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Z  O B R A D  S E N A T U
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu  
30 stycznia 2008 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 376 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w 
sprawie nadania profesorowi Owenowi Gingerichowi  
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. 
Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie 
powierzenia prof. dr hab. Januszowi Gilowi obowiąz-
ków promotora w ww. postępowaniu o nadanie tytułu 
doktora honoris causa oraz w sprawie powierzenia 
przygotowania opinii wspierających Senatom:
1. Uniwersytetu Warszawskiego, 
2. Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
oraz Radzie Naukowej Instytutu Filozofii i Socjologii
PAN.

 Nr 377 w sprawie przyjęcia opinii popierającej inicja-
tywę nadania profesorowi Władysławowi Bartoszew-
skiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Opolskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął opinię 
popierającą inicjatywę nadania profesorowi Władysła-
wowi Bartoszewskiemu tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Opolskiego.

 Nr 378 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.  
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadził 
następujące zmiany w Statucie Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego ustalonym uchwałą nr 111 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2006 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Zielono-
górskiego (z p. zm.):
1. w § 51 ust. 2 Statutu dopisany został pkt 11)  

o następującej treści:
„11) przeprowadza wybory w nowo utworzonych 
podstawowych jednostkach organizacyjnych uni-
wersytetu”. 

2. w § 95 dopisany został ust. 4 o następującej treści:
„4. Funkcji dyrektora instytutu nie można łączyć z 
funkcją organu jednoosobowego lub jego zastęp-
cy w innej uczelni ani z funkcją dyrektora instytutu 
w innej uczelni”. 

3. zmieniona została treść § 96, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„1. Dyrektora instytutu odwołuje rektor na wniosek 
dziekana zaopiniowany przez radę instytutu i radę 
wydziału z zastrzeżeniem określonym w ust. 2.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności określo-
nych w § 95 ust. 4 rektor może odwołać dyrektora 
instytutu z pominięciem procedury określonej w 
ust. 1”. 

4. zmieniona została treść § 97, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„1. Zastępców dyrektora instytutu powołuje rek-
tor na wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany 
przez radę instytutu.
2. Zastępców dyrektora odwołuje rektor na wnio-
sek dyrektora po zasięgnięciu opinii dziekana z 
zastrzeżeniem określonym w ust. 3.
3. Postanowienia § 95 ust. 4 oraz § 96 ust. 2 sto-
suje się odpowiednio”.

5. zmieniony został § 116, który otrzymał następują-
ce brzmienie:
„1. Na stanowisku starszego wykładowcy można 
zatrudnić osobę: 
mającą stopień doktora, 
spełniającą wymagania określone w § 115 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 2-4.
2. W szczególnych przypadkach rektor, na wnio-
sek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, 
może zatrudnić na stanowisku starszego wykła-
dowcy osobę posiadającą znaczący dorobek za-
wodowy, lecz nieposiadającą stopnia doktora. 
3. Na stanowisku starszego wykładowcy w jed-
nostce ogólnouczelnianej, międzywydziałowej 
lub pozawydziałowej dopuszcza się zatrudnienie 
także osoby nieposiadającej stopnia doktora, lecz 
posiadającej znaczny dorobek zawodowy odpo-
wiadający specyfice tej jednostki”. 

6. zmieniony został § 121 ust. 3 pkt 2), który otrzymał 
następujące brzmienie:
„2) utrata uprawnień lub kwalifikacji wymaganych
do zatrudnienia na danym stanowisku,”. 

7. zmieniony został § 137 pkt. 1, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„1). ogłoszenie konkursu otwartego wymaga prze-
kazania informacji do wszystkich uniwersytetów, 
Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umie-
jętności, a w razie potrzeby także do innych szkół 
wyższych, placówek i instytucji naukowych, albo 
opublikowania w dzienniku ogólnopolskim komu-
nikatu o konkursie,”. 

8. zmieniony został § 178 ust. 3, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„3. Odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej 
instancji przez komisję dyscyplinarną dla studen-
tów albo komisję dyscyplinarną dla doktorantów 
rozpatrują odpowiednio odwoławcza komisja dys-
cyplinarna dla studentów oraz odwoławcza komi-
sja dyscyplinarna dla doktorantów”. 

