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Senat na zwyczajnym posiedzeniu 
16 grudnia 2009 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 217 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowe-
go na rok 2010.
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2010, stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

> Nr 218 zmieniająca uchwałę nr 165 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku aka-
demickim 2010/2011.
Senat przyjął zmiany w uchwale nr 165 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w spra-
wie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku 
akademickim 2010/2011, stanowiące załącznik do ni-
niejszej uchwały.

> Nr 219 zmieniająca uchwałę nr 167 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 
w roku akademickim 2010/2011.
Senat przyjął zmiany w uchwale nr 167 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 
w roku akademickim 2010/2011, stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały.

> Nr 220 w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu przez JM 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rady Programo-
wej międzywydziałowego kierunku studiów inżynieria 
biomedyczna.
Senat wyraził pozytywną opinię o powołaniu przez JM 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rady Programo-
wej międzywydziałowego kierunku studiów inżynieria 
biomedyczna w następującym składzie:
Wydział Mechaniczny:

1) prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki,
2) dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ,
3) dr hab. inż. Elżbieta Krasicka – Cydzik, prof. UZ,
4) dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ,
5) dr inż. Agnieszka Kierzkowska,
6) dr inż. Tomasz Klekiel,

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:
1) dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ, 
2) dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ,
3) dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ, 
4) dr hab. inż. Zbigniew Kłos, 
5) dr inż. Anna Pławiak-Mowna,

6) dr inż. Krzysztof Sozański,
Wydział Nauk Biologicznych:

1) prof. dr hab. Michał Stosik,
2) dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ,
3) dr Katarzyna Baldy-Chudzik.

Senat zaopiniował pozytywnie, iż do kompetencji Rady 
Programowej należy w szczególności:

1. proponowanie planów studiów i programów naucza-
nia i przedstawianie ich Radom Wydziałów,
2. proponowanie specjalności,
3. nadzór nad poziomem kształcenia. 

Senat na zwyczajnym posiedzeniu 
27 stycznia 2010 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 221 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowa-
dził następujące zmiany w Statucie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wprowadzonego uchwałą nr 111 Se-
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31. maja 
2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (z p. zm.):
1. zmieniono treść § 115 ust. 1 pkt 1 Statutu, który 

otrzymał następujące brzmienie:
 „1) tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przy 

czym zatrudnienie na stanowisku wykładowcy osoby 
mającej nauczać języka obcego może nastąpić tylko 
wtedy, jeśli osoba ta spełnia odpowiednio warunek 
określony w § 117 punkt 1),”

2. w § 116 Statutu dodano ust. 4 o brzmieniu:
 „ 4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 zatrud-

nienie na stanowisku starszego wykładowcy osoby 
mającej nauczać języka obcego może nastąpić tylko 
wtedy, jeśli osoba ta posiada tytuł zawodowy magistra 
filologii obcej w zakresie tego języka.”

3. zmieniono treść § 117 ust. 1 Statutu, który otrzymał 
następujące brzmienie:

 „1) tytuł zawodowy magistra filologii obcej w zakresie 
języka, który będzie nauczany - w przypadku zatrud-
nienia na stanowisku lektora.”

> Nr 222 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 
sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze.
Senat wyraził zgodę na likwidację Uczelnianego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą 
w Zielonej Górze.

> Nr 223, 224, 226 - 235 w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z następującymi nauczycie-
lami akademickimi mianowanymi na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z następującymi nauczycielami akademickimi mia-
nowanymi na czas nieokreślony, w trybie art. 125 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 
ust. 2 w zw. z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego:
1. mgr Wiesławą Martyniuk,
2. mgr. Mariuszem Pacholakiem,
3. mgr. inż. Arturem Frątczakiem,
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4. mgr. inż. Grzegorzem Burczyńskim,
5. mgr. inż. Dariuszem Królikiem,
6. mgr inż. Bożeną Kuczmą,
7. mgr. inż. Arturem Szymańczykiem,
8. mgr inż. Hanną Bortnowską,
9. mgr inż. Moniką Brożyną,
10.mgr Honoratą Musiał,
11.mgr. Bartoszem Seilerem,
12.mgr Edytą Trybuchowską.

