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Z OBRAD 
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 marca 2010 r. 
podjął następujące uchwały:

> Nr 255 w sprawie nadania profesorowi Diethardowi Er-
nestowi Pallaschke tytułu doktora honoris causa Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.
Senat nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego profesorowi Diethardowi Ernstowi Pal-
laschke.

> Nr 256 zmieniająca uchwałę nr 362 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w spra-
wie przyjęcia systemu  zarządzania gospodarką finanso-
wą Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzająca 
tekst jednolity uchwały.
Senat przyjął zmiany w załączniku do uchwały nr 362 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopa-
da 2007 roku w sprawie przyjęcia systemu zarządzania 
gospodarka finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
1. Zmieniono  m.in. § 16, który otrzymał następujące 

brzmienie:
„Środki budżetowe przeznaczone na realizację za-
dań finansowych jednostki są przyznawane w formie 
następujących funduszy budżetowych:
a) Fundusz wynagrodzeń,
b) Fundusz naukowo-badawczy,
c) Fundusz kształcenia studentów niestacjonar-

nych,
d) Fundusz studiów podyplomowych,
e) Fundusz działalności ogólnej uczelni,
f) Fundusz działalności ogólnej jednostki,
g) Fundusz pomocy materialnej dla studentów i 

doktorantów,
h) Fundusz inwestycyjny,
i) Fundusz wyodrębniony,
j) Fundusz działalności studenckiej.”

2. Zmieniono m.in. § 32, który otrzymał następujące 
brzmienie:
„Fundusz pomocy materialnej dla studentów i dokto-
rantów tworzony jest z:
1) dotacji z budżetu państwa na zadania związane z 

bezzwrotną pomocą materialną, o której mowa w 
art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym,

2) opłat za korzystanie z domów studenckich,
3) opłat za korzystanie ze stołówek studenckich, 

innych przychodów, w tym opłat za wynajem po-
mieszczeń w domach i stołówkach studenckich,

4) niewykorzystanych w poprzednim roku budżeto-

wym środków funduszu pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów.”

3. Zmieniono także § 33, który otrzymał następujące 
brzmienie:
„Z funduszu pomocy materialnej dla studentów i 
doktorantów wydzielone zostają:
1) fundusz stypendialny obejmujący świadczenia 

pieniężne pomocy materialnej, o których mowa 
w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ustawy Pra-
wo o szkolnictwie wyższym,

2) fundusz remontowy domów i stołówek studen-
ckich,

3) fundusz modernizacji i utrzymania domów i sto-
łówek studenckich,

4) fundusz realizacji zadań związanych z przyzna-
waniem, i wypłacaniem stypendiów i zapomóg, 
w wysokości nie przekraczającej w danym roku 
budżetowym 0,2% dotacji z budżetu państwa.”

4. Zmieniono § 35, który otrzymał następujące brzmie-
nie:

„Fundusz remontowy domów i stołówek studen-
ckich tworzy się z:

1) odpisu z dotacji z budżetu państwa na pomoc 
materialną, w wysokości ustalonej na każdy rok 
budżetowy przez rektora w porozumieniu z or-
ganami uchwałodawczymi samorządu studentów 
i doktorantów,

2) niewykorzystanych w poprzednim roku budżeto-
wym środków dotacji budżetu państwa na remon-
ty domów i stołówek studenckich zgodnie z art. 
103 ust. 7 w związku ust. 2 pkt 1 – 4  z zastrzeże-
niami zawartymi ust. 3 – 5 ustawy Prawo o szkol-
nictwie wyższym,

3) odpisu z nadwyżki przychodów z tytułu korzysta-
nia z domów i stołówek studenckich nad kosztami 
utrzymania domów i stołówek studenckich, w wy-
sokości ustalonej na każdy rok budżetowy przez 
Rektora.”

5. Zmieniono § 36, który otrzymał następujące brzmie-
nie:
„Fundusz stypendialny tworzy się z:
1) dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną 

w części pozostałej po dokonaniu odpisu na fun-
dusz remontowy domów i stołówek studenckich, 
o którym mowa w § 35 pkt 1,

2) niewykorzystanych w poprzednim roku budżeto-
wym środków funduszu stypendialnego,

3) odpisu z nadwyżki przychodów z tytułu korzysta-
nia z domów i stołówek studenckich nad kosztami 
utrzymania domów i stołówek studenckich, w wy-
sokości ustalonej na każdy rok budżetowy przez 
Rektora.”

