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44 z obrad senatu 

z obrad 
senatu
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 14.12.2011 r. 
podjął następujące uchwały:

> Nr 474 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborcze-
go Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat zatwierdził regulamin wyborczy uchwalony przez 
Uczelnianą Komisję Wyborczą, zawierający szczegó-
łowy kalendarz wyborczy, zasady podziału mandatów 
pomiędzy jednostki organizacyjne uniwersytetu oraz 
szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów, stano-
wiący załącznik do powołanej uchwały. Jednocześnie 
Senat postanowił, że traci moc uchwała nr 372 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2007 r.  
w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborczego.

> Nr 475 uzupełniająca uchwałę nr 474 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w spra-
wie zatwierdzenia regulaminu wyborczego Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. 
Senat postanowił, że w Kalendarzu wyborczym w rubry-
ce Organizator wyborów wybieralnych członków Rad 
Wydziałów i rubryce Organizator wyborów wybieralnych 
członków Rad Instytutów dopisuje się „Studencka Komi-
sja Wyborcza, Doktorancka Komisja Wyborcza”.

> Nr 476 w sprawie uchwalenia prowizorium budżetowe-
go na rok 2012. 
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2012, stanowiące załącznik do 
powołanej uchwały.

> Nr 477 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwy-
miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych.
Senat ustalił następujące stawki za realizację godzin 
ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych obowiązujące od stycznia 2012 roku:

Stanowisko oraz tytuł nauko-
wy, stopień naukowy i tytuł 

zawodowy

Studia 
stacjo-
narne  

zł brutto

Studia 
niesta-

cjonarne
zł brutto

1.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku profesora zwyczajne-
go lub nadzwyczajnego posia-
dający tytuł naukowy profesora
prof.

63,00 100,00

2.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku profesora nadzwy-
czajnego nie posiadający tytu-
łu naukowego profesora 
dr hab. 

54,00 81,00

3.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta posiadający 
stopień naukowy doktora habi-
litowanego
dr hab.

54,00 81,00

4. Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku docenta 52,00 71,00

5.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta nie posiada-
jący stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego
dr

53,00 61,00

6.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
posiadający stopień naukowy 
doktora
dr

49,00 61,00

7.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
nie posiadający stopnia nauko-
wego doktora
mgr

49,00 50,00

8.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku asystenta posiadający 
stopień naukowy doktora
dr

49,00 61,00

9.
Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku asystenta
mgr

34,00 42,00

10.
Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku wykładowcy
mgr

33,00 42,00

11.
Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku lektora i instruktora
mgr

33,00 42,00

> Nr 478 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwy-
miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
Senat ustalił następujące stawki za realizację godzin 
ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych oraz nie-
stacjonarnych, dla osób niebędących pracownikami Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, obowiązujące od stycznia 
2012 roku:

Tytuł naukowy, stopień na-
ukowy, tytuł zawodowy

Studia 
stacjo-
narne  

zł brut-
to

Studia 
niestacjo-
narne zł 
brutto

1.

Nauczyciel posiadający tytuł 
naukowy
prof. dr hab., prof. dr hab. 
inż.

58,00 100,00

2. 

Nauczyciel posiadający sto-
pień naukowy 
dr hab., dr hab. inż., II 
st.kw.art.

54,00 81,00
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3. 

Nauczyciel posiadający sto-
pień naukowy
dr, dr inż., doc. dr, doc. dr inż.,  
I st.kw.art., dr n. med.

49,00 61,00

4.

Nauczyciel posiadający tytuł 
zawodowy
mgr, mgr inż., inż., ks.mgr, 
lek.med.

32,00 42,00

> Nr 479 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulami-
nu organizacyjnego Centrum Komputerowego 
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Centrum Komputerowego wraz z za-
łącznikami: 
1)  załącznik nr 1 – Regulamin sieci komputerowej Uni-

wersytetu Zielonogórskiego,
2)  załącznik nr 2 – Regulamin świadczenia usług inter-

netowych i teleinformatycznych.
Senat postanowił, że regulamin organizacyjny Centrum 
Komputerowego wraz z załącznikami stanowią załączni-
ki do powołanej uchwały. 

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 25.01.2012 r. 
podjął następujące uchwały:

> Nr 480 w sprawie wszczęcia postępowania o nada-
nie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w spra-
wie nadania prof. dr. hab. inż. Marianowi Piotrowi Kaź-
mierkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.
Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie po-
wierzenia prof. dr. hab. inż. Józefowi Korbiczowi obo-
wiązków promotora w postępowaniu o nadanie tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. dr. hab. inż. Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskie-
mu.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
przygotowania opinii:
1. Senatowi Politechniki Poznańskiej, 
2. Senatowi Politechniki Wrocławskiej.

> Nr 481 zmieniająca uchwałę nr 395 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2011 roku w spra-
wie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia wyższe  
w roku akademickim 2012/2013 
Senat, w uchwale nr 395 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przy-
jęcia zasad i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku 
akademickim 2012/2013 wprowadził następujące zmia-
ny:
1. zmienił § 8 ust. 2, który otrzymał następujące 

brzmienie:
„2. Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowa-
ni są według kolejności na liście rankingowej sporzą-
dzonej na podstawie punktacji za przeliczony wynik 
ukończenia studiów wpisany do dyplomu, za zgodność 
albo pokrewieństwo kierunku ukończonych studiów z 
wybranym kierunkiem studiów drugiego stopnia oraz 

za inne elementy postępowania rekrutacyjnego okre-
ślone w szczegółowych zasadach rekrutacji dla kie-
runku.”;

2. zmienił Załącznik nr 1 Wydział Artystyczny - w sposób 
określony w załączniku nr 1 do powołanej uchwały;

3. zmienił Załącznik nr 2 Wydział Ekonomii i Zarządza-
nia - w sposób określony w załączniku nr 2 do powo-
łanej uchwały;

4. zmienił Załącznik nr 5 Wydział Humanistyczny -  
w sposób określony w załączniku nr 3 do powołanej 
uchwały; 

5. zmienił Załącznik nr 6 Wydział Inżynierii Lądowej  
i Środowiska - w sposób określony w załączniku nr 4 
do powołanej uchwały; 

6. zmienił Załącznik nr 10 Wydział Pedagogiki, Socjolo-
gii i Nauk o Zdrowiu - w sposób określony w załączni-
ku nr 5 do powołanej uchwały.