> Nr 225 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z dr. Szymonem Krzyżaniakiem - na-
uczycielem akademickim mianowanym na czas nie-
określony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 
dr. Szymonem Krzyżaniakiem - nauczycielem akade-
mickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie 
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 
121 ust. 2 w zw. z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

> Nr 236 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych oraz Kursu rysunku.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
następujących studiów podyplomowych na Wydziale In-
żynierii Lądowej i Środowiska:
1. Nowoczesne budownictwo drogowe,
2. Komputerowe wspomaganie projektowania w inżynie-

rii środowiska,
3. Odnawialne źródła energii w nowoczesnych systemach 

grzewczych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
Kursu rysunku na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska dla kandydatów na studia na kierunku architektura 
i urbanistyka.

> Nr 237 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Humanistycznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Humanistycznego dotyczący powołania - w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej w Zakładzie 
Teorii i Antropologii Literatury - Pracowni Badań nad Li-
teraturą Regionalną.
Senat także pozytywnie zaopiniował wniosek Rady 
Wydziału Humanistycznego dotyczący powołania w 
strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Pra-
cowni Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Et-
nicznymi.

> Nr 238 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w struk-
turze organizacyjnej Parku Naukowo-Technologicznego 
jednostki administracyjnej do realizacji projektu Le-
onardo da Vinci „The EQF as a framework linking the 
different qualifications systems of production managers 
together” oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Par-
ku Naukowo - Technologicznego.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 3 regu-
laminu organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 100 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w spra-
wie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Parku 
Naukowo-Technologicznego, który otrzymał następujące 
brzmienie: 

„§ 3
1. W strukturze PNT UZ działają następujące Centra:

1) Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii 
(CBZiE)

2) Centrum Innowacji – „Technologie dla zdrowia czło-
wieka” (TdZC)

3) Centrum Technologii Informatycznych (CTI),
4) Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technolo-

gicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki.
2. W strukturze PNT UZ działa jednostka administracyj-

na do realizacji projektu Leonardo da Vinci „The EQF 
as a framework linking the different qualifications 
systems of production managers together”.

> Nr 239 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania 
stypendiów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczest-
ników pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cu-
dzoziemców odbywających studia doktoranckie jako 
stypendyści uczelni.
Senat przyjął regulamin przyznawania stypendiów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników 
pierwszego roku studiów doktoranckich oraz cudzo-
ziemców odbywających studia doktoranckie jako sty-
pendyści uczelni, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

> Nr 240 w sprawie powołania Komisji ds. budżetu i finan-
sów.
Senat powołał Komisję ds. budżetu i finansów w składzie:
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ – Przewodni-

czący,
2. dr hab. Leszek Jerzak, prof. UZ – Zastępca Przewod-

niczącego,
3. prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz,
4. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz,
5. dr hab. Anatol Nowicki, prof. UZ,
6. dr hab. Bernadetta Nitschke, prof. UZ,
7. dr hab. inż. Zofia Sadecka, prof. UZ,
8. dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ,
9. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ,
10. dr hab. inż. Jerzy Mutwil, prof. UZ,
11. dr hab. Andrzej Bobrowski, prof. UZ,
12. mgr Izabela Kurzydło,
13. Marek Herejczak.

> Nr 241 w sprawie powołania Komisji ds. studenckich.
Senat powołał Komisję ds. studenckich w składzie:
1. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – Przewodniczący,
2. dr hab. Paulina Komorowska-Birger, prof. UZ – Za-

stępca Przewodniczącego,
3. dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ,
4. dr hab. Van Cao Long, prof. UZ,
5. dr inż. Krzysztof Witkowski,
6. dr inż. Anna Pławiak-Mowna,
7. dr Mirosław Świt,
8. dr Alina Szelecka,
9. dr Artur Wandycz,
10. dr Mariusz Kwiatkowski,
11. dr inż. Dariusz Michalski,
12. inż. Henryk Michalak,
13. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak,
14. mgr inż. Jakub Kostecki,
15. mgr Anna Janiak,



6

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I    nr 3 (177)   marzec 2010    

Z OBRAD SENATU

16. Anna Andrykiewicz,
17. Hubert Gajewski,
18. Grzegorz Gryncewicz,
19. Marek Herejczak,
20. Szymon Jurczyszyn,
21. Mateusz Kolasiński,
22. Krystian Mrozek,
23. Anna Reder,
24. Karolina Rożko,
25. Michał Stawski.

