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Z  ObRad SENaTU

z  o b r a d  s e n a t u
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2014 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 224 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie ty-
tułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. dr. Richardowi Wielebińskiemu
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
prof. dr. hab. Januszowi Gilowi obowiązków promotora 
w niniejszym postępowaniu.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
przygotowania opinii:
1. Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
2. Senatowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

__Nr 225 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie ty-
tułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
prof. dr. hab. Wojciechowi Dziembowskiemu

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
prof. dr. hab. Andrzejowi Maciejewskiemu obowiązków 
promotora w niniejszym postępowaniu.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
przygotowania opinii:
1. Senatowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
2. Senatowi Uniwersytetu Wrocławskiego.

__Nr 226 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku europeistyka i stosun-
ki transgraniczne i określenia efektów kształcenia dla 
tego kierunku

__Nr 227 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku ochrona i bezpieczeń-
stwo dziedzictwa kulturowego i określenia efektów 
kształcenia dla tego kierunku

__Nr 228 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku ar-
chitektura krajobrazu i określenia efektów kształcenia 
dla tego kierunku

__Nr 229 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku archi-
tektura krajobrazu i określenia efektów kształcenia dla 
tego kierunku

__Nr 230 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie uprawnienia 
do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku 
biotechnologia i określenia efektów kształcenia dla tego 
kierunku

__Nr 231 w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunku studiów pierwszego stopnia historia prowadzo-
nych na Wydziale Humanistycznym

__Nr 232 zmieniającą uchwałę nr 119 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 

przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe 
w roku akademickim 2014 /2015
W ww. uchwale: 
1. zmieniono § 2 ust. 3, który otrzymał brzmienie:

„Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjo-
narne drugiego stopnia na kierunku pedagogika na Wy-
dziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ma prawo 
wskazać w jednym podaniu o przyjęcie na studia - poza 
specjalnością, na którą chce być przyjęty w pierwszej ko-
lejności - dodatkowo drugą specjalność, na którą chciałby 
być zakwalifikowany w ramach wolnych miejsc.”,

2. zmieniono § 6 ust. 5, który otrzymał brzmienie:
„Studia mogą nie zostać uruchomione na kierunkach/
specjalnościach, na które zostanie przyjętych mniej 
niż 25 osób w przypadku studiów pierwszego stopnia 
i jednolitych studiów magisterskich oraz mniej niż  
15 osób - w przypadku studiów drugiego stopnia.”,

3. wprowadzono zmiany do załączników uchwały,
Poza tym wprowadzono tekst jednolity uchwały nr 119 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 
2013 r. w sprawie jak wyżej.

__Nr 233 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu oraz zatwierdzenia regulaminu organizacyjne-
go Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

__Nr 234 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego

__Nr 235 w sprawie opinii dotyczącej zmiany regulaminu 
organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego UZ 
oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu

__Nr 236 w sprawie opinii dotyczącej zatwierdzenia wzo-
rów dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, 
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających 
na Uniwersytecie Zielonogórskim

__Nr 237 w sprawie zabezpieczenia kredytu, mówiącą, że 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 27 300 000,00 
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych po-
łożonych w Zielonej Górze:
1) przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka 192/25, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078860/9 oraz 
2) przy al. Wojska Polskiego 71A, oznaczonej jako działka 
162/27, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
ZG1E 00082227/1
- jako zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku 
bieżącym w wysokości 14 000 000,00 PLN, nie wyższego 
jednak niż 18 200 000,00 PLN.