9. zmieniony został § 181 ust. 1, który otrzymał na-
stępujące brzmienie:
„1. Członków komisji, o których mowa w § 178 ust. 
1 i 3, wybiera na okres swej kadencji senat, w gło-
sowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, 
przy udziale co najmniej 2/3 członków senatu”.

10.  w § 181 dopisany został ust. 5 o następującej treści:
„5. Kandydatów spośród doktorantów do komisji 
dyscyplinarnych przedstawia uczelniany organ 
uchwałodawczy samorządu doktoratów. Z chwilą 
ukończenia studiów lub skreślenia z listy uczestni-
ków studiów doktoranckich powołanie wygasa; do 
uzupełnienia składu komisji stosuje się odpowied-
nio przepisy o wyborach uzupełniających”. 

11. zmieniony został § 204, który otrzymał następują-
ce brzmienie: 
„1. W odniesieniu do wydziałów niemających  
w swojej strukturze instytutów: 
wymaganą opinię rady instytutu zastępuje opinia 
rady wydziału, 
kompetencje dyrektora instytutu przejmuje dzie-
kan.
2. W jednostkach ogólnouczelnianych, pozawy-
działowych i międzywydziałowych można utwo-
rzyć radę jednostki. Zasady jej tworzenia oraz 
skład określa się w regulaminie jednostki”.
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 Nr 379 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony.  
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 
mgr Agnieszką Kimaczyńską - nauczycielem akade-
mickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie 
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz 
§ 121 ust. 2 i § 121 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

 Nr 380 w sprawie utworzenia kierunku studiów „tech-
nologia drewna”. 
Senat wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Me-
chanicznym kierunku studiów „technologia drewna”, 
prowadzonego w formie stacjonarnych i niestacjonar-
nych studiów pierwszego stopnia.

Nr 381 w sprawie utworzenia kierunku studiów „archi-
tektura i urbanistyka”. 
Senat wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale In-
żynierii Lądowej i Środowiska kierunku studiów „ar-
chitektura i urbanistyka”, prowadzonego w formie 
stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego 
stopnia.

 Nr 382 zmieniającą uchwałę nr 296 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 23 maja 2007 r. w spra-
wie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku 
akademickim 2008/2009. 
Senat przyjął zmiany w uchwale nr 296 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 maja 2007 r. w 
sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w 
roku akademickim 2008/2009, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały.

 Nr 383 w sprawie dodatkowych uprawnień przyzna-
wanych na Uniwersytecie Zielonogórskim finalistom i
laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia central-
nego w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w la-
tach: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011. 
Senat przyjął dodatkowe uprawnienia przyznawane 
na Uniwersytecie Zielonogórskim finalistom i laure-
atom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego 
w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach: 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, stanowiące za-
łącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 384 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonar-
ne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009.
Senat przyjął następujące wielkości limitów rekrutacyjnych 
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych  w roku aka-
demickim 2008/2009, na poszczególnych kierunkach:  

LIMITY REKRUTACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
wydział 

/kierunek
stac. 

I stopień 
stac. 

II stopień 
niestac. 
I stopień

niestac. 
II stopień

Wydział Artystyczny
ARCHITEKTURA WNĘTRZ 12  40  
EAwZSzM 12 10 25 15
EAwZSzP 12 24 24 24
GRAFIKA 8  25  
JAZZ i MUZYKA ESTRADOWA 8    
MALARSTWO 8 10 25 20

Wydział Ekonomii i Zarządzania
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 60  60  
EKONOMIA 90  120  
ZARZĄDZANIE 120 120 120 120

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
AUTOMATYKA I ROBOTYKA 75  60  
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 105  60  
ELEKTROTECHNIKA 60 30 60 30
INFORMATYKA 150 30 120 60

Wydział Fizyki i Astronomii
ASTRONOMIA 30    
FIZYKA 30    

Wydział Humanistyczny
FILOLOGIA, filologia angielska 90  120  
FILOLOGIA, filologia germańska 90 90 90 90
FILOLOGIA, filologia romańska 40  40  
FILOLOGIA, filologia rosyjska 60 30 30 30
FILOLOGIA POLSKA 90 90 90 60
FILOZOFIA 75 30 60 60
HISTORIA 90 90 90 120
POLITOLOGIA 90 90 120 150