> Nr 242 w sprawie powołania Komisji ds. kształcenia.
Senat powołał Komisję ds. kształcenia w składzie:
1. dr hab. Wielisława Osmańska–Furmanek, prof. UZ 

– Przewodnicząca,
2. dr hab. Ilona Politowicz, prof. UZ – Zastępca Prze-

wodniczącej,
3. dr hab. Paulina Komorowska–Birger, prof. UZ,
4. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ,
5. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ,
6. dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ,
7. dr inż. Grzegorz Kobyłecki,
8. dr Henryk Tygielski,
9. dr Krystyna Walińska,
10. dr Elżbieta Kołodziejska,
11. dr inż. Dariusz Michalski,
12. mgr Andrzej Szary,
13. Anna Andrykiewicz.

> Nr 243 w sprawie powołania Komisji ds. nauki.
Senat powołał Komisję ds. nauki w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. Janusz Gil – Zastępca Przewodniczącego,
3. dr hab. inż. Daniel Fic, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ,
5. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ,
6. prof. dr hab. Marian Nowak,
7. prof. dr hab. Marian Bugajski,
8. prof. Piotr Szurek,
9. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz,
10. prof. dr hab. Beata Gabryś, 
11. dr hab. Ewa Narkiewicz – Niedbalec, prof. UZ,
12. mgr Andrzej Szary,
13. Krystian Mrozek.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu 
w dniu 24 lutego 2010 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 244 zmieniająca uchwałę nr 213 Senatu Uniwer-
sytetu z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad za-
trudniania nauczycieli akademickich na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Zielono-
górskim.
Senat w załączniku nr 1 do uchwały nr 213 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28. lutego 2007 
r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akade-
mickich na stanowisku profesora nadzwyczajnego na 
Uniwersytecie Zielonogórskim - Tryb postępowania 
przy zatrudnianiu na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim, zmienił § 
1 ust. 3, który otrzymał następujące brzmienie:

„3. Przy ocenie aktywności naukowo-dydaktycznej osób 
nieposiadających tytułu profesora należy uwzględniać w 
szczególności:
1.dorobek naukowy po uzyskaniu ostatniego stopnia 

(książki, publikacje w czasopismach, udział w zna-
czących konferencjach naukowych) lub po ostatnim 
mianowaniu na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego;

2.osiągnięcia dydaktyczne (prowadzenie wykładów i se-
minariów, skrypty);

3.osiągnięcia organizacyjne (pełnienie różnych funkcji 
w życiu akademickim).

W ocenie kandydata brak dorobku naukowego nie może 
być rekompensowany w innych dziedzinach.”
Senat wprowadził tekst jednolity zasad zatrudniania 
nauczycieli akademickich na stanowisku profesora nad-
zwyczajnego na Uniwersytecie Zielonogórskim .

> Nr 245 zmieniająca uchwałę nr 364 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wybor-
czej.
W uchwale nr 364 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie powołania Uczel-
nianej Komisji Wyborczej wprowadzono następujące 
zmiany:
1. zmieniono § 1 pkt 4, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „ 4. dr hab. inż. Andrzej Janczak, prof. UZ”,
2. zmieniono § 2 pkt 6, który otrzymał następujące 

brzmienie:
„ 6. dr inż. Agnieszka Janiak – Osajca”,
3. zmieniono § 2 pkt 11, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „11. mgr inż. Róża Fruzińska”,
4. zmieniono § 2 pkt 12, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „12. Jowita Łoin”,
5. zmieniono § 2, który otrzymał następujące brzmie-

nie:
 „W posiedzeniach Uczelnianej Komisji Wyborczej 

mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedsta-
wiciele związków zawodowych w następującym 
składzie:
1. dr hab. Radosław Czarkowski,
2. dr inż. Krzysztof Łasiński,
3. mgr Grażyna Czarkowska,
4. Jadwiga Krystyna Wojtkowska.”

