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4 Z OBRAD SENATU 

Z OBRAD 
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 stycznia 
2011 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 359 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
Senat wprowadził zmianę w § 10 ust. 6 Statutu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego wprowadzonego uchwałą nr 111 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 
2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego (z p. zm.), która otrzymała następu-
jące brzmienie:
„6. Następstwem decyzji senatu o wszczęciu postępo-
wania są działania przewodniczącego senatu skutkujące 
pozyskaniem dwóch opinii (recenzji) autorytetów na-
ukowych oraz uchwał kompetentnych gremiów nauko-
wych (senaty, rady wydziałów, rady naukowe instytutów 
lub inne instytucje), do których należą opiniodawcy.”

> Nr 360 w sprawie wszczęcia postępowania o nada-
nie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w spra-
wie nadania ks. bp. dr. Adamowi Dyczkowskiemu tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W dalszej kolejności Senat wyraził pozytywną opinię 
w sprawie powierzenia prof. dr. hab. Czesławowi Osę-
kowskiemu obowiązków promotora w postępowaniu 
o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego ks. bp. dr. Adamowi Dyczkowskiemu. 
Senat powierzył przygotowanie opinii Katolickiemu Uni-
wersytetowi Lubelskiemu oraz Papieskiemu Wydziałowi 
Teologicznemu we Wrocławiu.

> Nr 361 w sprawie utworzenia kierunku studiów pierw-
szego stopnia bezpieczeństwo i higiena pracy.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów 
pierwszego stopnia bezpieczeństwo i higiena pracy na 
Wydziale Mechanicznym.

> Nr 362 w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego 
stopnia architektura i urbanistyka.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów 
drugiego stopnia architektura i urbanistyka na Wydziale 
Inżynierii Lądowej i Środowiska.

> Nr 363 w sprawie utworzenia kierunku studiów drugiego 
stopnia bezpieczeństwo narodowe.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów 
drugiego stopnia bezpieczeństwo narodowe na Wydziale 
Ekonomii i Zarządzania.

> Nr 364 w sprawie wstrzymania rekrutacji oraz likwida-
cji studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia 
drewna.

Senat, na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego:
1) wstrzymał rekrutację na 3,5 - letnie studia pierwsze-

go stopnia na kierunku technologia drewna od roku 
akademickiego 2011/2012;

2) zlikwidował studia pierwszego stopnia na kierun-
ku technologia drewna po zakończeniu kształcenia 
przez studentów, którzy rozpoczęli studia na tym 
kierunku od roku akademickiego 2009/2010 – jednak 
nie później niż z dniem 30.09.2015 r. 

> Nr 365 zmieniająca uchwałę nr 285 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku aka-
demickim 2011/2012 oraz wprowadzająca tekst jedno-
lity.
Senat wprowadził zmiany w § 5 ust. 2 uchwały z dnia 
26 maja 2010 r., który otrzymał następujące brzmienie:
„2. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia opartej 
na egzaminach lub konkursie świadectw dojrzałości 
(dyplomów ukończenia studiów) rekrutacji na studia 
stacjonarne rozpoczynające się w semestrze zimowym 
2011/2012 jest 30 września 2011 roku, a na studia nie-
stacjonarne 4 października 2011 roku.”
Następnie w § 7 ust. 2 uchwały z dnia 26 maja 2010 r. 
w tabeli dopisał kolejny symbol „z” wraz z następującą 
treścią:

z
punkty za egzamin 

z przygotowania zawo-
dowego 

---------------------

W dalszej kolejności Senat w § 7 ust. 6 uchwały z dnia 
26 maja 2010 r. dodał  kolejne zdanie o następującym 
brzmieniu:
„Przez „przedmiot wybrany” rozumie się w całej uchwa-
le przedmiot zdawany jako obowiązkowy lub dodatko-
wy, nie brany pod uwagę w pozostałej części wzoru na 
liczbę punktów”.
Senat zmienił treść § 8 ust. 7 uchwały z dnia 26 maja 
2010 r., który otrzymał następujące brzmienie:
„7. Jako kryterium dodatkowe brana jest pod uwagę 
liczba punktów za przeliczoną ocenę z egzaminu dyplo-
mowego.”,
Zmianie uległy także następujące załączniki do uchwały 
z dnia 26 maja 2010 r.:  załącznik nr 1 Wydział Arty-
styczny, załącznik nr 2 Wydział Ekonomii i Zarządzania, 
załącznik nr 6 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
załącznik nr 8 Wydział Mechaniczny, załącznik nr 10 
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, które 
otrzymały brzmienie określone w załącznikach do ni-
niejszej uchwały.