__Nr 238 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego”
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Podjęta uchwała mówi, że Senat Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wyraża zgodę na ustanowienie hipotek  
do łącznej wysokości 11 400 000,00 PLN na rzecz banku wy-
łonionego w drodze postępowania przetargowego, na nieru-
chomościach zabudowanych położonych w Zielonej Górze:
1) przy ul. Energetyków 2, oznaczonej jako działka 68/7, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00061246/7 oraz
2) przy ul. Szafrana 1, oznaczonej jako działka 192/52, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078672/4
- jako zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwesty-
cyjnego w wysokości 7 600 000,00 PLN z przeznaczeniem 

z a r z Ą d z e n I a  J M  r e K t o r a

na finansowanie planowanych i refinansowanie poniesio-
nych nakładów na wkład własny w ramach zadania in-
westycyjnego pod nazwą „Park Naukowo-Technologiczny 
Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

__Nr 239 w sprawie ustalenia liczby zastępców kanclerza - 
na Uniwersytecie Zielonogórskim powołuje się 3 zastęp-
ców kanclerza

__Nr 240 w sprawie przyjęcia prowizorium planu inwesty-
cyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2014 

JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 118 z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie 
nr 28 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 
marca 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. 
Jakości Kształcenia

Zgodnie z powyższym zarządzeniem skład Zespołu  
ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia się na-
stępująco:
1)  dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ – przewodniczący,
2)  dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ – przedstawi-

ciel Komisji ds. Budżetu i Finansów,
3)  dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ – przedstawi-

ciel Komisji ds. Kształcenia,
4)  dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – przedstawi-

ciel Komisji ds. Nauki,
5)  dr Helena Ochonczenko – przedstawiciel Komisji  

ds. Studenckich,
6)  mgr inż. Katarzyna Bubacz – dyrektor Biura Prorekto-

ra ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
7)  mgr Agnieszka Gąsiorowska – Biuro Prawne,
8)  dr Alina Szelecka – uczelniany koordynator ds. ECTS,
9)  mgr Agnieszka Możejko - uczelniany koordynator Pro-

gramu LLP/Erasmus,
10) mgr Lilia Smoła – kierownik Biura Karier,
11) dr inż. Anna Pławiak-Mowna – przedstawiciel rektora,
12) mgr Monika Alechno-Matuszczak – przedstawiciel 

doktorantów,
13) Grzegorz Gryncewicz – przedstawiciel studentów.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem skład Zespołu ds. Ewa-
luacji Jakości Kształcenia przedstawia się następująco:
1) dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – przewod-

niczący,
2) dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ – przedstawiciel 

Wydziału Artystycznego,
3) dr Paweł Szudra – przedstawiciel Wydziału Ekonomii 

i Zarządzania,
4) dr hab. inż. Robert Smoleński – przedstawiciel Wydzia-

łu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
5) dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ – przedstawiciel 

Wydziału Fizyki i Astronomii,

6) dr Joanna Markiewicz–Stanny – przedstawiciel Wydzia-
łu Humanistycznego,

7) dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – przedstawiciel Wy-
działu Inżynierii Lądowej i Środowiska,

8) dr hab. Bogdan Szal – przedstawiciel Wydziału Mate-
matyki, Informatyki i Ekonometrii,

9) dr inż. Piotr Gawłowicz – przedstawiciel Wydziału Me-
chanicznego,

10) dr Elżbieta Roland – przedstawiciel Wydziału Nauk 
Biologicznych,

11) dr Justyna Nyćkowiak – przedstawiciel Wydziału Pe-
dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

12) dr inż. Jarosław Gramacki – Centrum Komputerowe,
13) mgr Maciej Kozaryn – przedstawiciel doktorantów,
14) Kamil Woźnica – przedstawiciel studentów.

__Nr 119 z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
wzoru karty oceny pracy nauczyciela akademickiego

__Nr 121 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regu-
laminu Organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego

__Nr 123 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Te-
lekomunikacji oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

__Nr 124 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu oraz zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego

__Nr 125 z dnia 18 grudnia 2013 r. wprowadzające w za-
rządzeniu nr 73 Rektora UZ z dnia 27 sierpnia 2013 r. 
w sprawie wysokości opłat za pokoje/mieszkania w do-
mach pracowniczych następującą zmianę:

w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 5, w brzmieniu:

Lp. Obiekt UZ Ulica Mieszkanie/
pokój

Stawka 
bieżąca 
czynszu

5. Pokoje gościnne 
w DS „Rzepicha”

ul. Podgórna 
50 w Zielonej 

Górze

za pokój  
nr 3 z ła-
zienką

390,00 zł


