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Z  O B R A D  S E N A T U
...Senat na zwyczajnym posiedzeniu  

w dniu 26 marca 2008 r. podjął następują-
ce uchwały:

 Nr 391 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie Uczelnia-
nej Komisji Wyborczej.
Po zapoznaniu się ze skargą członka Kolegium Elektorów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego – Pani Jadwigi Wojtkow-
skiej na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej  
z dnia 12 marca 2008 roku wyjaśniające wątpliwości do-
tyczące zgodności przeprowadzonego w dniu 27 lutego  
2008 roku postępowania indykacyjnego, a dokładnie ob-
liczenia i ogłoszenia wyników tych wyborów przez Uczel-
nianą Komisję Wyborczą, a nie komisję skrutacyjną, Se-
nat postanowił odrzucić skargę, gdyż pismo to nie jest 
skargą w rozumieniu postanowień Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Skarga przysługuje bowiem komisjom 
wyborczym na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wy-
borczej ich dotyczące (§ 55 Statutu Uniwersytetu Zielono-
górskiego, § 33 regulaminu wyborczego) w terminie 7 dni. 
Pismo wniesione przez Panią Wojtkowską nie pochodzi 
od uprawnionego do złożenia skargi podmiotu, a dodat-
kowo złożone zostało dnia 17 marca 2008 roku, a więc po 
upływie 7 dni od dnia głosowania indykacyjnego.
Jednocześnie Senat w całości zgodził się z uzasadnie-
niem merytorycznym wyrażonym przez Uczelnianą Ko-
misję Wyborczą w uchwale z dnia 12 marca 2008 roku 
rozstrzygającej tę kwestię jako wątpliwość dotyczącą 
wyborów.
 Nr 392 w sprawie zasad podziału dotacji na badania 

własne na rok 2008.
Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania własne 
na rok 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 Nr 393 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr. 
hab. Pawłowi Zimniakowi nagrody indywidualnej Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę habilitacyjną 
pt.: „Niederschlesien als Erinnerungsrraum 1945”.   
 Nr 394 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr 
inż. Agnieszce Kierzkowskiej nagrody indywidualnej Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniającą się 
rozprawę doktorską pt.: „Wpływ gięcia na charakterysty-
kę in vitro anodowej warstwy wierzchniej implantowego 
stopu tytanu Ti6A14V ELI”.   

 Nr 395 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-
dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 
prof. dr hab. Elizaviecie Kotorovej nagrody indywidualnej 
I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za mo-
nografię pt.: „Äquivalenzbeziehungen: Wort, Wortgruppe, 
Wortsystem”.
 Nr 396 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr 
Annie Karczewskiej i dr. Carlosowi Lizamie nagrody ze-
społowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl 
5 publikacji: A.Karczewska, C.Lizama: „Stochastic Volter-
ra equations driven by cylindrical Wiener process”, A.Kar-
czewska, C.Lizama: „On stochastic fractional Volterra 
equations in Hilbert space”, A.Karczewska: „Properties 
of convolutions arising in stochastic Volterra equations”, 
A.Karczewska,  C.Lizama: „Regularity of solutions to sto-
chastic Volterra equations with infinite delay”, A.Karczew-
ska; „Convolution type stochastic Volterra equations”.
 Nr 397 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof. 
dr. hab. inż. Krzysztofowi Gałkowskiemu, prof. dr. Ericowi 
Rogersowi i prof. dr. Davidowi Ovensowi nagrody zespo-
łowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za mono-
grafię pt.: „Control Systems Theory and Applications for 
Linear Repetitive Processes”.
 Nr 398 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr 
Lidii Głuchowskiej nagrody indywidualnej I stopnia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monografię pt.: 
„Avantgarde und Liebe. Margarete und Stanisław Kubicki 
1910 – 1945”.  
 Nr 399 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagro-

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie prof. 
dr. hab. Marianowi Nowakowi nagrody indywidualnej II 
stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl 3 
publikacji pt.: „On some topological properties of vector-
-valued function spaces”, “Yosida-Hewitt type decompo-
sitions for weakly compact operators and operator-valued 
measures”, „Order-weakly compact operators from vec-
tor-valued function spaces to Banach spaces”.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
...JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr 5 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
JM Rektor powołał Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w 
składzie :
1.  dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – przewodniczący,
2.  mgr Agnieszka Łaszczowska – sekretarz,
3.  I st. kw. art. Magdalena Gryska – Wydział Artystycz-

ny,
4.  dr inż. Zbigniew Skowroński – Wydział Elektrotechni-

ki, Informatyki i Telekomunikacji,
5.  dr Olaf Maron – Wydział Fizyki i Astronomii,
6.  dr Robert Skobelski – Wydział Humanistyczny,
7.  dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ – Wydział Inżynierii 

Lądowej i Środowiska,
8. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ – Wydział 

Ekonomii i Zarządzania,
9. dr Barbara Hajduk – Wydział Pedagogiki, Socjologii i 

Nauk o Zdrowiu,
10. dr inż. Łucja Frąckowiak – Iwanicka – Wydział Me-

chaniczny,
11. dr Jan Szajkowski – Wydział Matematyki, Informatyki 

i Ekonometrii,
12. dr Renata Grochowalska – Wydział Nauk Biologicz-

nych,
13. Bartosz Kubik. 

 Nr 6 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie limitu ilościo-
wego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli 