> Nr 366 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organiza-
cyjnego Wydziału Mechanicznego. 
Senat zatwierdził regulamin organizacyjny Wydziału Me-
chanicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwa-
ły.

> Nr 367 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworze-
nia studiów podyplomowych Fizyka na Wydziale Fizyki 
i Astronomii.
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> Nr 368 w sprawie wyrażenia zgody na wysłanie przez 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego listu do Minister-
stwa Edukacji Republiki Białorusi w sprawie wezwania 
do niedopuszczenia stosowania represji wobec studen-
tów uczelni wyższych i szkół średnich, uczestników po-
kojowych akcji protestacyjnych, które miały miejsce 
w Mińsku i innych miastach Republiki Białorusi w dniu 19 
i 20 grudnia 2010 r.
Senat wyraził zgodę na wysłanie przez Rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego listu do Ministerstwa Edukacji 
Republiki Białorusi w sprawie wezwania do niedopusz-
czenia stosowania represji wobec studentów uczelni 
wyższych i szkół średnich, uczestników pokojowych ak-
cji protestacyjnych, które miały miejsce w Mińsku i in-
nych miastach Republiki Białorusi w dniu 19 i 20 grudnia 
2010 r.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 23 lutego 
2011 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 369 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały 
w głosowaniu tajnym. 
Senat wyraził zgodę na podjęcie uchwały w sprawie 
przekazania podmiotowi zewnętrznemu działalności 
Uczelni dotyczącej utrzymania czystości w obiektach 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz ochronie tychże 
obiektów, w głosowaniu tajnym.

> Nr 370 w sprawie wyrażenia opinii o przekazaniu pod-
miotowi zewnętrznemu działalności Uczelni dotyczą-
cej utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz ochronie tychże obiektów.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie przekazania 
podmiotowi zewnętrznemu działalności Uczelni doty-
czącej utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz ochronie tychże obiektów.

> Nr 371 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieru-
chomości.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako 
działki 214/3, 231, 18, 41, 42 o łącznej powierzchni 
32,46 ha położonych w Nowym Kisielinie, dla których 
prowadzona jest księga wieczysta KW 61820, stanowią-
cych własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, o warto-
ści 7.002.190,00 zł.

> Nr 372 zmieniająca uchwałę nr 216 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
zasad punktacji osiągnięć naukowych rejestrowanych w 
Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP).
W załączniku nr 1 do uchwały nr 216 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie 
zasad punktacji osiągnięć naukowych rejestrowanych 
w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP), 
dodano kody osiągnięć naukowych w dziedzinie sztuki 
wraz z punktacją, określone w załączniku nr 1 do niniej-
szej uchwały.

> Nr 373 zmieniająca uchwałę nr 287 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie 

przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranc-
kie w roku akademickim 2011/2012 oraz wprowadzająca 
tekst jednolity.
W niniejszą uchwałą Senat wprowadził następujące 
zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:

„3. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w 
trybie postępowania rekrutacyjnego, według szcze-
gółowych zasad określonych w załącznikach do ni-
niejszej uchwały na wniosek rad jednostek organiza-
cyjnych prowadzących studia doktoranckie.”

2.  § 2 otrzymał następujące brzmienie:
„Formę studiów doktoranckich, zasady i tryb rekru-
tacji, limit przyjęć, termin i miejsce składania do-
kumentów oraz termin i miejsce przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego podają do wiadomo-
ści publicznej kierownicy studiów doktoranckich na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie i na stronach inter-
netowych jednostki organizacyjnej oraz w środkach 
masowego przekazu, co najmniej na trzy miesiące 
przed rozpoczęciem roku akademickiego.”

Senat zmienił załącznik nr 3 do uchwały nr 287 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. – 
Wydział Humanistyczny, który otrzymał brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć 
na studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.
JM Rektor ustalił wielkości limitów rekrutacyjnych na 
studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 
na poszczególnych kierunkach.

Nazwa dyscypliny naukowej Limit

Wydział Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji

ELEKTROTECHNIKA
15

INFORMATYKA
Wydział Fizyki i Astronomii

ASTRONOMIA
10

FIZYKA