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 60  60  
BUDOWNICTWO 150 60 120 120
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 105 60 90 90

Wydział Matematyki. Informatyki i Ekonometrii
INFORMATYKA I EKONOMETRIA 90 60 30 30
MATEMATYKA 90 60 30 30
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Wydział Mechaniczny
ET-I 90 60 90 60
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 90  60  
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 120 60 120 60
TECHNOLOGIA DREWNA 60  60  
ZARZĄDZANIE I INZYNIERIA PRODUKCJI 120 60 120 60

Wydział Nauk Biologicznych
BIOLOGIA 90  90  
OCHRONA ŚRODOWISKA 90 30 90 90

Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych
PEDAGOGIKA 240 120 360 290
animacja kultury 40 20 40 35
edukacja medialna i informatyczna 40 20 40 35
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 40 20 40 55
opieka i profilaktyka niedostosowania społ. 40 20 80 55
pomoc społeczna 40 20 80 55
resocjalizacja z poradnictwem specjalist. 40 20 80 55
PIELĘGNIARSTWO 75  100*  
SOCJOLOGIA 70 35 100 65
WYCHOWANIE FIZYCZNE 45  50  

 Nr 385 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organiza-
cyjnego Wydziału Nauk Biologicznych.
Senat zatwierdził regulamin organizacyjny Wydziału 
Nauk Biologicznych, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały.

 Nr 386 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji doty-
czący wprowadzenia następujących zmian w struktu-
rze organizacyjnej Instytutu Inżynierii Elektrycznej:
1) zmiany nazwy Zakładu Sterowania i Zastosowań 

Układów Energoelektronicznych na Zakład Ener-
goelektroniki,

2) zmiany nazwy Zakładu Systemów Elektromecha-
nicznych i Energetycznych na Zakład Systemów 
Elektroenergetycznych.

 Nr 387 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłat za 
zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia 
stawek podstawowych opłat za zajęcia dydaktyczne 
na studiach niestacjonarnych od semestru zimowego 
2008/2009, w następujących wysokościach:

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

grafika 2 500,00 zł
malarstwo 2 500,00 zł
architektura wnętrz 2 500,00 zł

edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej 2. 400,00 zł

jazz i muzyka estradowa 2 400,00 zł

edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych 2 400,00 zł

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

zarządzanie i marketing/zarządza-
nie (licencjackie, magisterskie) 1 900,00 zł

ekonomia 1 900,00 zł

bezpieczeństwo narodowe 1 900,00 zł

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TE-
LEKOMUNIKACJI

elektronika i telekomunikacja 2 000,00 zł

elektrotechnika 1 900,00 zł
informatyka (zawodowe, pierwszego 
stopnia) 2 000,00 zł
informatyka (magisterskie uzupeł-
niające, drugiego stopnia, nauczy-
cielska)

2 000,00 zł

Automatyka i robotyka (pierwszego 
stopnia) 2 000,00 zł

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

filologia germańska 2 200,00 zł

filologia romańska 2 000,00 zł

filologia angielska 2 200,00 zł

filologia rosyjska 2 000,00 zł

filologia polska 1 600,00 zł

filozofia 1 600,00 zł

historia 1 600,00 zł

politologia 1 900,00 zł

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

budownictwo 1 900,00 zł

inżynieria środowiska 1 900,00 zł

architektura i urbanistyka 2 900,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYKI,  
INFORMATYKI I EKONOMETRII

informatyka i ekonometria 2 100,00 zł
matematyka 1 800,00 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY

mechanika i budowa maszyn 1 900,00 zł

zarządzanie i inżynieria produkcji 1 900,00 zł

edukacja techniczno-informatyczna 1 900,00 zł

inżynieria biomedyczna 1 900,00 zł

technologia drewna 1 900,00 zł
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WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

