sprawie przyjêcia prowizorium planu rzeczowo-
finansowego UZ na rok 2004 Senat przyj¹³ prowizorium
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2004, stanowi¹ce za³¹cznik do
niniejszej uchwa³y.

Nr 152 w sprawie utworzenia kierunku studiów
�architektura krajobrazu�. Senat na wniosek Rady
Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska wyrazi³ zgodê
na utworzenie kierunku studiów zawodowych �architektura
krajobrazu� od roku akademickiego 2004/2005.

 Nr 153 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 124 Senatu UZ z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji
na studia w roku akademickim 2004/2005.
Senat przyj¹³ zmiany w uchwale nr 124 Senatu UZ z dnia 19
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2004/2005, które dotycz¹ g³ównie:
- odwo³ania od wydzia³owej komisji rekrutacyjnej, które wnosi
siê do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ci¹gu 14 dni od daty
otrzymania decyzji;
- wymagañ na kierunki: filologia, pedagogika � specjalno�æ
animacja kultury, malarstwo.

 Nr 154 zmieniaj¹ca uchwa³ê nr 125 Senatu UZ z dnia
19 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji
na studia w roku akademickim 2005/2006.
Senat przyj¹³ zmiany w uchwale nr 124 Senatu UZ z dnia 19
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2004/2005, które dotycz¹ g³ównie:
- odwo³ania od wydzia³owej komisji rekrutacyjnej, które wnosi
siê do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ci¹gu 14 dni od daty
otrzymania decyzji;
- wymagañ na kierunki: filologia, pedagogika � specjalno�æ
animacja kultury, malarstwo.

 Nr 155 - stanowisko Senatu UZ dotycz¹ce projektu
ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.
Stanowisko Senatu w tej sprawie przytaczamy w ca³o�ci

poni¿ej:

UCHWA£A NR 155
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2004 roku

Stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
dotycz¹ce projektu ustawy
Prawo o szkolnictwie wy¿szym
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12
wrze�nia 1990 roku o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. nr
65, poz. 385 wraz z p. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego pozytywnie ocenia
kierunki zmian zawarte w projekcie ustawy Prawo o
szkolnictwie wy¿szym.
Jednocze�nie Senat proponuje rozszerzenie tre�ci art.
4 ust. 1 o zdanie:
�W uczelniach posiadaj¹cych wydzia³y techniczne,
uprawnienia w dziedzinie nauk chemicznych i
ekonomicznych mog¹ byæ zast¹pione uprawnieniami w
zakresie nauk technicznych�.
 Przewodnicz¹cy Senatu
prof. dr hab. Micha³ Kisielewicz

 Nr 156 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie dr hab.
in¿. Stanis³awa Janika, prof. UZ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
nieokre�lony.

 Nr 157 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniowa³ wniosek o mianowanie dr hab.
Miros³awa Frejmana, prof. UZ na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
okre�lony.

JM Rektor wyda³ zarz¹dzenia:

 Nr 5 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie wydawania
indywidualnych zezwoleñ na przeprowadzanie
do�wiadczeñ i testów na zwierzêtach.
Wykonywanie do�wiadczeñ i testów na zwierzêtach jest
dopuszczalne w Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale
In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska w celu prowadzenia badañ
naukowych i zajêæ dydaktycznych. Do�wiadczenia i testy na
zwierzêtach mog¹ byæ przeprowadzane wy³¹cznie przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje oraz indywidualne
zezwolenie. Do wydawania zezwoleñ upowa¿niony zosta³
Dziekan Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska, a je¿eli
zezwolenie mia³oby dotyczyæ osoby Dziekana � Rektor UZ.
Pozosta³e postanowienia zarz¹dzenia okre�laj¹ zakres
informacji potrzebnych do z³o¿enia wniosku o udzielenie
zezwolenia, tryb sk³adania i rozpatrywania wniosków oraz tryb
odwo³awczy od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia. Wzór
wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.

Agnieszka G¹siorowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny

Teksty uchwa³ i zarz¹dzeñ dostêpne s¹ na stronie internetowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://
www.uz.zgora.pl/ap/

Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e 3 lutego 2004 roku
odszed³ od nas

dr hab. Augustyn Mañczyk
profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
dyrektor Instytutu Filologii Germañskiej

W Zmar³ym stracili�my wybitnego filologa, cenionego
teoretyka jêzyka niemieckiego, autora wielu publikacji
naukowych, cenionego przez zagranicznych partnerów
naukowych. Pe³ni³ szereg odpowiedzialnych funkcji
naukowych i dydaktycznych, m.in. prorektora Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej im. T. Kotarbiñskiego, dyrektora instytutu,
kierownika zak³adu. By³ laureatem wielu nagród ministra
edukacji narodowej.

Pozostanie dla nas wzorem rzetelnego i wymagaj¹cego
nauczyciela akademickiego, cenionym wychowawc¹ wielu
pokoleñ zielonogórskich germanistów.

Prof. Augustyna Mañczyka po¿egnali�my w pi¹tek, 6 lutego
o godz. 12.15 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wroc³awskiej
w Zielonej Górze.

Wyrazy serdecznego wspó³czucia ¯onie i Rodzinie
Zmar³ego sk³adaj¹

Rektor, Senat
oraz pracownicy i studenci

Uniwersytetu Zielonogórskiego




