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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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 Nr

11 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie powołania
rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów.
JM Rektor powołał dr Ewę Narkiewicz – Niedbalec na
rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów. Kadencja
rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów upływa z
końcem kadencji organów uczelni.

 Nr

12 z dnia 6 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie
nr 30 Rektora UZ z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie
kryteriów i trybu realizacji prac badawczych zleconych
na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W zarządzeniu nr 30 Rektora UZ z dnia 24 maja 2004
r. wprowadzone zostały następujące zmiany:
1. § 1 pkt 2 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„2. Prace badawcze i usługowe, których wartość nie
przekracza 6.000 złotych mogą być realizowane na
podstawie potwierdzonej przez zleceniobiorcę kalkulacji kosztów, bez konieczności zawierania umowy. W takim przypadku w kalkulacji należy podać
termin realizacji danej pracy oraz termin płatności za
wykonaną pracę badawczą, bądź usługową”.
2. § 1 pkt 11 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„11. Raz na kwartał, wg stanu na koniec marca,
czerwca, września i grudnia Wydziały zobowiązane
są przedstawić Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą pisemną informację dotyczącą realizacji prac badawczych do kwoty 6.000 złotych”.
3. § 2 ust. 1 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„1. W przypadku realizacji prac badawczych i usługowych, których wartość przekracza 6.000 złotych
należy złożyć w Dziale Nauki następujące dokumenty:
a) wniosek w sprawie przyjęcia pracy i zatwierdzenia kosztorysu,
b) umowę,
c) kalkulację kosztów.”
4. zmianie uległ załącznik nr 1 do zarządzenia –
Wniosek w sprawie przyjęcia pracy i zatwierdzenia
kosztorysu.
 Nr 13 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie wysokości
opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2005/2006.
Wprowadzone zostały nowe uregulowania dotyczące
miesięcznych opłat za jedno miejsce w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006:
1. Opłaty wnoszone przez studentów i doktorantów
Uniwersytetu Zielonogórskiego zakwaterowanych
na podstawie przydziału miejsc:
- DS. Vicewersal, DS. Piast, DS. Raculka: 180 zł;
- DS. Wcześniak, DS. Rzepicha, DS. Ziemowit,
DS. „U Lecha”: 210 zł;
- SBM: opłata stała w wysokości 180 zł + opłata
za media, którą ustala się na podstawie wskazań
odpowiednich liczników.
2. Opłaty wnoszone przez studentów i doktorantów
innych uczelni, zakwaterowanych na podstawie
decyzji Prorektora o przydziale miejsc, są o 30 zł
wyższe od opłat określonych w ust. 1.
3. W przypadku zakwaterowania lub wykwaterowania
w trakcie miesiąca studenta lub doktoranta, o których mowa w ust. 1, opłatę za okres zamieszkania
w tym miesiącu nalicza się wg stawek dziennych
(zasady tej nie stosuje się wobec studentów i doktorantów wydalonych karnie z Domu Student):
- w DS. Vicewersal, DS. Piast, DS. Raculka: 6,00 zł;
- w DS. Wcześniak, DS. Rzepicha, DS. Ziemowit,
DS. U Lecha”: 7,00 zł;
- w SBM: 8,50 zł.
4. Stawki dzienne dla studentów i doktorantów, o których mowa w ust. 2, są wyższe
o 1 zł.
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Podstawą do zakwaterowania jest skierowanie wystawione przez Dział Spraw Studenckich. Warunkiem
zakwaterowania w SBM jest wpłacenie kaucji 100 zł.
Zwrot kaucji w części lub w całości następuje po zdaniu pokoju i rozliczeniu się mieszkańców z administratorem Domu Studenta.
Stawka dzienna opłaty za miejsce we wszystkich domach studenckich, w przypadku doraźnego zakwaterowania, dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Zielonogórskiego wynosi 14 zł brutto, natomiast dla
pozostałych osób 16 zł brutto.
 Nr

