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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.



u n i w e r s y t e t
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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.


z i e l o n o g ó r s k i

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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10) dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ - Wydział Nauk
Pedagogicznych i Społecznych,

Nr 14 z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej z przysposobienia obronnego w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Powołana została komisja egzaminacyjna z przysposobienia obronnego w następującym składzie:



1) ppłk rez. mgr Zbigniew Noszczyk

- przewodniczący

2) kpt. dypl. Tadeusz Witkowski

- członek

3) mjr rez. inż. Janusz Zbieski

- członek.



Nr 15 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej w ww. jednostkach należy do zadań:


będących komórkami wewnętrznej kontroli instytucjonalnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

ZKW i KAW przeprowadzają kontrolę wewnętrzną pod
względem: legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności.



Nr 16 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Zielonogórskim Karty audytu wewnętrznego.
Wprowadzona została w Uniwersytecie Zielonogórskim
Karta audytu wewnętrznego, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
Karta audytu wewnętrznego zawiera:

Nr 18 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etyki audytora wewnętrznego
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Wprowadzony został kodeks etyki audytora wewnętrznego w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Kodeks ustala zasady, jakimi powinien się kierować
w swej pracy każdy audytor wewnętrzny zatrudniony
w Uniwersytecie Zielonogórskim. Kodeks uwzględnia
specyﬁkę pracy na stanowisku audytora wewnętrznego,
która wyrażona jest w:
- zasadach dotyczących wykonywania audytu wewnętrznego określonych w Zarządzeniu Rektora Nr 36 z dnia
4 lipca 2003 r. w sprawie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w UZ,
- Karcie Audytu Wewnętrznego,
- normach zachowania i zasadach postępowania oczekiwanych w codziennej pracy audytora.
Kodeks wraz z systemem kontroli ﬁnansowej i audytu
wewnętrznego stwarza warunki do poprawy efektywności
gospodarowania środkami publicznymi w uczelni.

Działalność kontrolna ZKW i KAW nie wyłącza obowiązku wykonywania kontroli funkcjonalnej przez kierowników
jednostek organizacyjnych UZ oraz innych pracowników
zobowiązanych do sprawowania nadzoru w przypisanym
im zakresie.

Celem kontroli wewnętrznej jest:
1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki ﬁnansowej;
2) wskazanie i rzetelne udokumentowanie naruszeń
obowiązujących zasad postępowania, według wyżej
wymienionych kryteriów;
3) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych;
4) przedstawienie Rektorowi UZ, właściwym merytorycznie Prorektorom UZ i Dyrektorowi Administracyjnemu UZ, obiektywnych informacji w zakresie objętym kontrolą oraz propozycji zaleceń, mających na
celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości bądź
wprowadzenie odpowiednich usprawnień w działalności jednostek kontrolowanych.

Nr 17 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie struktury
organizacyjnej Wydziału Zarządzania:
Zarządzeniem tym wprowadzono następujące zmiany
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania:
1) zniesiony został Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji,
2) powołana została Katedra Zarządzania Potencjałem
Społecznym Organizacji,
3) zniesiona została Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją,
4) powołany został Zakład Zarządzania Administracją
Publiczną,
5) zmieniona została nazwa Zakładu Systemów i Technik
Zarządzania na Zakład Zarządzania Strategicznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.

Wprowadzony został regulamin kontroli wewnętrznej
w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, takich jak np. pion, wydział, dział,
sekcja, instytut, zakład, inna komórka organizacyjna mająca swego kierownika lub samodzielne stanowisko.

a) Zespołu Kontroli Wewnętrznej - ZKW,
b) Komórki Audytu Wewnętrznego - KAW,



Nr 19 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Zarządzenie określa sposób ustalania w Uniwersytecie
Zielonogórskim 5% najlepszych absolwentów studiów
dziennych i zaocznych oraz absolwentów studiów doktoranckich – dla celów ustalenia uprawnień studentów do
umorzenia kredytu studenckiego.
Jednocześnie utraciło moc zarządzenie nr 19 Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 lutego 2002 r.
w sprawie umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
POD ADRESEM:
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a) zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Uniwersytecie Zielonogórskim,
b) cele, zakres i procedury audytu wewnętrznego np.,
- metodę i sposób opracowania rocznego planu audytu,
- sposób gromadzenia i przechowywania dokumentacji roboczej oraz akt audytu.
c) prawa i obowiązki audytora wewnętrznego,
d) strukturę organizacyjną i system zarządzania jednostką audytu wewnętrznego,
e) zakres współpracy z jednostkami kontroli zewnętrznej.

11) dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ - Wydział
Zarządzania.
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http://www.uz.zgora.pl/ap/

