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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
1 marca 2006 r. podjął następujące uchwały:
 Nr

65 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
I st. kw. art. Jerzego Markiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

 Nr

66 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
II st. kw. art. Ryszarda Woźniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

 Nr

67 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
dr hab. inż. Zbigniewa Fedyczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

 Nr

68 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
dr hab. Józefa Tatarczuka na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas określony.

 Nr

69 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
dr hab. Ryszarda Asienkiewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

 Nr

70 w sprawie wznowienia kierunku studiów „wychowanie ﬁzyczne”.
Senat postanowił wznowić zawieszony kierunek studiów „wychowanie ﬁzyczne”. Rekrutacja na kierunek
wychowanie ﬁzyczne w roku akademickim 2006/2007
odbędzie się pod warunkiem uzyskania zgody Ministra Edukacji i Nauki.

 Nr

71 w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek
”jazz i muzyka estradowa”.
Senat podjął uchwałę w sprawie wstrzymania rekrutacji na kierunek „jazz i muzyka estradowa” w roku
akademickim 2006/2007.

 Nr 72 w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia stacjo-

narne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007.
Senat zmienił limity rekrutacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/
2007 na kierunkach:
studia studia studia studia
stac. I stac.II niestac.I niestac.II
stopień stopień stopień stopień

wydział
/kierunek

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
EDUKACJA
ARTYSTYCZNA
W ZAKRESIE
SZTUKI MUZYCZNEJ
EDUKACJA
ARTYSTYCZNA W
ZAKRESIE
SZTUKI PLASTYCZNEJ
GRAFIKA

10

20

12

20

8

20

15

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I
TELEKOMUNIKACJI
ELEKTRONIKA I
105
60
TELEKOMUNIKACJA
ELEKTROTECHNIKA
135
15
60
30
INFORMATYKA
150
60
150
45
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
ASTRONOMIA
50
FIZYKA

70

20

FIZYKA TECHNICZNA
30
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
FILOLOGIA / ﬁlologia
70
70
angielska
FILOLOGIA / ﬁlologia
90
30
45
germańska
FILOLOGIA POLSKA
90
30
80
FILOLOGIA / ﬁlologia
35
35
romańska
FILOLOGIA / ﬁlologia
35
15
30
rosyjska
FILOZOFIA
75
15
30
HISTORIA
90
30
90
POLITOLOGIA
90
30
120

60
80

30
30
90
90

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
BIOLOGIA
60
60
BUDOWNICTWO
135
15
120
60
INŻYNIERIA
105
30
120
60
ŚRODOWISKA
OCHRONA
75
30
90
70
ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I
EKONOMETRII
INFORMATYKA
80
60
I EKONOMETRIA
MATEMATYKA
150
60
WYDZIAŁ MECHANICZNY
EDUKACJA
TECHNICZNO
90
30
120
INFORMATYCZNA
MECHANIKA
110
30
150
I BUDOWA MASZYN
ZARZĄDZANIE
I INŻYNIERIA
90
120
PRODUKCJI
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
I SPOŁECZNYCH

180
60
90

PEDAGOGIKA

210

25

180

240

SOCJOLOGIA

50

25

75

50

WYCHOWANIE
30
FIZYCZNE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
EKONOMIA

60

ZARZĄDZANIE I
MARKETING

210

30
60

180

210

180

 Nr

ARCHITEKTURA
WNĘTRZ

14

0

40

0

MALARSTWO

8

6

10

50

73 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wyraził zgodę na utworzenie Fundacji Uniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Parku Naukowo
– Technologicznego.

 Nr

74 w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
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Senat utrzymał w mocy uchwałę nr 235 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 października
2004 r. w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
 Nr

75 w sprawie podziału dotacji na badania własne
na rok 2006.
Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania własne na rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.

 Nr

76 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący:
1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału
Humanistycznego Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej wraz z:
- Zakładem Literatur Wschodniosłowiańskich,
- Zakładem Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego,
- Zakładem Lingwistyki Stosowanej,
2. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału
Humanistycznego Instytutu Neoﬁlologii,
3. powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu
Neoﬁlologii:
a) Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej wraz z:
- Zakładem Literatur Wschodniosłowiańskich,
- Zakładem Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego,
- Zakładem Lingwistyki Stosowanej,
b) Zakładu Filologii Angielskiej,
c) Zakładu Filologii Romańskiej,
4. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału
Humanistycznego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
29 marca 2006 r. podjął następujące uchwały:
 Nr