14 z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie utworzenia
jednostek administracyjnych do realizacji projektów
unijnych oraz przypisania Projektu pt. „Podnoszenie
kwaliﬁkacji językowych osób pracujących w województwie lubuskim” do struktury organizacyjnej Pionu
Prorektora ds. Jakości Kształcenia.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Zarządzania, przy Dziekanie, utworzone zostały jednostki administracyjne do realizacji
projektów unijnych.
Projekt pt. Podnoszenie kwaliﬁkacji językowych osób
pracujących w województwie lubuskim przypisany został do struktury organizacyjnej Pionu Prorektora ds.
Jakości Kształcenia.

 Nr

15 z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. Opracowania Regulaminu Studiów.
JM Rektor powołał Zespół ds. Opracowania Regulaminu Studiów w następującym składzie:
1. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – Prorektor ds.
Studenckich - przewodniczący,
2. dr hab. Andrzej Cegielski, prof. UZ – Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
3. dr inż. Marek Talaga – Prodziekan ds. Studenckich
– Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
4. Maria Gaweł – Kierownik Dziekanatu –Wydział
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

 Nr

16 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzenia Regulaminu Działu Obsługi
Informatycznej.
W strukturze organizacyjnej pionu Kanclerza zniesiona została Sekcja Obsługi Informatycznej, powołano
natomiast Dział Obsługi Informatycznej, w skład którego wchodzą:
1. Sekcja Obsługi Sieci Komputerowej,
2. Sekcja Obsługi Systemu Dziekanat 2.3.
Zadania oraz obowiązki Działu Obsługi Informatycznej określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 Nr

17 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Wprowadzona została dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości., na którą składają się
następujące dokumenty:
• Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
- Dokument nr 1,
• Metody wyceny aktywów i pasywów - Dokument nr 2,
• Metody ustalania wyniku ﬁnansowego - Dokument nr 3,
• Zakładowy plan kont - Dokument nr 4,
• Wykaz ksiąg rachunkowych - Dokument nr 5,
• Opis systemu przetwarzania danych - Dokument nr 6,
• Opis systemu ochrony danych i ich zbiorów - Dokument nr 7.
Zarządzenie ma również zastosowanie do zasad rachunkowości stosowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim od dnia 1 września 2005 r. do momentu wejścia tego zarządzenia w życie.

 Nr

18 z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie utworzenia
studiów doktoranckich z ﬁzyki i astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii.
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JM Rektor utworzył - na wniosek Rady Wydziału Fizyki i Astronomii - studia doktoranckie z ﬁzyki i astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii.
 Nr

19 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości
opłat za noclegi w pokojach gościnnych.
JM Rektor ustalił wysokość opłat za noclegi w pokojach gościnnych Uniwersytetu:
1. Dom Pracowniczy - ul. Prosta 6:
a) za pokój jednoosobowy w mieszkaniu jednopokojowym z kuchnią, łazienką - cena 100 zł,
b) za pokój jednoosobowy w mieszkaniu dwupokojowym z kuchnią, łazienką - cena 100 zł.
2. Dom Pracowniczy - ul. Wyszyńskiego 19a :
a) za pokój jednoosobowy z umywalką (2 pokoje)
- cena 30 zł,
b) za miejsce w pokoju dwuosobowym z umywalką (8 pokoi) - cena 25 zł.
3. DS. I „Rzepicha” ul. Podgórna 50 b:
- za pokój jednoosobowy z łazienką (8 pokoi)
- cena 35 zł.
4. Pokoje gościnne - ul. Wyspiańskiego 58:
a) za miejsce w pokoju trzyosobowym (4 pokoje)
- cena 25 zł,
b) za miejsce w pokoju czteroosobowym (3 pokoje)
- cena 25 zł.
5. Domek „Ambroży”:
a) w pokoju jednoosobowym (2 pokoje) - cena 25 zł,
b) w pokoju dwuosobowym (1 pokój) - cena 25 zł,
c) w pokoju trzyosobowym (2 pokoje) - cena 25 zł.
6. za miejsce w pozostałych domkach - cena 15 zł.
Wysokość opłat za noclegi w pokojach gościnnych,
wynajmowanych zainteresowanym w miarę posiadania wolnych miejsc, na okres powyżej 2 tygodni
- wynosi:
1. Dom Pracowniczy - ul. Prosta 6:
a) za pokój jednoosobowy w mieszkaniu jednopoko-

