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Z OBRAD SENATU
...Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 26 marca 2008 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 391 w sprawie skargi na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Po zapoznaniu się ze skargą członka Kolegium Elektorów
Uniwersytetu Zielonogórskiego – Pani Jadwigi Wojtkowskiej na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 12 marca 2008 roku wyjaśniające wątpliwości dotyczące zgodności przeprowadzonego w dniu 27 lutego
2008 roku postępowania indykacyjnego, a dokładnie obliczenia i ogłoszenia wyników tych wyborów przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, a nie komisję skrutacyjną, Senat postanowił odrzucić skargę, gdyż pismo to nie jest
skargą w rozumieniu postanowień Statutu Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Skarga przysługuje bowiem komisjom
wyborczym na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej ich dotyczące (§ 55 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego, § 33 regulaminu wyborczego) w terminie 7 dni.
Pismo wniesione przez Panią Wojtkowską nie pochodzi
od uprawnionego do złożenia skargi podmiotu, a dodatkowo złożone zostało dnia 17 marca 2008 roku, a więc po
upływie 7 dni od dnia głosowania indykacyjnego.
Jednocześnie Senat w całości zgodził się z uzasadnieniem merytorycznym wyrażonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale z dnia 12 marca 2008 roku
rozstrzygającej tę kwestię jako wątpliwość dotyczącą
wyborów.

 Nr 395 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 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 monograﬁę pt.: „Äquivalenzbeziehungen: Wort, Wortgruppe,
Wortsystem”.

 Nr 396 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
Annie Karczewskiej i dr. Carlosowi Lizamie nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl
5 publikacji: A.Karczewska, C.Lizama: „Stochastic Volterra equations driven by cylindrical Wiener process”, A.Karczewska, 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 stochastic Volterra equations with inﬁnite delay”, A.Karczewska; „Convolution type stochastic Volterra equations”.

 Nr 397 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 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 zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monograﬁę pt.: „Control Systems Theory and Applications for
Linear Repetitive Processes”.

 Nr 392 w sprawie zasad podziału dotacji na badania  Nr 398 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrowłasne 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 nagrody 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 nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

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

dy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr
Lidii Głuchowskiej nagrody indywidualnej I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monograﬁę pt.:
„Avantgarde und Liebe. Margarete und Stanisław Kubicki
1910 – 1945”.

 Nr 399 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 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 decompositions for weakly compact operators and operator-valued
measures”, „Order-weakly compact operators from vector-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,

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,

2. mgr Agnieszka Łaszczowska – sekretarz,

10. dr inż. Łucja Frąckowiak – Iwanicka – Wydział Mechaniczny,

3. I st. kw. art. Magdalena Gryska – Wydział Artystyczny,

11. dr Jan Szajkowski – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii,

4. dr inż. Zbigniew Skowroński – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,

12. dr Renata Grochowalska – Wydział Nauk Biologicznych,

5. dr Olaf Maron – Wydział Fizyki i Astronomii,

13. Bartosz Kubik.

6. dr Robert Skobelski – Wydział Humanistyczny,
7. dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ – Wydział Inżynierii

 Nr 6 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie limitu ilościowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli
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e) sposób posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i środkami ratunkowymi,

Ustalony został limit ilościowy prac dyplomowych podlegających kontroli w ramach Systemu Plagiat pl.:

f)

Nazwa Wydziału

Kierownicy jednostek wyznaczą osoby zobowiązane do
sprawdzenia przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych
i dopuszczeniem do nich pracowników i studentów, czy
stan techniczny maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznej, ogólny stan laboratorium, warsztatu lub pracowni nie stwarza zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników
oraz studentów. W przypadku stwierdzenia, że miejsce
w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa studentów, osoby te zobowiązane są nie
dopuścić do rozpoczęcia zajęć i określić zadania i sposoby postępowania zapewniające bezpieczne prowadzenie
zajęć.

Liczba prac

Wydział Artystyczny

30

Wydział Ekonomii i Zarządzania

60

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

40

Wydział Fizyki i Astronomii

3

Wydział Humanistyczny
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wydział Matematyki, Informatyki i
Ekonometrii

150
28
16

Wydział Mechaniczny

58

Wydział Nauk Biologicznych

15

Wydział Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu

100

Razem:

500

 Nr 7 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie dostosowania

maszyn, urządzeń, warsztatów oraz pracowni specjalistycznych do wymogów bezpieczeństwa.
Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne znajdujące
się lub używane w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych muszą:
a) być wyposażone w zabezpieczenia chroniące pracowników i studentów przed urazami, działaniem
niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem,
szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym
działaniem innych czynników środowiska pracy,
b) uwzględniać zasady ergonomii,
c) być utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania i bezpieczeństwa pracy.
Maszyny i urządzenia techniczne czasowo niesprawne,
uszkodzone lub pozostające w naprawie powinny być
wyraźnie oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie.
Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne znajdujące
się lub używane w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych muszą spełniać wymagania
określone w przepisach dotyczących oceny zgodności.
Zamówienia na maszyny, urządzenia oraz faktury ich
zakupu wymagają merytorycznego uzgodnienia ze Służbą BHP. Odbiór i dopuszczenie maszyny, urządzenia do
użytkowania wymaga zatwierdzenia przez Służbę BHP.
Wszystkie laboratoria, warsztaty, pracownie specjalistyczne muszą być wyposażone w widoczne instrukcje
uwzględniające zasady i przepisy BHP określające:
a) warunki bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń,
b) rodzaje prac i procesów technologicznych o szczególnym zagrożeniu dla życia lub zdrowia,

sposób postępowania w sytuacjach stwarzających
zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników i studentów, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy.

Kierownicy jednostek wyznaczą ponadto osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo studentów w trakcie prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Kierownicy jednostek zapewnią, aby studenci przed
dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych
urządzeniach technicznych, a także do zajęć w
laboratoriach, warsztatach i pracowniach, byli
zaznajomieni z obowiązującymi w nich zasadami i
przepisami BHP oraz wyznaczą osoby zobowiązane
do zaznajomienia studentów z tymi przepisami.

 Nr

8 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie przydziału
odzieży ochronnej, roboczej, środków ochrony oraz
środków higieny osobistej.

Wprowadzone zostały tabele przydziałów odzieży
ochronnej, roboczej, środków ochrony oraz środków higieny osobistej dla poszczególnych stanowisk pracy, a
także procedura ich wydawania, stanowiące załączniki
do zarządzenia.

 Nr 9 z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie gospodarowania obiektami dydaktycznymi uczelni.

W Pionie Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych zlikwidowana została jednostka organizacyjna: Administratorzy
Obiektów Dydaktycznych (kod jednostki: RA-TA).

 Nr 10 z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia wzorów formularzy duplikatu dyplomu ukończenia
studiów wyższych.
Zarządzeniem tym wprowadzone zostały następujące
wzory formularzy duplikatu dyplomu ukończenia studiów
wyższych:

1. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej
Górze, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4. wzór formularza duplikatu dyplomu ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze, stanowiący załącznik nr 4
do zarządzenia.

 Nr 11 z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegóło-

wych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 2008/2009.

c) sposób postępowania z materiałami niebezpiecznymi
i szkodliwymi dla zdrowia,

Wprowadzone zostały szczegółowe unormowania dotyczące postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim
2008/2009, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

d) obowiązujący system znaków i sygnałów oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej,

Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne
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