ochrona środowiska 1 900,00 zł

biologia 1 900,00 zł

WYDZIAŁ NAUK  
PEDAGOGICZNYCH I SPOŁECZNYCH

pedagogika     2 000,00 zł

socjologia 2 000,00 zł
wychowanie fizyczne (pierwszego
stopnia) 2 000,00 zł

pielęgniarstwo 2 500,00 zł

 Nr 388 zmieniającą uchwałę nr 338 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 31 października 2007 
r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu 
Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W uchwale nr 338 Senatu Uniwersytetu Zielonogór-
skiego z dnia 31 października 2007 r. w sprawie za-
twierdzenia Regulaminu Samorządu Studenckiego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego zmieniony został § 72 
ust. 2, który otrzymał następujące brzmienie:
„2. W Senacie każdy wydział reprezentowany jest 
przez jednego studenta tego wydziału, przy czym je-
żeli liczba mandatów przedstawicieli studentów w Se-
nacie jest większa niż liczba wydziałów, to pozostałe 
mandaty przydzielane są kolejno do wydziałów o naj-
większej liczbie studentów”.

 Nr 389 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały 
Prezydium KRASP w sprawie najważniejszych pro-
blemów szkolnictwa wyższego w Polsce.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził popar-
cie dla uchwały Prezydium KRASP w sprawie naj-
ważniejszych problemów szkolnictwa wyższego w 
Polsce, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały 
(dokument nr 58/IV KRASP).

 Nr 390 zmieniającą uchwałę nr 187 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w 
sprawie powołania Komisji ds. Studenckich.

Na skutek zmiany uchwały nr 187 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w 
sprawie powołania Komisji ds. Studenckich zmieniony 
został skład Komisji, który obecnie przedstawia się 
następująco:
1.  dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – prorektor ds. 

Studenckich – przewodniczący,
2.  dr inż. Marek Talaga – Wydział Inżynierii Lądowej 

i Środowiska- z-ca przewodniczącego,
3.  ad. Leszek Krutulski – Wydział Artystyczny,
4.  dr inż. Joanna Zarębska – Wydział Ekonomii i Za-

rządzania,
5.  dr inż. Zbigniew Skowroński – Wydział Elektro-

techniki, Informatyki i Telekomunikacji,
6.  dr hab. Stanisław Kasperczuk, prof. UZ – Wydział 

Fizyki i Astronomii,
7.  dr Mirosław Świt – Wydział Humanistyczny,
8.  dr Alina Szelecka – Wydział Matematyki, Informa-

tyki i Ekonometrii,
9.  dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ – Wydział 

Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
10. dr Maria Suska – Wydział Mechaniczny,
11. inż. Henryk Michalak,
12. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak,
13. Marek Herejczak -  Wydział Humanistyczny,
14. Jakub Bartusz – Wydział Artystyczny,
15. Tomasz Sadrakula – Wydział Fizyki i Astronomii,
16. Adrianna Sobczak – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
17. Bartosz Kubik – Wydział Mechaniczny,
18. Anna Reder – Wydział Nauk Biologicznych,
19. Karol Pachla – Wydział Elektrotechniki, Informaty-

ki i Telekomunikacji,
20. Arkadiusz Mieczyński -  Wydział Nauk Pedago-

gicznych i Społecznych,
21. Sylwia Świątek – Wydział Inżynierii Lądowej i Śro-

dowiska,
22. Łukasz Krysiński – Wydział Matematyki, Informa-

tyki i Ekonometrii,
23. Marcin Owsiany – Wydział Humanistyczny.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr 3 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości 
opłat za świadczone usługi edukacyjne.
JM Rektor ustalił następujące stawki podstawowe 
opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjo-
narnych, obowiązujące od semestru zimowego roku 
akademickiego 2008/2009:

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

grafika 2 500,00 zł

malarstwo 2 500,00 zł

architektura wnętrz 2 500,00 zł
edukacja artystyczna w zakresie 
sztuki muzycznej 2. 400,00 zł

jazz i muzyka estradowa 2 400,00 zł
edukacja artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych 2 400,00 zł

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

zarządzanie i marketing/zarządzanie 
(licencjackie, magisterskie) 1 900,00 zł

ekonomia 1 900,00 zł

bezpieczeństwo narodowe 1 900,00 zł

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI,  
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

elektronika i telekomunikacja 2 000,00 zł

elektrotechnika 1 900,00 zł

informatyka (zawodowe, pierwszego 
stopnia) 2 000,00 zł

informatyka (magisterskie uzupeł-
niające, drugiego stopnia, nauczy-
cielska)

2 000,00 zł

automatyka i robotyka (pierwszego 
stopnia) 2 000,00 zł