6. Zmieniono § 54, który otrzymał następujące brzmie-
nie:

„Środki będące w dyspozycji Pionu Prorektora ds. 
Studenckich tworzy się z następujących źródeł:
1) dotacji z budżetu państwa  zgodnie z § 17,
2) dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną 

dla studentów i doktorantów w części przezna-
czonej na stypendia i zapomogi oraz niewykorzy-
stanych w poprzednim roku budżetowym środków 
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funduszu stypendialnego,
3) z opłat za korzystanie z domów oraz stołówek 

studenckich oraz innych przychodów, w tym opłat 
za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach 
studenckich oraz nadwyżki przychodów z tytułu 
korzystania z domów i stołówek studenckich nad 
kosztami utrzymania domów i stołówek studen-
ckich,

4) dotacji celowych,
5) projektów unijnych,
6) odpisu z dotacji dydaktycznej na fundusz działal-

ności studenckiej,
7) innych przychodów.”

Tekst jednolity uchwały dostępny jest w całości na stro-
nie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego w za-
kładce aktów prawnych.

> Nr 257 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr. 
hab. inż. Krzysztofowi Patanowi nagrody indywidualnej 
I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za roz-
prawę habilitacyjną pt.: „Artificial neural networks for 
the modeling and fault diagnosis of technical process” 
Wydawnictwo Springer, Berlin, 2008.

> Nr 258 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr. 
hab. Andrzejowi Drzewińskiemu, prof. UZ i mgr. inż. 
Arturowi Barasińskiemu nagrody zespołowej II stopnia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cykl publika-
cji naukowych mających istotny wpływ na stan wiedzy 
i kierunki dalszych badań związanych z modelowaniem 
zjawisk fizykochemicznych.

> Nr 259 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr 
Bogumile Tarasiewicz–Ciesielskiej nagrody indywidual-
nej I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
monografię pt.: „Wesele łemkowskie. Obrzęd i muzyka. 
Tradycja a współczesność. Łemkowski Zespół Pieśni i 
Tańca „Kyczera”, Legnica 2009.

> Nr 260 – 263 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowa-
nym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z na-
stępującymi nauczycielami akademickimi mianowanymi 
na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z § 205 ust. 
3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1. dr. Bogdanem Roszakiem,
2. mgr Agnieszką Łazar – Kinal,
3. mgr Izabelą Taraszczuk,
4. mgr. Andrzejem Zychlą.

> Nr 264 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w struk-
turze organizacyjnej Centrum Komputerowego jednostki 
administracyjnej do realizacji projektu „Rozbudowa 21 
środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki - New-
MAN” i zmiany regulaminu organizacyjnego Centrum 
Komputerowego.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 

w strukturze organizacyjnej Centrum Komputerowego 
jednostki administracyjnej do realizacji projektu „Roz-
budowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych 
nauki – NewMAN.
Senat wyraził pozytywną opinię także w sprawie zmiany 
§ 5 regulaminu organizacyjnego Centrum Komputerowe-
go, stanowiącego załącznik do uchwały nr 181 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 
r. w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyj-
nego Centrum Komputerowego, który otrzymał następu-
jące brzmienie:
„ Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 
tworzą:
1. Dyrektor Centrum Komputerowego UZ, zwany dalej 

Dyrektorem,
2. Sekretariat,
3. Pracownia administratorów Centrum 

Komputerowego UZ,
4. Pracownia oprogramowania i komputeryzacji 

zarządzania Centrum Komputerowego UZ ,
5. Zespół eksploatacji i zarządzania ZMSK ZielMAN,
6. Studium szkoleniowe Regionalnej i Lokalnej Akademii 

CISCO,
7. Realizacja Projektów Unijnych – PLATON – Centrum 

Komputerowe UZ do realizacji projektu unijnego pn. 
Platforma Obsługi Nauki PLATON - Umowa nr 207/
PCSS/2009 z dnia 22.06.2009 r.,

8. Realizacja Projektów Unijnych – NewMAN – 
Centrum Komputerowe UZ do realizacji projektu 
unijnego pn. „Rozbudowa 21 środowiskowych sieci 
teleinformatycznych nauki – NewMAN.”

> Nr 265 zmiana uchwały nr 195 Senatu  Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne oraz wprowadzająca tekst jednolity 
uchwały.
Senat wprowadził w uchwale nr 195 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasadach pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne następujące zmiany:
1. w § 1 skreślono ust 1 pkt 2, a ust. 3 otrzymał nr 2;
2. zmieniono § 2 ust. 6, który otrzymał następujące 

brzmienie:
„W przypadku, gdy wzrosną koszty kształcenia w 
Uczelni wskutek obciążeń wynikających ze zmiany 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publi-
kowany przez Prezesa GUS, wzrośnie o więcej niż 5% 
w stosunku do jego wartości w miesiącu, w którym 
Rektor wydał ostatnie zarządzenie zmieniające wy-
sokość opłat dla danego kierunku studiów, wysokość 
opłat dla tego kierunku może ulec podwyższeniu o 
wskaźnik wzrostu kosztów kształcenia lub wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.”

