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Z   O  B  R  A  D   S  E  N  A  T  U  
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 lutego 
2003 r.  podjął następujące uchwały: 

 Nr 57 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydzia-
le Humanistycznym oraz zmiany zasad działalności 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. 
Senat zniósł Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych jako jed-
nostkę międzywydziałową w Pionie Prorektora ds. Jednostek Mię-
dzywydziałowych i na wniosek Rady Wydziału Humanistyczne-
go powołał Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych powołane zostało do 
prowadzenia działalności dydaktycznej, dlatego też zatrudniać 
będzie wyłącznie pracowników dydaktycznych na stanowiskach 
określonych w art. 75 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 
1990 r. o szkolnictwie wyższym: 
a) starszego wykładowcy, 
b) wykładowcy, 
c) lektora. 
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 października 2003 r. 

 Nr 58 w sprawie opinii dotyczącej zmiany zasad 
rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach 
dziennych i zaocznych w roku akademickim 
2002/2003. 
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie następujących zmian 
zasad rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na studiach dzien-
nych i zaocznych w roku akademickim 2002/2003: 
1) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach 

dziennych zrealizowane w roku akademickim 2002/2003 wy-
płacone będzie jednorazowo do końca lipca 2003 r. 

2) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach za-
ocznych zrealizowane w semestrze letnim roku akademickiego 
2002/2003 wypłacone będzie jednorazowo do końca lipca 
2003 r. 

Powyższe zmiany wprowadzone zostały zarządzeniem nr 8 z dnia 
26 lutego 2003 r. zmieniającym zarządzenie nr 24 z 4 grudnia 
2002 r. w sprawie zasad rozliczeń za godziny ponadwymiarowe 
na studiach dziennych i zaocznych. 

 Nr 59 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Andrzeja Jankowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony. 

 Nr 60 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego 
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. inż. Krzysztofa 
Gałkowskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. 

 Nr 61 w sprawie podziału dotacji na badania własne 
na rok 2003. 
Senat przyjął kryteria podziału dotacji na badania własne dla wy-
działów na rok 2003, określone w załączniku do uchwały. 

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 marca 
2003 r.  podjął następujące uchwały: 

 Nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie 
kapitału zakładowego w UTBS Sp. z o.o. 
Senat wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego 
Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 6.789.500,00 zł po-
przez: 

1) podwyższenie wysokości wkładów pieniężnych do kwoty 
4.513.084,44 zł, tj. o kwotę 13.084,44 zł; 

2) wniesienie tytułem aportu wyposażenia STB przy ul. Wy-
spiańskiego 60, oszacowanego na kwotę 572.103,82 zł oraz 
dokumentacji dotyczącej budynków, oszacowanej na kwotę 
1.022.811,74 zł. 

 Nr 63 w sprawie programu inwestycyjno-
modernizacyjnego UZ na lata 2001-2010. 
Mając na uwadze zadania inwestycyjne zapoczątkowane przez 
Politechnikę Zielonogórską w roku 1999 uchwałą Senatu Poli-
techniki Zielonogórskiej z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie pro-
gramu inwestycyjno-modernizacyjnego na lata 1999-2002, Senat 
Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził wolę kontynuowania 
i realizowania tych zadań oraz zadań ujętych w programie inwe-
stycyjno-modernizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego na la-
ta 2001-2010: 
1) Zadania kontynuowane – aktualnie realizowane: 

– budynek dydaktyczny Wydziału Nauk Ścisłych, 
– modernizacja i rozbudowa hali laboratoryjnej i budynku dy-

daktycznego Instytutu Budownictwa, 
– modernizacja i rozbudowa hali laboratoryjnej Wydziału Me-

chanicznego. 
2) Zadania kontynuowane i do realizacji: 

– budynek dydaktyczny Wydziału Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji, 

– modernizacja hali Wydziału Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji oraz Wydziału Mechanicznego, 

– uzbrojenie terenu, zagospodarowanie terenu, parkingi, 
– Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Młodzieży Niepełno-

sprawnej, 
– Nowy Kisielin - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne, 
– Biblioteka Uniwersytecka, 
– budynek dydaktyczny dla Wydziału Nauk Pedagogicznych 

i Społecznych oraz Wydziału Prawa, 
– budynek Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska oraz 

przebudowa Studium Języków Obcych. 

 Nr 64 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finanso-
wego UZ za okres 01.09.2001-31.12.2002. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wybór Biura 
Rachunkowego Ergo, mającego siedzibę w Zielonej Górze przy ul. 
Olchowej 5, do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za okres 01.09.2001 – 31.12.2002. 

 Nr 65 w sprawie powołania zespołu oceniającego 
nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję rekto-
ra lub prorektora. 
Senat powołał zespół oceniający pracę nauczycieli akademickich 
pełniących funkcje rektora i prorektorów, w następującym skła-
dzie :   
1. prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk - Szkoła Nauk Humanistycznych 

i Społecznych, 
2. prof. dr hab. inż. Romuald Świtka - Szkoła Nauk Technicz-

nych, 
3. prof. dr hab. Janusz Matkowski - Szkoła Nauk Ścisłych 

i Ekonomicznych. 
Członkowie Zespołu na pierwszym zebraniu wybiorą spośród sie-
bie przewodniczącego. 