> Nr 246 zmieniająca uchwałę nr 362 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 
2007 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania go-
spodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz z sprawie wag i stałej przeniesienia w syste-
mie zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
W uzupełnieniu do „Zasad podziału środków finan-
sowych na jednostki UZ realizujące zadania dydak-
tyczne”, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały 
nr 362 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
28 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia syste-
mu zarządzania gospodarką finansową Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, zwanej dalej uchwałą nr 362, 
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Senat wprowadził załącznik nr 3 do uchwały nr 362 
o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały, określający na rok 2010 wartości wag skład-
ników, stałej przeniesienia, i innych wskaźników wy-
stępujących w algorytmie opisanym w załączniku nr 
2 do uchwały nr 362. 
Senat przyjął wagi, współczynniki kosztochłonności 
i stałą przeniesienia w systemie zarządzania gospo-
darką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
rok 2010, w wysokości określonej w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały.

> Nr 247 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością Lubuski Park Przemy-
słowo – Technologiczny. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Lu-
buski Park Przemysłowo-Technologiczny.

> Nr 248 zmieniająca uchwałę nr 24 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. w spra-
wie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli 
akademickich.
Senat zmienił § 1 pkt 6, który otrzymał następujące 
brzmienie:
„6. dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ – Wydział Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii”.
Zmienił § 1 pkt 10, który otrzymał następujące brzmienie:
„10. mgr Krzysztof Maciej Wieliczko – Wydział Ekonomii 
i Zarządzania”.
Senat zmienił § 1 pkt 12, który otrzymał następujące 
brzmienie:
„12. Joanna Zięba – studentka – Wydział Humanistycz-
ny”.

> Nr 249 zmieniająca uchwałę nr 27 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla dok-
torantów.
Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 27 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie powołania komisji dyscypli-
narnej dla doktorantów:
1. zmienił się § 1 pkt 7, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „7. mgr Izabela Kurzydło – doktorantka - Wydział Ma-

tematyki, Informatyki i Ekonometrii”.

> Nr 250 zmieniająca uchwałę nr 28 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. w spra-
wie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla 
doktorantów.
Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 28 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie powołania odwoławczej ko-
misji dyscyplinarnej dla doktorantów:
1. zmieniono § 1 pkt 6, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „6. mgr Andrzej Szary – doktorant – Wydział Fizyki i 

Astronomii”.

> Nr 251 zmieniająca uchwałę nr 25 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. 

w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla stu-
dentów.
Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 
25 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie powołania komisji dy-
scyplinarnej dla studentów:
1.zmieniono § 1 pkt 3, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „3. dr Joanna Markiewicz - Stanny – Wydział Huma-

nistyczny”,
2.zmieniono § 1 pkt 11, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „11. Anna Przyjemska – Wydział Mechaniczny”,
3.zmieniono § 1 pkt 12, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „12. Katarzyna Arkusz – Wydział Mechaniczny”,
4.zmieniono § 1 pkt 13, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „13. Jakub Brosławski – Wydział Pedagogiki, Socjo-

logii i Nauk o Zdrowiu”,
5.zmieniono § 1 pkt 14, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „14. Grzegorz Gryncewicz - Wydział Pedagogiki, 

Socjologii i Nauk o Zdrowiu”,
6.zmieniono § 1 pkt 15, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „15. Justyna Madej – Wydział Matematyki, Infor-

matyki i Ekonometrii”,
7.zmieniono § 1 pkt 17, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „17. Anna Reder – Wydział Nauk Biologicznych”,
8.zmieniono § 1 pkt 19, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „19. Błażej Stelmaszyk – Wydział Elektrotechniki, 

Informatyki i Telekomunikacji”.

> Nr 252 zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscypli-
narnej dla studentów.
Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 
26 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 
października 2008 r. w sprawie powołania odwoław-
czej komisji dyscyplinarnej dla studentów:
1. zmieniono § 1 pkt 7, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „7. Marta Czerwińska – Wydział Humanistyczny”,
3. zmieniono § 1 pkt 8, który otrzymał następujące 

brzmienie:
 „8. Hubert Gajewski – Wydział Artystyczny”.

> Nr 253 w sprawie zasad podziału dotacji na badania 
własne na rok 2010.
Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania 
własne na rok 2010, stanowiące załącznik do niniej-
szej uchwały.

> Nr 254 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów dok-
toranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Senat uchwalił regulamin studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały.


