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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 7 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania
Komisji ds. postępowania z nieaktualnymi materiałami niejawnymi.
Rektor powołał Komisję ds. postępowania z nieaktualnymi materiałami niejawnymi w następującym składzie:
1. Rozalia Sroka
– przewodnicząca,
2. Ryszard Maluda – członek komisji,
3. Jan Włodarski – członek komisji.

Nr 8 z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniające zarządzenie
nr 24 z 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń
za godziny ponadwymiarowe na studiach dziennych
i zaocznych.
Zmieniły się zasady rozliczeń za godziny ponadwymiarowe na
studiach dziennych i zaocznych w roku akademickim 2002/2003:
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach
dziennych wypłacone będzie po zrealizowaniu pensum rocznego jednorazowo do końca lipca 2003 roku;
- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na studiach zaocznych w semestrze letnim będzie wypłacone jednorazowo do
końca lipca 2003 roku.

Nr 9 z dnia 11 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie
nr 20 z dnia 9 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Wprowadzono następujące zmiany w regulaminie pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych:
1. Stypendium socjalne będzie mogło być przyznane w następującej wysokości:
I stopnia
– 43% podstawy naliczania,
II stopnia - 29% podstawy naliczania,
III stopnia - 17% podstawy naliczania.
2. Wysokość stypendiów SN1, SN2, SN3 wyniesie odpowiednio:
32%, 26%, 19% wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę pracowników ogłaszanego przez Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Ustaw.
3. Stypendium za wyniki w nauce będzie mogło być przyznane
w następującej wysokości:
I stopnia – 48% podstawy naliczania,
II stopnia – 36% podstawy naliczania,
III stopnia – 24% podstawy naliczania.

Nr 10 z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie powołania
Komisji ds. Odznaczeń i Orderów.
Rektor powołał Komisję ds. Odznaczeń i Orderów w następującym składzie:
1. prof. dr hab. Michał Kisielewicz, Rektor UZ – przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
3. prof. dr hab. Marian Nowak, Prorektor ds. Rozwoju,
4. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, Prorektor ds. Jednostek Międzywydziałowych,
5. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ, Prorektor ds. Spraw Studenckich
6. inż. Andrzej Rybicki, Dyrektor Administracyjny.

Nr 11 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania
Zespołu dokonującego oceny pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz pełniących funkcję dziekanów.
Rektor powołał Zespół dokonujący oceny pracy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz pełniących funkcję
dziekanów, w następującym składzie:
1. prof. dr hab. Michał Kisielewicz, Rektor UZ – przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
3. prof. dr hab. Marian Nowak, Prorektor ds. Rozwoju,
4. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, Prorektor ds. Jednostek Międzywydziałowych,
5. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ, Prorektor ds. Spraw Studenckich.

Nr 12 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie powołania
Zespołu dokonującego oceny pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w pozawydziałowch jednostkach organizacyjnych.
Rektor powołał Zespół dokonujący oceny pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w pozawydziałowych jednostkach organizacyjnych w następującym składzie:
1. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, Prorektor ds. Jednostek Międzywydziałowych - przewodniczący,
2. dr hab. Józef Tatarczuk,
3. dr hab. Regina Orzełek-Bujak, prof. UZ.
Agnieszka Gąsiorowska

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:
http://www.uz.zgora.pl/ap/.
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‘ T a n d e m

C o u r s e s ’

ĆWICZYMY JĘZYKI
Studenci Wyższej Szkoły Handlowej zainicjowali
ogólnopolski projekt ‘Tandem Courses’, skierowany
zarówno do studentów polskich, jak i gości z zagranicy.
Stworzyli ogólnopolską, internetową bazę danych dla
osób chcących się nawzajem bezpłatnie uczyć języków
obcych oraz poznawać zagranicznych studentów przebywających w naszym kraju na praktykach i stypendiach. Zwrócili się do nas, by tą drogą stworzyć szansę
na dotarcie do jak największej liczby odbiorców oraz
popularyzację tej formy nauki języka i zawieranie kon-

taktów międzynarodowych. Oferta ma charakter bezpłatny i niekomercyjny.
Baza jest dostępna pod adresem www.tc.w.pl oraz
www.tandemy.z.pl. Projekt jest realizowany przez Erasmus Student Network Szkoły Głównej Handlowej oraz
Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej.
Kontakt:
Michał
Majchrzak,
e-mail:
mm25959@sgh.waw.pl, tel: 600 966 845, Dział Promocji
‘Tandem Courses’.
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