77 w sprawie trybu uchwalania Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął zasadę, że w pierwszej kolejności wstępny projekt Statutu, przygotowany przez komisję rektorską, prezentowany jest na posiedzeniu Senatu. Następnie członkowie Senatu wnoszą swoje uwagi na ręce
przewodniczącego komisji nie później niż następnego
dnia po posiedzeniu senatu. Po rozpatrzeniu uwag
właściwa komisja, udostępnia skorygowany projekt w
Internecie na stronie WWW Uniwersytetu i poddaje go
ocenie społeczności akademickiej. Ogólnouczelniane
konsultacje i dyskusja nad projektem kończą się z upływem trzydziestego dnia od daty udostępnienia projektu
w internecie. W czasie konsultowania projektu każdy
członek społeczności akademickiej ma prawo zgłaszać
swoje uwagi i propozycje do projektu, w formie określonej uchwałą. Komisja – po rozpatrzeniu zgłoszonych
uwag i propozycji – przedstawia Senatowi propozycje
dotyczące wariantów poszczególnych zapisów w statucie, a Senat rozpatruje w pierwszej kolejności ww.
propozycje, a następnie głosuje nad całym projektem
Statutu. W trakcie tych głosowań nie rozpatruje się propozycji poprawek zgłoszonych przed głosowaniem lub
w jego trakcie. Jeśli zostaną zgłoszone w tym czasie
nowe poprawki do całego projektu, głosowanie przerywa się, a poprawki przekazuje się właściwej komisji do rozpatrzenia. Na kolejnym posiedzeniu Senatu,
po wysłuchaniu sprawozdania komisji, kontynuuje się
przerwane głosowanie.

 Nr

78 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr. hab. Michaiłowi Kotinowi, prof. UZ nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za monograﬁę pt.
„Die Sprache in statu movendi: Sprachebnwicklung
zwischen Kontinuität und Wandel: Erster Band: Einführung-Nomination-Deixis”.
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 Nr

79 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr. Maciejowi Witkowi nagrody indywidualnej Ministra
Edukacji i Nauki za książkę pt. „Prawda, język i poznanie z perspektywy deﬂacjonizmu. Analiza krytyczna”.

 Nr

80 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr.
hab. Andrzejowi Małkiewiczowi, prof. UZ oraz prof. dr.
hab. Jirásek Zdenĕk nagrody zespołowej Ministra Edukacji i Nauki za książkę pt. „Polska i Czechosłowacja w
dobie stalinizmu (1948-1956). Studium porównawcze”.

 Nr

81 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr. hab. Joachimowi Zdrence oraz dr Małgorzacie Chołodowskiej nagrody zespołowej Ministra Edukacji i Nauki za książkę pt. „Księga gruntowa domeny
złotowskiej 1619-1816”.

 Nr

82 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr Grażynie Mazurkiewicz nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za wyróżniającą się rozprawę
doktorską pt. „Geometria rozkładów słabo stabilnych i
rozkładów pseudoizotropowych”.

 Nr

83 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr hab. inż. Edwardowi Walickiemu, prof. UZ nagrody
indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za monograﬁę
pt. „Reodynamika smarowania łożysk ślizgowych”.

 Nr

84 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr inż. Małgorzacie Ratajczak nagrody indywidualnej
Ministra Edukacji i Nauki za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. „Analiza przepływu płynów pseudoplastycznych w szczelinach między wirującymi powierzchniami obrotowymi”.

 Nr

85 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat równą liczą głosów „za” i „przeciw” nie przesądził kwestii przyznania dr. inż. Tomaszowi Klekielowi
nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za
wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. „Zastosowanie metody rozwiązań podstawowych i algorytmów
ewolucyjnych do rozwiązywania wybranych nieliniowych problemów brzegowych mechaniki”.

 Nr

86 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr.
inż. Wojciechowi Paszke nagrody indywidualnej Ministra
Edukacji i Nauki za wyróżniającą się rozprawę doktorską
pt. „Analysis and Synthesis of Multidimensional System
Classes using Linear Matrix Inequality Methods”.

 Nr

87 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr. hab. inż. Marianowi Adamskiemu, dr inż. Andrei Karatkevich oraz dr. inż. Markowi Węgrzynowi
nagrody zespołowej Ministra Edukacji i Nauki za monograﬁę pt. „Design of Embedded Control Systems”.

 Nr

88 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr. Rafałowi Ciesielskiemu nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za monograﬁę pt. „Reﬂeksja
estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego”.
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 Nr

89 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kuczyńskiemu, prof.
Ulrichowi Dämmgen, mgr. inż. Jimowi Webb oraz docentowi Andrzejowi Myczko nagrody zespołowej Ministra Edukacji i Nauki za książkę pt. „Emissions from
European agriculture”.

 Nr

90 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Edukacji i Nauki.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
dr. hab. inż. Józefowi Gilowi, prof. UZ nagrody indywidualnej Ministra Edukacji i Nauki za podręcznik akademicki pt. „Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej”.

 Nr

91 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
dr. hab. Marka Furmanka na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas nie określony.

