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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 28 lutego
2007 r. podjął następujące uchwały:
 Nr 211 w sprawie warunków zatrudniania oraz zasad na-

wiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zgodnie z tą uchwałą podstawowym warunkiem zatrudnienia
nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy jest
posiadanie przez zatrudniającą jednostkę organizacyjną odpowiedniej rezerwy w funduszu wynagrodzeń, przyznanym
tej jednostce na rok budżetowy, w wysokości umożliwiającej
pokrycie rocznego wynagrodzenia nowo zatrudnionego nauczyciela akademickiego wraz z wszystkimi pochodnymi od
tego wynagrodzenia lub uzyskanie gwarancji rektora na odpowiednie zwiększenie funduszu wynagrodzeń tej jednostki. Ponadto nauczyciel akademicki może zostać zatrudniony
w jednostce organizacyjnej w ramach stosunku pracy, jeżeli
zajdzie co najmniej jedna z niżej określonych przesłanek:
1) występujące w dłuższym okresie i przewidywane na
co najmniej kolejne trzy lata przeciążenie zajęciami
dydaktycznymi pracowników danej jednostki organizacyjnej wynoszące nie mniej niż 25% obowiązującego
pensum dydaktycznego oraz pozwalające zapewnić
pensum godzin dydaktycznych nowego pracownika,
2) konieczność utrzymania minimalnej obsady kadrowej
umożliwiającej spełnienie warunków pozwalających
danej jednostce organizacyjnej na prowadzenie studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia,
3) decyzja senatu o utworzeniu nowego kierunku studiów
i rozpoczęciu na nim kształcenia oraz wynikająca z tych
decyzji konieczność uzupełnienia obsady kadrowej
umożliwiająca spełnienie minimum kadrowego wymaganego dla tego kierunku i poziomu kształcenia,
4) konieczność utrzymania odpowiedniego stanu kadrowego jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienia do
nadawania stopnia doktora lub stopnia doktora habilitowanego zapewniającego utrzymanie tych uprawnień,
5) decyzja Senatu i Rektora o konieczności wystąpienia
przez jednostkę organizacyjną z wnioskiem o uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach koniecznych do utrzymania statusu uczelni
jako uniwersytetu,
6) zwolnienie się stanowiska w danej jednostce organizacyjnej spowodowane rozwiązaniem stosunku pracy
z zatrudnionym w niej nauczycielem akademickim.
 Nr 212 w sprawie ogłaszania konkursów jako postę-

powania kwaliﬁkacyjnego przy nawiązywaniu stosunku pracy z nauczycielami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Konkurs otwarty ogłasza się, jeśli zachodzi konieczność
zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie
mianowania i jest to jego pierwsze mianowanie na Uniwersytecie Zielonogórskim. Konkurs otwarty ogłasza się
także, jeśli zachodzi konieczność zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy na okres dłuższy niż jeden rok z
wyłączeniem przypadków, gdy:
1) przedłuża się zatrudnienie nauczyciela akademickiego na dotychczas zajmowanym stanowisku bez zmiany podstawy zatrudnienia,
2) nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem akademickim na podstawie umowy o pracę na okres nie dłuższy
niż jeden rok lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
3) zgodnie z § 125 ust. 3 - 6 lub § 126 ust. 1 - 3 Statutu
Uniwersytetu Zielonogórskiego następuje nawiązanie
stosunku pracy z nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub asystenta, na podstawie umowy o pracę na czas określony na okres dłuższy
niż jeden rok i nawiązanie tego stosunku pracy jest spowodowane zmianą podstawy zatrudnienia z mianowania
na umowę o pracę na czas określony lub odwrotnie,

4) nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora
habilitowanego zatrudniony na podstawie § 123 ust.
2 punkt 1) Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego na
stanowisku profesora nadzwyczajnego nie spełnia
warunków do przedłużenia mianowania na tym stanowisku i z tego powodu zostaje zatrudniony zgodnie
z § 125 ust. 3 punkt 1) na stanowisku adiunkta na
podstawie mianowania na czas nieokreślony,
5) zatrudnia się nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora wizytującego.
Natomiast konkurs zamknięty można ogłosić w przypadku
zaistnienia okoliczności zezwalających na awansowanie nauczyciela akademickiego zatrudnionego w danej jednostce
na podstawie mianowania ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta lub ze stanowiska adiunkta na stanowisko
profesora nadzwyczajnego lub też osoby posiadającej tytuł
profesora ze stanowiska profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego. W przypadku ogłoszenia
konkursu zamkniętego na stanowiska adiunkta, profesora
nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego odstępuje się od
konieczności przekazania informacji o konkursie do uczelni,
instytucji naukowych i innych wymienionych w § 137 pkt 1
Statutu UZ oraz od wymogu określonego w § 130 ust. 3
Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 Nr 213 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli aka-