Ponadto Senat, wprowadził tekst jednolity uchwały nr 
395 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 
maja 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekru-
tacji na studia wyższe w roku akademickim 2012/2013, 
stanowiący załącznik nr 6 do powołanej uchwały.

> Nr 482 w sprawie liczby studentów studiów stacjonar-
nych w Uniwersytecie Zielonogórskim, finansowanych  
z budżetu państwa w roku akademickim 2012/2013
Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształ-
cenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania ze 
środków publicznych, wynikającymi z obowiązującego 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dota-
cji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepu-
blicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 89, poz. 544 ze zm.) oraz 
projektu z dnia 26 lipca 2011 r. nowego rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie spo-
sobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni 
publicznych i niepublicznych (http://www.bip.nauka.
gov.pl/_gAllery/14/70/14703/20110726_Projekt_roz-
porzadzenia_podzial_dotacji.pdf), Senat UZ określił 
maksymalne liczby studentów finansowanych z budżetu 
państwa na poszczególnych kierunkach studiów stacjo-
narnych w roku akademickim 2012/2013:

wydział 
/kierunek

studia 
pierwszego 

stopnia

studia 
drugiego 
stopnia

Wydział Artystyczny

ARCHITEKTURA WNĘTRZ 64

EawzSzP 40 32

EawzSM 41 19

GRAFIKA 42

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA 24

MALARSTWO 25 21

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE 518 245

EKONOMIA 512  

ZARZĄDZANIE 450 278
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Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

AUTOMATYKA I ROBOTYKA 177 37

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA 140

ELEKTROTECHNIKA 85 54

INFORMATYKA 422 105

 

Wydział Fizyki i Astronomii

ASTRONOMIA 34 24

FIZYKA 51 24

FIZYKA TECHNICZNA 30  

 

Wydział Humanistyczny

FILOLOGIA, filologia angielska 471 120

FILOLOGIA, filologia germańska 290 97

FILOLOGIA, filologia romańska 102  

FILOLOGIA, filologia rosyjska 113 40

FILOLOGIA POLSKA 129 112

FILOZOFIA 43 38

HISTORIA 143 110
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIO-
TEKOZNAWSTWO 65  

POLITOLOGIA 146 187

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 265 45

BUDOWNICTWO 781 140

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 406 120

 

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

INFORMATYKA I EKONOMETRIA 85 37

MATEMATYKA 117 44

 

Wydział Mechaniczny

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 218  
EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMA-
TYCZNA 58 65

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 147 41

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 249 61

TECHNOLOGIA DREWNA 35  

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRO-
DUKCJI 406 108

 

Wydział Nauk Biologicznych

BIOLOGIA 133 95

BIOTECHNOLOGIA 187

OCHRONA ŚRODOWISKA 96 149

 

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

PEDAGOGIKA 1424 752

PIELĘGNIARSTWO 196  

PRACA SOCJALNA 98  

SOCJOLOGIA 146 136

WYCHOWANIE FIZYCZNE 309  

> Nr 483 w sprawie przyjęcia inicjatywy utworzenia kie-
runku lekarskiego 
Senat pozytywnie zaopiniował inicjatywę utworzenia 
kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

>  Nr 484 w sprawie przyjęcia prowizorium planu inwe-
stycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2012
Senat przyjął prowizorium planu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2012, stanowiące za-
łącznik do powołanej uchwały.

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 1 z dnia 2 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie 
nr 80 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 
grudnia 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach 
odpłatności za świadczone przez Uniwersytet Zielono-
górski usługi edukacyjne.
JM Rektor zmienił wzór umowy o warunkach odpłatności 
za świadczone przez Uniwersytet Zielonogórski usługi 
edukacyjne stanowiący załącznik do zarządzenia nr 80 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 grud-
nia 2011 r. w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłat-
ności za świadczone przez Uniwersytet Zielonogórski 
usługi edukacyjne - w sposób określony w załączniku do 
zarządzenia.

> Nr 2 z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie zasad przepro-
wadzania egzaminu językowego dla nauczycieli akade-
mickich zatrudnianych w Uniwersytecie Zielonogórskim 
JM Rektor zarządził, że dodatkowym wymaganiem dla 
nauczycieli akademickich zatrudnianych w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim jest dobra znajomość języka an-
gielskiego lub języka niemieckiego, w stopniu pozwa-
lającym na prowadzenie w nim zajęć dydaktycznych 
(poziom biegłości B2 wg europejskiego systemu opisu 
kształcenia). 
Kierownik jednostki organizacyjnej może wnioskować 
do Rektora o wskazanie innego języka obcego jako pre-
ferowanego przy danym zatrudnieniu. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może 
podjąć decyzję o odstąpieniu, od wymogu określonego 
w ust. 1. 
Poziom znajomości języka obcego sprawdza się w for-
mie egzaminu. 

zarządzenia 
jm rektora


