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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 10 z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie narzutów

ogólnouczelnianych na koszty ponoszone z dotacji
ministra właściwego ds. nauki na działalność statutową i na badania własne.
Zgodnie z treścią § 1 ust 1 pkt 1 i 2 uchwały nr 235 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 października 2004 r. w sprawie narzutów ogólnouczelnianych, na
koszty ponoszone z dotacji ministra właściwego ds. nauki
na działalność statutową i na badania własne ustalony
został narzut ogólnouczelniany. Narzut naliczany jest raz
na kwartał od poniesionych kosztów w ramach poszczególnych rodzajów działalności. W związku z koniecznością naliczania narzutów na koszty poniesione w ramach
poszczególnych rodzajów działalności, nie zezwala się
na przeksięgowywanie tych kosztów na inne rodzaje
działalności, z tym że dopuszcza się przeksięgowywanie
kosztów w ramach funduszu naukowo – badawczego,
objętych tą samą wysokością narzutów. W wyjątkowych
sytuacjach dopuszcza się możliwość przeksięgowania
kosztów z działalności statutowej i badań własnych za
zgodą Rektora.

Nr 11 z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające zarządze-

nie nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z
dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzania kontroli i niszczenia nieaktualnych
dokumentów kancelarii tajnej.

W zarządzeniu nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania kontroli i niszczenia
nieaktualnych dokumentów kancelarii tajnej, zmieniony został § 1 pkt 3, który otrzymał następujące
brzmienie:
„3. Ryszard Maluda – członek Komisji”.
Wskutek powyższych zmian skład Komisji do przeprowadzania kontroli i niszczenia nieaktualnych dokumentów
kancelarii tajnej przedstawia się następująco:
1. Rozalia Sroka – Przewodnicząca,
2. mgr inż. Jerzy Rybicki – Zastępca Przewodniczącego,
3. Ryszard Maluda – członek Komisji.
Nr 12 z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie struktury or-

ganizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
Zarządzeniem tym wprowadzone zostały następujące
zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii:

1. zmieniona została nazwa Zakładu Matematyki Dyskretnej i Informatyki na Zakład Matematyki Dyskretnej
i Informatyki Teoretycznej,
2. powołany został w strukturze organizacyjnej Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Zakład Zastosowań Informatyki.
Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM:
http://www.uz.zgora.pl/ap/

Powstaje
WYDZIAŁ
NAUK
BIOLOGICZNYCH
W dniu 28 lutego 2007 roku Senat Uniwersytetu
Zielonogórskiego podjął decyzję o utworzeniu nowego Wydziału Nauk Biologicznych. Jest on tworzony
z istniejącego już Instytutu Biotechnologii i Ochrony
Środowiska. W 1994 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej powołano ten Instytut, a jego Dyrektorem
został prof. Edward Kowal. Następne ważne wydarzenie to utworzenie Uniwersytetu Zielonogórskiego
w 2001 r. Instytut znalazł się w strukturze Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska. Prowadzono jako
kierunek studiów: ochrona środowiska i uruchomiono biologię.
Główne cele przyszłego Wydziału to: działania na
rzecz uzyskania pełnych uprawnień akademickich
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dla Wydziału (doktoryzowanie z biologii); poszerzanie oferty edukacyjnej w ramach uruchamianych
kierunków i rodzajów studiów oraz integracja badań
naukowych wokół dziedziny i dyscypliny. Natomiast
zadania to: realizacja procesu dydaktycznego w
ramach prowadzonych kierunków studiów; prowadzenie badań naukowych w obszarze dyscyplin naukowych powiązanych z dziedziną nauki reprezentowaną przez wydział i w pokrewnych; stymulowanie procesów prowadzących do właściwego rozwoju
i poszerzania kadry Wydziału oraz podejmowanie
działań i kampanii na rzecz pozyskiwania środków
ﬁnansowych oraz kandydatów na prowadzone typy
i rodzaje studiów.
Na Wydziale Nauk Biologicznych będą prowadzone studia I i II stopnia na kierunku ochrona środowiska oraz studia I stopnia na kierunku biologia.
Planowane jest uruchomienie studiów II stopnia na
kierunku biologia.
Nowy Wydział spełnia wymogi minimum kadrowego nakazanego przez § 83 ust. 2 Statutu UZ. Zatrudnionych jest 12 pracowników samodzielnych wymienionych poniżej:
1. Prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2. Prof. dr hab. Lucyna Słomińska
3. Prof. dr hab. Michał Stosik
4. Dr hab. J. Barski, prof. UZ
5. Dr hab. Beata Gabryś, prof. UZ
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Dr hab. Dariusz Iwan, prof. UZ
Dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ
Dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ
Dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ
Dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ
Dr hab. Lidia Latanowicz, prof. UZ
Dr hab. Jacek Leluk, prof. UZ

W nowej strukturze przyszłego Wydziału znajdą się
cztery Katedry:
1. Katedra Biologii
2. Katedra Biologii Molekularnej
3. Katedra Biotechnologii
4. Katedra Ochrony Przyrody
W ich obrębie zostaną powołane pracownie.
Główną siedzibą Wydziału jest nowy budynek A-8
przy ul. Prof. Z. Szafrana 1. Tworzone są tu nowe
laboratoria.
Zespół pracowników będzie prowadził badania naukowe w dziedzinie nauk biologicznych w
dyscyplinach: biochemia, bioﬁzyka, biologia, biotechnologia, ekologia i mikrobiologia. Prowadzenie
specyﬁcznych badań oraz kierunków studiów już
od pewnego czasu w sposób naturalny sugerowało
utworzenie tego Wydziału.
Leszek Jerzak