demickich na stanowisku profesora nadzwyczajnego
na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Uchwała określa tryb postępowania przy zatrudnianiu na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie
Zielonogórskim, zalecenia dla recenzentów dotyczące
opiniowania kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, regulamin ogłaszania konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego, wzór ogłoszenia konkursowego oraz wykaz wymaganej dokumentacji do wniosku o zatrudnienie
na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
 Nr 214 w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli aka-

demickich na stanowisku profesora zwyczajnego na
Uniwersytecie Zielonogórskim.

Uchwała określa tryb postępowania przy mianowaniu na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, zalecenia dla recenzentów dotyczące opiniowania
kandydatów na stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, regulamin ogłaszania konkursu
na stanowisko profesora zwyczajnego, wzór ogłoszenia konkursowego oraz wykaz wymaganej dokumentacji do wniosku
o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.
 Nr 215 w sprawie warunków obniżania pensum dy-

daktycznego nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, może obniżyć roczny wymiar jego zajęć dydaktycznych
(pensum dydaktyczne) w okresie wykonywania powierzonych zadań z tym, że decyzja Rektora o obniżeniu nauczycielowi akademickiemu pensum dydaktycznego nie może
odnosić się do okresu dłuższego niż jeden rok akademicki;
w razie potrzeby i przy spełnieniu przesłanek określonych w
niniejszej uchwale decyzję tę ponawia się w kolejnym roku
akademickim. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
obniżony wymiar zajęć może być mniejszy od dolnej granicy
pensum ustalonego według zasad określonych w art. 130 ust
3. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ale nie mniejszy niż
50% dolnej granicy pensum ustalonego zgodnie z zasadami
przywołanymi w art. 130 ust. 3 ustawy. Decyzję o obniżeniu
pensum dydaktycznego nauczycielowi akademickiemu, podejmuje Rektor w porozumieniu z dziekanem (kierownikiem
jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej). Wymiar obniżonego pensum ustala Rektor
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uwzględniając znaczenie dla uniwersytetu powierzonych
nauczycielowi zadań oraz możliwości ﬁnansowe wydziału
(jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) i uniwersytetu.
Uwzględniając przesłanki określone w § 159 ust. 4 Statutu
Uniwersytetu Zielonogórskiego Rektor może również obniżyć
nauczycielowi akademickiemu pensum dydaktyczne w granicach ustawowych. Do obniżania pensum w granicach ustawowych mają zastosowanie wyżej przedstawione zasady.
Wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) można
obniżyć tylko nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu
na Uniwersytecie Zielonogórskim w pełnym wymiarze czasu
pracy jako w podstawowym miejscu pracy. Nauczycielowi
akademickiemu, któremu obniżono pensum dydaktyczne
na podstawie niniejszej uchwały nie można powierzyć prowadzenia zajęć w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 25% obniżonego pensum.
 Nr 216 w sprawie zasad punktacji osiągnięć nauko-

wych rejestrowanych w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP).
Senat przyjął zasady punktacji osiągnięć naukowych rejestrowanych w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 217 w sprawie zasad podziału dotacji na badania

własne na rok 2007.
Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania własne
na rok 2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 218 w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Biolo-

gicznych.

