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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,

uniwersytet

zielonogórski

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.
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