 Nr 66 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr inż. 
Grzegorzowi Andrzejewskiemu nagrody Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu za rozprawę doktorską pt. „Programowy model 
interpretowanej sieci Petriego dla potrzeb projektowania mikro-
systemów cyfrowych“. 
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 Nr 67 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof. dr hab. 
inż. Józefowi Korbiczowi, dr hab. inż. Janowi M. Kościelnemu, 
dr hab. inż. Zdzisławowi Kowalczukowi, prof. dr hab. inż. Woj-
ciechowi Cholewie, dr hab. inż. Antoniemu Ligęzie nagrody Mi-
nistra Edukacji Narodowej i Sportu za monografię zespołową pt. 
„Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej inteligencji, 
zastosowania“. 

 Nr 68 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof. dr hab. 
Joachimowi Zdrence nagrody Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu za książkę pt. „Die Inschriften des Landkreises Rügen”. 

 Nr 69 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. Ma-
rii Barbarze Piechowiak-Topolskiej, prof. UZ, nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. „Społeczeństwo i kul-
tura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku”. 

 Nr 70 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr Andrze-
jowi Piaseckiemu nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
za książkę pt. „Władza w samorządzie terytorialnym III RP. Teo-
ria i praktyka kadencji lat 1990-2002”. 

 Nr 71 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. Sta-
nisławowi Borawskiemu, prof. UZ, nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu za międzynarodowe współautorstwo książki 
pt. „Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln/Opole“. 

 Nr 72 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. Ka-
zimierzowi Głazkowi, prof. UZ, nagrody Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu za książkę pt. „A Guide to the Literature on Se-
mirings and their Applications in Mathematics and Information 
Sciences”. 

 Nr 73 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. Kry-
stynie Lukierskiej-Walasek, prof.UZ, nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu za książkę pt. „Wstęp do teorii szkieł spino-
wych i kwadrupolowych”. 

 Nr 74 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. inż. 
Edwardowi Kowalowi, prof. UZ, nagrody Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu za publikację pt. „Ekonomiczno-społeczne aspek-
ty ergonomii”. 

 Nr 75 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. inż. 
Tadeuszowi Kuczyńskiemu, prof. UZ nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu za monografię pt.„Emisja amoniaku 
z budynków inwentarskich a środowisko”. 

 Nr 76 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof. dr hab. 
inż. Romualdowi Świtce nagrody Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organiza-
cyjnej”. 

 Nr 77 w sprawie opinii wniosku o przyznanie na-
grody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof. dr hab. 
inż. Tadeuszowi Bilińskiemu nagrody Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i or-
ganizacyjnej. 

 Nr 78 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mia-
nowanym na czas nieokreślony. 
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycie-
lem akademickim mianowanym na czas nieokreślony - Larrym 
Mobley – w trybie art. 93 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym. 

 Nr 79 zmieniającą uchwałę Senatu UZ nr 66 z dnia 24 
października 2001 r. w sprawie wysokości narzutów 
ogólnouczelanianych. 
Senat uchwalił następujące zmiany w uchwale nr 66 z dnia 24 
października 2001 r. w sprawie wysokości narzutów ogólnoucze-
lanianych: 
1. § 1 ust. 1 pkt 4 uchwały nr 66 Senatu UZ w sprawie wysokości 

narzutów ogólnouczelnianych otrzymał następujące brzmienie: 
„Z działalności na rzecz nauki i dydaktyki Zakładu Zielman -  
30%”. 

2. § 1 ust. 2 uchwały nr 66 Senatu UZ otrzymał następujące 
brzmienie: 
„Z projektów celowych KBN nie mniej niż 20%, w tym: 
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą -  
15%, 
- dla Wydziału realizującego projekt -  5%”. 

3. § 1 ust. 3 uchwały nr 66 Senatu UZ otrzymał następujące 
brzmienie: 
„Z projektów badawczych KBN (grantów) nie mniej niż 20%, 
w tym: 
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą -  
15%, 
- dla Wydziału realizującego projekt -  5%”. 

 Nr 80 w sprawie regulaminu Samorządu Studenc-
kiego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Senat uchwalił regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego. 

 Nr 81 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie 
na stanowisko profesora zwyczajnego. 
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. inż. Mariana 
Adamskiego na stanowisko profesora zwyczajnego. 

 Nr 82 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
określony. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek prof. dr hab. Henryka 
Greinerta o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
na czas nieokreślony. 

 Nr 83 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas okre-
ślony. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dr hab. Michaiła Kotina 
o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 
określony. 

 Nr 84 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas okre-
ślony. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dr hab. Bernadetty Nit-
schke o mianowanie  na stanowisko profesora nadzwyczajnego na 
czas określony. 
 
 

 


