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> Nr 368 w sprawie wyrażenia zgody na wysłanie przez

Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego listu do Ministerstwa Edukacji Republiki Białorusi w sprawie wezwania
do niedopuszczenia stosowania represji wobec studentów uczelni wyższych i szkół średnich, uczestników pokojowych 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 Uniwersytetu Zielonogórskiego listu do Ministerstwa Edukacji
Republiki Białorusi w sprawie wezwania do niedopuszczenia stosowania represji wobec studentów uczelni
wyższych i szkół średnich, uczestników pokojowych akcji protestacyjnych, które miały miejsce w Mińsku i innych 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.

przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie 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 szczegółowych zasad określonych w załącznikach do niniejszej uchwały na wniosek rad jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie.”
2. § 2 otrzymał następujące brzmienie:
„Formę studiów doktoranckich, zasady i tryb rekrutacji, limit przyjęć, termin i miejsce składania dokumentów oraz termin i miejsce przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego podają do wiadomości publicznej kierownicy studiów doktoranckich na
tablicach ogłoszeń w siedzibie i na stronach internetowych 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 określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

> Nr 370 w sprawie wyrażenia opinii o przekazaniu podmiotowi zewnętrznemu działalności Uczelni dotyczącej utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz ochronie tychże obiektów.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie przekazania
podmiotowi zewnętrznemu działalności Uczelni dotyczącej utrzymania czystości w obiektach Uniwersytetu
Zielonogórskiego oraz ochronie tychże obiektów.

> Nr 371 w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieru-

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA

chomości.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
JM Rektor wydał zarządzenia:
sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako
działki 214/3, 231, 18, 41, 42 o łącznej powierzchni
32,46 ha położonych w Nowym Kisielinie, dla których > Nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć
prowadzona jest księga wieczysta KW 61820, stanowiąna studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.
cych własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, o wartoJM Rektor ustalił wielkości limitów rekrutacyjnych na
ści 7.002.190,00 zł.
studiach doktoranckich w roku akademickim 2011/2012
na poszczególnych kierunkach.
> Nr 372 zmieniająca uchwałę nr 216 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
zasad punktacji osiągnięć naukowych rejestrowanych w
Nazwa dyscypliny naukowej
Limit
Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP).
W załączniku nr 1 do uchwały nr 216 Senatu UniwersyWydział Elektrotechniki, Informatyki
tetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie
i Telekomunikacji
zasad punktacji osiągnięć naukowych rejestrowanych
w Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji (SKEP),
ELEKTROTECHNIKA
15
dodano kody osiągnięć naukowych w dziedzinie sztuki
INFORMATYKA
wraz z punktacją, określone w załączniku nr 1 do niniejWydział Fizyki i Astronomii
szej uchwały.
ASTRONOMIA
> Nr 373 zmieniająca uchwałę nr 287 Senatu Uniwersyte10
FIZYKA
tu Zielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie
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Wydział Humanistyczny
HISTORIA

10

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
BUDOWNICTWO

5

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

5

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
MATEMATYKA

5

> Nr 2 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany komisji

JM Rektor w regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie wprowadził zmiany
w brzmieniu określonym w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia. Niniejszym zostały zmienione
także załączniki nr 1 i 16 do regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 16
do niniejszego zarządzenia.

> Nr 6 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadze-

nia regulaminu przyznawania stypendiów ﬁnansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa dla profesorów wizytujących przebywających na Uniwersytecie
Zielonogórskim.
JM Rektor niniejszym zarządzeniem wprowadził regulamin przyznawania stypendiów ﬁnansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa dla profesorów
wizytujących przebywających na Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

ds. opracowania zmian w regulaminie organizacyjnym
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
JM Rektor wprowadził zmiany w składzie komisji ds.
opracowywania zmian w regulaminie organizacyjnym
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Skład komisji ds. opracowania zmian w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawia się następująco:
1. mgr inż. Franciszek Orlik – Przewodniczący,
2. inż. Henryk Michalak,
3. mgr Hanka Nowakowska,
4. mgr Sławomir Szumalo,
> Nr 7 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć
5. mgr Agnieszka Gąsiorowska,
na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akade6. inż. Katarzyna Łasińska,
mickim 2011/2012.
7. Krystyna Ciepiela,
JM Rektor ustalił wielkości limitów rekrutacyjnych na
8. mgr Sylwia Jachacz,
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze
9. mgr inż. Katarzyna Janas-Subsar,
zimowym w roku akademickim 2011/2012 oraz wielkości
10. mgr Jerzy Kubicz,
limitów rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych i nie11. lic. Małgorzata Dęga.
stacjonarnych w semestrze letnim w roku akademickim
2011/2012.
> Nr 3 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany regu> Nr 8 z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania
laminu pomocy materialnej dla studentów i doktoranUczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki
tów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzające
2011/2012.
tekst jednolity regulaminu.
JM Rektor powołał Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na
JM Rektor wprowadził następujące zmiany w regulamirok akademicki 2011/2012.
nie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
> Nr 9 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zmiany regulamiUniwersytetu Zielonogórskiego:
nu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1. § 7 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie:
JM Rektor w regulaminie organizacyjnym Uniwersyte„5. Student, może otrzymywać stypendium za wytu Zielonogórskiego wprowadził stanowisko Inspektora
niki w sporcie albo stypendium ministra za wybitne
Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administraosiągnięcia sportowe albo stypendium przyznawane
tora Systemu wraz z zakresem zadań.
na podstawie art. 31 ust. 1 lub art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2010, Nr > Nr 10 z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie zasad realizacji
127, poz. 857 z p. zm.).”
akcji promocyjnej pn. „Młodzieżowy Uniwersytet Zie2. Niniejszym JM Rektor zmienił załącznik nr 5 do relonogórski” oraz wprowadzenia regulaminu „Młodzieżogulaminu pomocy materialnej dla studentów i dokwego Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
torantów Uniwersytetu Zielonogórskiego w brzmieJM Rektor wprowadził zasady realizacji akcji proniu określonym w załączniku do niniejszego zarząmocyjnej pn. „Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórdzenia.
ski” oraz regulamin „Młodzieżowego Uniwersytetu
> Nr 4 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych
Zielonogórskiego”.
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego
oraz kalendarza rekrutacyjnego w roku akademickim
Joanna Bojarska
2011/2012 na studia pierwszego i drugiego stopnia.
Biuro Prawne
JM Rektor niniejszym zarządzeniem wprowadził szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego oraz kalendarza rekrutacyjnego w roku akademickim 2011/2012 na studia pierwszego i drugiego
TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
stopnia.

> Nr 5 z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie
Zielonogórskim oraz wprowadzające tekst jednolity.
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