W związku z obchodami jubileuszu 5-lecia
Uniwersytetu Zielonogórskiego po raz pierwszy w
Zielonej Górze spotkają się rektorzy wszystkich uniwersytetów podczas posiedzenia Konferencji Rektorów
Uniwersytetów Polskich.
W porządku obrad przewidziano:
• wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. Stefana Jurgi,
• wystąpienie Przewodniczącego Komisji Organizacyjno-Legislacyjnej KRASP prof. dr. hab. Jerzego Woźnickiego,
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jowym z kuchnią, łazienką - cena 350 zł za m-c,
b) za pokój jednoosobowy w mieszkaniu dwupokojowym z kuchnią, łazienką - cena 250 zł za m-c.
2. Dom Pracowniczy - ul. Wyszyńskiego 19a :
a) za pokój jednoosobowy z umywalką (2 pokoje)
- cena 200 zł za m-c,
b) za miejsce w pokoju dwuosobowym z umywalką (8 pokoi) - cena 200 zł za m-c.
3. DS. I „Rzepicha” ul. Podgórna 50 b:
- za pokój jednoosobowy z łazienką (8 pokoi) cena 300 zł za m-c.
4. Pokoje gościnne - ul. Wyspiańskiego 58:
a) za miejsce w pokoju trzyosobowym (4 pokoje)
- cena 200 zł za m-c,
b) za miejsce w pokoju czteroosobowym (3 pokoje) - cena 200 zł za m-c.
5. Domek „Ambroży”:
a) w pokoju jednoosobowym (2 pokoje) - cena 180
zł za m-c,
b) w pokoju dwuosobowym (1 pokój) - cena 180 zł
za m-c,
c) w pokoju trzyosobowym (2 pokoje) - cena 180
zł za m-c.
Rezerwacji miejsc należy dokonywać w Dziale Gospodarczym przy ul. Prof. Z. Szafrana 21. Doba zakwaterowania trwa od godz. 1400 do godz. 1200 następnego dnia.
 Nr

20 z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpłatności
za korzystanie z uczelnianych środków transportu.
Wprowadzone zostały zasady odpłatności za korzystanie przez pracowników UZ oraz podmioty zewnętrzne z uczelnianych środków transportu w wysokości określonej tabelą stanowiącą załącznik do
niniejszego zarządzenia.
Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne

Będzie to spotkanie robocze, podczas którego poza
wystąpieniami gości zaplanowano dyskusje na następujące tematy:
• umowy ze studentami,
• studia doktoranckie w dwóch modelach: szkolnym i
naukowym, problemy ﬁnansowania stypendiów doktoranckich, kwestie formalno-prawne, umiędzynarodowienie studiów doktoranckich,
• konieczność systemowego rozwiązania problemu
przyjmowania na studia drugiego stopnia,
• określenie zasad prawa do ulg studenckich – I cykl
kształcenia.

Tematem drugiego dnia obrad będzie Uniwersytecka
Komisja Akredytacyjna (UKA) - Przewodniczący
• wystąpienie Przewodniczącego Państwowej Komisji UKA prof. dr hab. Stanisław Chwirot.
Porządek obrad może ulec zmianie.
Akredytacyjnej dr. hab. Zbigniewa Marciniaka,
• wystąpienie Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Finansów prof. dra hab. Jerzego Bielińskiego,

• wystąpienie Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego prof. dr. hab. inż. Jerzego Błażejewskiego.

Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich
przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Lorenc.

esa
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