 Nr

92 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat zatwierdził regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

zielonogórski

 Nr

93 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania
dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości.
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą powołania
dr. inż. Krzysztofa Sozańskiego na stanowisko dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 Nr

94 w sprawie przyjęcia warunków rekrutacji na
kierunek wychowanie ﬁzyczne w roku akademickim
2006/2007.
Senat przyjął warunki rekrutacji na kierunek wychowanie ﬁzyczne w roku akademickim 2006/2007, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr

95 – stanowisko Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie studentów z Białorusi.
Senat wyraził wolę przyjęcia studentów z Białorusi w
mury Uniwersytetu Zielonogórskiego, z uwzględnieniem przepisów prawa, decyzji Ministerstwa Edukacji i
Nauki oraz możliwości ﬁnansowych Uczelni. Wykonanie uchwały powierzone zostało Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego i Prorektorowi ds. Studenckich.

 Nr 96 uzupełniającą

uchwałę nr 316 Senatu UZ z dnia
4 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007.
Senat przyjął dodatkowe uregulowania, uzupełniające
uchwałę nr 316 Senatu UZ z dnia 4 maja 2005 r. w
sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w
roku akademickim 2006/2007, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA

....JM Rektor wydał zarządzenia:
TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM: http://www.uz.zgora.pl/ap/

 Nr

6 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie opłat związanych z przebiegiem studiów oraz za usługi edukacyjne
świadczone na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zarządzenie określa wysokość opłat związanych z przebiegiem studiów (takich jak za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu,
dyplomu ukończenia studiów etc.), sposób i terminy
wnoszenia opłat za studia niestacjonarne, opłat za powtarzanie przedmiotu, semestru lub wznowienie studiów
oraz opłat za studia podyplomowe i eksternistyczne.

 Nr

7 z dnia 27 lutego 2006 r zmieniające zarządzenie
nr 21 Rektora UZ z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
określenia wysokości stawek stosowanych przy obliczaniu wynagrodzeń za prace związane z praktykami
studentów.
W zarządzeniu nr 21 Rektora UZ z dnia 12 kwietnia
2005 r. § 1 ust. 3 otrzymał następujące brzmienie:
„3. Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk
na kierunkach i specjalnościach niepedagogicznych:
architektura wnętrz, astronomia, budownictwo, dziennikarstwo, edukacja techniczno – informatyczna,
edytorstwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, graﬁka, informatyka, inżynieria środowiska,
inżynieria środowiska pracy, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, politologia, zarządzanie i
inżynieria produkcji, zarządzanie informacją i dokumentacją, zarządzanie i marketing, w wysokości zależnej od liczby studentów kierowanych na praktykę,
płatne na podstawie umowy o dzieło zawieranej na
miesiące: maj, czerwiec, wrzesień, październik:
do 50 praktyk
– 150 zł miesięcznie
od 51 do 100 praktyk
– 250 zł miesięcznie
od 101 do 200 praktyk
– 350 zł miesięcznie
od 201 do 300 praktyk
– 450 zł miesięcznie
od 301 do 400 praktyk
– 550 zł miesięcznie
powyżej 400 praktyk
– 650 zł miesięcznie”.

 Nr

8 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie powołania
Komisji ds. Odznaczeń i Orderów.

JM Rektor powołał Komisję ds. Odznaczeń i Orderów
w następującym składzie:
1. prof. dr hab. Czesław Osękowski, Rektor UZ
– przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
3. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ - Prorektor
ds. Rozwoju,
4. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZProrektor ds. Jakości Kształcenia,
5. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ - Prorektor ds.
Spraw Studenckich,
6. mgr inż. Franciszek Orlik - Kanclerz.
 Nr 9 z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia
instrukcji likwidacji aparatury i urządzeń naukowych w
Uniwersytecie Zielonogórskim.
Na mocy tego zarządzenia wprowadzona została Instrukcja likwidacji aparatury i urządzeń naukowych w
Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiąca załącznik
do niniejszego zarządzenia.
 Nr 10 z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wprowadzone zostały następujące zmiany:
1. zniesiona została Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej wraz z:
- Zakładem Literatur Wschodniosłowiańskich,
- Zakładem Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego,
- Zakładem Lingwistyki Stosowanej,
2. powołany został Instytut Neoﬁlologii,
3. w strukturze organizacyjnej Instytutu Neoﬁlologii
powołane zostały:
a) Katedra Filologii Wschodniosłowiańskiej wraz z:
- Zakładem Literatur Wschodniosłowiańskich,
- Zakładem Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego,
- Zakładem Lingwistyki Stosowanej,
b) Zakład Filologii Angielskiej,
c) Zakład Filologii Romańskiej,
4. zniesione zostało Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.
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