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Nr 282 w sprawie podziału dotacji na badania własne na rok 2005.

Nr 283 w sprawie przyjęcia podziału środków budżetowych w roku 2005.

Nr 284 w sprawie poparcia inicjatywy nadania tytułu doktora honoris causa przez Uniwersytet Wrocławski.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, po zapoznaniu się
z dorobkiem naukowym prof. dr Rudolfa Lenza, postanowił poprzeć inicjatywę nadania prof. dr Rudolfowi Lenzowi
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.







Nr 286 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.



Nr 287 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof.
zw. dr hab. Alicji Kargulowej nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za podręcznik akademicki pt. „O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany pora-
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Nr 293 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Dariusza Dolańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
określony.



Nr 294 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Leszka Jerzaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.



Nr 295 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Michała Draba na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
określony.



Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
hab. inż. Dariuszowi Ucińskiemu nagrody indywidualnej
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za monograﬁę pt.
„Optimal measurement methods for distributed parameter system identiﬁcation”.


Nr 292 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie
na stanowisko profesora zwyczajnego.
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. Tadeusza Kuczyńskiego na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nr 285 w sprawie nadania prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat UZ postanowił nadać tytuł doktora honoris causa
prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi w uznaniu
Jego ogromnego wkładu w rozwój nauki i techniki, jego
kwaliﬁkacji i wybitnych osiągnięć naukowych, wielkich
zasług dla Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz aktywnej
działalności na rzecz współpracy polskiego środowiska
naukowego ze światowymi ośrodkami naukowymi.

Nr 291 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
Tomaszowi Mrozowi nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wyróżniającą się rozprawę
doktorską pt. „ Wincenty Lutosławski – platonik i neomesjanista”.

Senat przyjął podział środków budżetowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w roku 2005, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.


Nr 290 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
inż. Grzegorzowi Łabiakowi nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za wyróżniającą się
rozprawę doktorską pt. „ Wykorzystanie hierarchicznego
modelu współbieżnego automatu w projektowaniu sterowników cyfrowych”.

Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania własne
na rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


Nr 289 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
hab. Karolowi Smużniakowi nagrody indywidualnej Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. „Teatr
pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Prolegomena do
teorii teatru pantomimy”.

Nr 281 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie określony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy
z mgr Aleksandrą Matusiak - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nie określony, w trybie art. 93 ust. 3
ustawy o szkolnictwie wyższym.

Nr 288 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof.
dr hab. Marianowi Bugajskiemu nagrody indywidualnej
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. „Jak
pachnie rezeda? Lingwistyczne studium zapachów”.

Nr 280 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie określony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy
z mgr Lilianą Kniaziuk - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie określony, w trybie art. 93 ust. 3
ustawy o szkolnictwie wyższym.



doznawczego dyskursu”.


Nr 279 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie określony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy
z mgr Anną Pigłowską–Jamrozowicz – nauczycielem
akademickim mianowanym na czas nie określony, w trybie art. 93 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym.
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SENATU

....Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 9 marca 2005 r. podjął następujące uchwały:
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Nr 296 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
dr hab. inż. Andrzeja Greinerta na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas określony.



Nr 297 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie II
st. kw. art. Leszka Knaﬂewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas określony.
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Nr 298 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Karola Smużniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
określony.
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i obiegu dokumentów, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.


Nr 299 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

1) zniesiona została Czytelnia Podstaw Techniki,
2) zmieniona została nazwa Czytelni Mechaniki i Techniki
Samochodowej na Czytelnię Mechaniki,
3) zmieniona została nazwa Czytelni Budownictwa i Inżynierii Lądowej na Czytelnię Budownictwa i Inżynierii
Środowiska.

Nr 300 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania.

W związku z wyżej określonymi zmianami, rozdział III
pkt 5 regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersyteckiej otrzymał następujące brzmienie:

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Zarządzania dotyczący:

„5. Dział Informacji Naukowej:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania Zakładu Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji,
2) powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania Katedry Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji,
3) zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania Katedry Podstaw Informatyki i Zarządzania
Produkcją,
4) powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania Zakładu Zarządzania Administracją Publiczną,
5) zmiany nazwy Zakładu Systemów i Technik Zarządzania na Zakład Zarządzania Strategicznego.


Nr 302 w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersyteckiej.
Senat wprowadził następujące zmiany w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej:

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Stanisława Janika, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim
na czas określony.
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Nr 301 w sprawie przyjęcia zasad organizacji studiów podyplomowych i obiegu dokumentów.

Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Sekcja Informacji i Dokumentacji
Czytelnie Specjalistyczne:
Informatorium
Pracownia Multimedialna
Filozoﬁi i Socjologii
Oddział Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych
Sekcja Informacji i Dokumentacji
Czytelnie Specjalistyczne:
Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Elektrotechniki i Informatyki
Organizacji i Zarządzania
Mechaniki
Matematyki i Fizyki
Astronomii”.

Senat przyjął zasady organizacji studiów podyplomowych

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
....JM Rektor wydał zarządzenia:


Nr 11 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji ds. przejęcia od Miasta Zielona Góra
nieruchomości położonej przy ul. Licealnej 9.
JM Rektor powołał komisję, która dokona w imieniu Uniwersytetu Zielonogórskiego przejęcia od Miasta Zielona
Góra nieruchomości położonej przy ul. Licealnej 9, w następującym składzie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)



Jedną z istotnych zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego regulaminu jest możliwość ubiegania się
przez studentów niepełnosprawnych o stypendium specjalne, a nie – jak dotąd - o związane ze stypendium socjalnym zwiększenie z tytułu niepełnosprawności.

Maria Dudek,
Danuta Maciszonek,
Dominik Marchwiński,
mgr Melania Milto,
mgr Sławomir Szumalo,
inż. Czesław Szymczyk.

Nr 12 z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania i wypłacania oraz
wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zarządzeniem tym wprowadzony został nowy regulamin
przyznawania i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Jednocześnie utraciło moc zarządzenie nr 48 Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2004
r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania
i wypłacania oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.



Nr 13 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie powołania
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2005/2006.
Powołana została Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
w następującym składzie:
1) dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ - przewodniczący,
2) mgr Agnieszka Łaszczowska - sekretarz,
3) prof. dr hab. Bogusław Stankowiak - Wydział Artystyczny,
4) dr inż. Zbigniew Skowroński - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
5) dr Olaf Maron - Wydział Fizyki i Astronomii,
6) dr hab. Robert Leszko, prof. UZ - Wydział Humanistyczny,
7) dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ - Wydział
Inżynierii Lądowej i Środowiska,
8) dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ - Wydział Mechaniczny,
9) dr Jan Szajkowski - Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii,
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