Na mocy niniejszej uchwały Senat utworzył Wydział Nauk
Biologicznych.
Ustalona została następująca struktura organizacyjna
Wydziału Nauk Biologicznych:
1. Katedra Biologii wraz z następującymi pracowniami:
a) Pracownią Zoologii Bezkręgowców,
b) Pracownią Zoologii Kręgowców,
c) Pracownią Botaniki,
d) Pracownią Ekologii,
e) Pracownią Fizjologii Zwierząt,
f) Pracownią Fizjologii Roślin,
g) Pracownią - Muzeum Przyrodnicze.
2. Katedra Biologii Molekularnej wraz z następującymi
pracowniami:
a) Pracownią Bioinformatyki i Modelowania Procesów Biologicznych,
b) Pracownią Biochemii i Biologii Komórki,
c) Pracownią Mikrobiologii i Genetyki.
3. Katedra Biotechnologii wraz z następującymi pracowniami:
a) Pracownią Bioﬁzyki,
b) Pracownią Biotechnologii,
c) Pracownią Chemii,
d) Magazynem Odczynników Chemicznych.
4. Katedra Ochrony Przyrody wraz z następującymi pracowniami:
a) Pracownią Ochrony Bioróżnorodności,
b) Pracownią Biologii i Ekologii Człowieka,
c) Pracownią Ochrony Zasobów Naturalnych.
Cele i zadania, warunki lokalowe oraz źródła pokrycia
kosztów związanych z utworzeniem Wydziału Nauk Biologicznych określa załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2007 r.
 Nr 219 – Stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w związku z nieuwzględnieniem w priorytetach
inwestycyjnych województwa lubuskiego w latach 2007-2013 zadań zgłoszonych przez uczelnię do ﬁnansowania przez Unię Europejską.
Senat przyjął następujące stanowisko dotyczące przedstawionej powyżej kwestii:
„Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zdecydowaną dezaprobatę wobec decyzji Zarządu Województwa Lu-
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buskiego o nieuwzględnieniu budowy Biblioteki Uniwersyteckiej wraz z wielofunkcyjną częścią dydaktyczną oraz drugiego etapu modernizacji budynku Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji w priorytetach inwestycyjnych
ﬁnansowanych przez Unię Europejską w latach 2007-2013.
Nasze rozczarowanie jest tym większe, że zarówno poprzednie jak i obecne władze samorządowe województwa
wielokrotnie zapewniały Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego o konieczności realizacji obu inwestycji, uznając je
za priorytetowe dla rozwoju województwa. Ufni w deklaracje władz wykonaliśmy wszystkie prace przygotowawcze,
w tym projektowe, ponosząc z tego tytułu poważne koszty
ﬁnansowe. Poparcie dla naszych zamierzeń inwestycyjnych
w jednoznaczny sposób wyraża kierownictwo Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Zwracamy również uwagę na fakt, że decyzja ta może zahamować rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego i utrudnić
spełnienie do 2010 roku wymogów stawianych przed nami
przez Prawo o szkolnictwie wyższym. Oznaczałoby to degradację uczelni i w konsekwencji nieobliczalne skutki dla
dalszego kształcenia na poziomie wyższym w województwie lubuskim. Wiemy, że w innych województwach zadania
z dziedziny szkolnictwa wyższego powszechnie wpisywano
na listy priorytetów.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego krytycznie odnosi się
do ograniczenia priorytetów zgłoszonych przez Zarząd Województwa wyłącznie do inwestycji z zakresu infrastruktury
kolejowej i drogowej, a pominięcia zadań z innych dziedzin
gospodarki i ochrony środowiska oraz z obszaru edukacji,
nauki, kultury, sportu i służby zdrowia. Może to zagrozić
zrównoważonemu rozwojowi regionu lubuskiego i przyczynić się do obniżenia poziomu życia jego mieszkańców.
Apelujemy do władz samorządowych województwa lubuskiego o zmianę decyzji niekorzystnej dla regionu i uwzględnienie wśród priorytetów na lata 2007-2013 wspominanych
powyżej inwestycji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podobny apel kierujemy do władz administracyjnych województwa
oraz do lubuskich parlamentarzystów”.
 Nr 220 zmieniająca uchwałę nr 147 Senatu Uniwersytetu

Zielonogórskiego z dnia 27 września 2006 r. uzupełniającą uchwałę nr 316 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu
rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007.

W uchwale nr 147 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 września 2006 r. uzupełniającej uchwałę nr
316 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja
2005 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007, zmieniony został § 2
uchwały, który otrzymał następujące brzmienie:
„ Termin zakończenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 1, upływa 9 marca 2007 r. i jest to termin
ostateczny”.
 Nr 221 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.

Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr
Leszkiem Albańskim - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art. 125
w związku z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym.
Nr 222 w sprawie opinii dotyczącej struktury organi-

zacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dotyczący:
1. zmiany nazwy Zakładu Matematyki Dyskretnej i Informatyki na Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki
Teoretycznej,
2. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakładu Zastosowań Informatyki.