3. zmieniono § 4, który otrzymał następujące brzmie-
nie:
„1. Niezależnie od tego, czy prowadzący zajęcia 
zwolni studenta od obowiązku uczestnictwa w zaję-
ciach, student zobowiązany jest do uiszczenia nastę-
pujących opłat: 
1) opłat za pojedyncze kursy realizowane na 

studiach niestacjonarnych oraz pojedyncze 
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kursy na studiach stacjonarnych realizowane 
w trybie powtarzania zajęć lub nieobjęte planem 
studiów;

2) opłat, które wnoszą studenci studiów stacjo-
narnych skierowani na powtarzanie semestru z 
powodu niezadowalających wyników w nauce i 
studenci studiów niestacjonarnych skierowani na 
powtarzanie semestru;

3) opłat, które wnoszą studenci wznawiający studia 
po skreśleniu z listy studentów z powodu nieza-
dowalających wyników w nauce;

2. W przypadku nieuiszczenia w terminie którejkol-
wiek z rat opłat określonych w ust. 1 pkt 1-3, posta-
nowienia § 3 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio.”

4. zmieniono treść § 6 , który otrzymał następujące 
brzmienie:
„1. Opłata za każdą godzinę konsultacji i egzamin na 
studiach niestacjonarnych – eksternistycznych wno-
szona jest przed odbyciem konsultacji lub egzami-
nu.
2. Student studiów niestacjonarnych - eksternistycz-
nych może ubiegać się o zgodę na udział za odpłat-
nością w zajęciach dydaktycznych na studiach sta-
cjonarnych lub niestacjonarnych. Opłaty za zajęcia 
wnoszone są w tym przypadku według zasad okre-
ślonych dla innych studiów niestacjonarnych. Opłaty 
nie mogą być wyższe niż opłaty ustalane zgodnie z § 
2 ust. 2.
3. Opłaty za studia podyplomowe i kursy dokształ-
cające wnosi się jednorazowo za każdy semestr, w 
ciągu dwóch tygodni od dnia podania do wiadomości 
słuchaczy informacji o harmonogramie zajęć.”

> Nr 266 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłat za 
zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia 
stawek podstawowych opłat w następujących wysokoś-
ciach:
1. za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych 

na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznaw-
stwo od semestru zimowego 2010/2011 w kwocie 
1800 zł,

2. za kurs seminarium dyplomowe realizowane w trybie 
powtarzania zajęć - w kwocie 500 zł.

> Nr 267 w sprawie utworzenia kierunku studiów „auto-
matyka i robotyka”.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów 
„automatyka i robotyka”, prowadzonego w formie sta-
cjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stop-
nia.

> Nr 268 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
następujących studiów podyplomowych:

1. Strategie rozwiązywania problemów społecznych 
– Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

2. Programowane sterowniki logiczne - Wydział Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji.

ZARZ¥DZENIA 
JM REKTORA

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 18 z dnia 22 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie 
nr 41 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 
września 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzająca tekst 
jednolity regulaminu.
JM Rektor w regulaminie pomocy materialnej dla stu-
dentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 41 Rekto-
ra Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 września 
2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego wprowadził następujące zmiany:

1. zmienił się § 4 ust. 9, który otrzymał następujące 
brzmienie:

„Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1)-3) i 6)- 
7) i § 2 ust. 2 pkt 1) i 3)- 6) wypłacane są w równych 
ratach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego mie-
siąca. Stypendium za pierwszy miesiąc wypłaca się do 
ostatniego dnia tego miesiąca, gdy decyzja o przyznaniu 
została podjęta do 12 dnia tego miesiąca oraz do ostat-
niego dnia następnego miesiąca, gdy decyzja została 
podjęta po 12 dniu danego miesiąca.”

> Nr 19 z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 33 z dnia z 
dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie wysokości opłat za 
miejsce w domach studenckich w roku akademickim 
2009/2010 i wprowadzający tekst jednolity.
JM Rektor w zarządzeniu nr 33 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie 
opłat za miejsce w domach studenckich w roku akade-
mickim 2009/2010 wprowadził następujące zmiany:
a) zmienił  § 5 ust. 1 który otrzymał następujące brzmie-
nie:
„1. Osoby wymienione w § 1 ust. 1 i 2 oraz przyjęte na 
I rok studiów opłaty miesięczne wnoszą w terminie do  
ostatniego dnia danego miesiąca, natomiast kaucję naj-
później w dniu zakwaterowania.”,

b) w § 5 dodał ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. W przypadku przedłużenia pobytu, na miesiąc ma-
rzec (bez wykwaterowania), osoby kończące studia 
pierwszego stopnia po semestrze zimowym wnoszą opła-


