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JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 12 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Ze-
społu ds. Informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

JM Rektor powołał Zespół ds. Informatyzacji Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w następującym składzie:

1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński – Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą – Przewodniczący,

2. dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

3. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ – Wydział Fizyki i 
Astronomi,

4. dr inż. Janusz Baranowski – Centrum Komputerowe,
5. dr inż. Jarosław Gramacki – Wydział Elektrotechni-

ki, Informatyki i Telekomunikacji,
6. dr inż. Albert Lewandowski – Wydział Mechaniczny,
7. dr inż. Ireneusz Nowogoński – Wydział Inżynierii Lą-

dowej i Środowiska,
8. mgr inż. Jerzy Rybicki – Sekcja Obsługi Informatycz-

nej,
9. mgr Paweł Andrzejewski – Wydział Artystyczny,
10. mgr Grzegorz Arkit – Wydział Matematyki, Informa-

tyki i Ekonometrii,
11. mgr Łukasz Pabierowski – Wydział Ekonomii i Zarzą-

dzania,
12. lic. Dominik Załuski – Wydział Humanistyczny,
13. Maciej Deorowicz – Wydział Nauk Biologicznych.

> Nr 13 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
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Z OBRAD 
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 marca 
2011 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 374 w sprawie opinii o przyznanie nagrody Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr. 
Tomaszowi Bartnickiemu nagrody indywidualnej Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktor-
ską pt.: „Rozgrywane kolorowanie grafów”.

> Nr 375 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony. 

Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr. 
Krzysztofem Marcinkowskim - nauczycielem akademic-
kim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 
2 i ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 376 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.

Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 
dr. Waldemarem Szastakiem - nauczycielem akade-
mickim mianowanym 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.

> Nr 377 w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia pracow-
ników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Senat uznał za konieczne przeprowadzenie restruktury-
zacji zatrudnienia w grupie pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi, mającej na celu obniżenie 
kosztów funkcjonowania Uniwersytetu i dostosowanie 
rocznej wysokości  kosztów osobowych ponoszonych na 
realizację zadań związanych z kształceniem studentów 
studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych stu-
diów doktoranckich i kadr naukowych wraz z odpisami 
na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz 
pracowników do poziomu nie przekraczającego 80% 
dotacji z budżetu państwa na działalność określoną w 
art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Pra-
wo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 
p.zm.). W niniejszej uchwale zostały ustalone zasady 
określania liczby etatów pracowników niebędących na-
uczycielami akademickimi w pionach rektora, prorekto-
rów, kanclerza i na wydziałach. 

> Nr 378 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości.

Senat wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości grunto-
wych oznaczonych jako działki 389/15,389/17,389/18,3
89/19,389/21,627,629 o łącznej powierzchni 43.096 m2 
położonych w Lubrzy, dla których prowadzona jest księ-
ga wieczysta KW 12575,21141, stanowiących własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 379 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych 
pn. „Genealogia i heraldyka”.

ZARZ¥DZENIA 
JM REKTORA
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JM Rektor wprowadził regulamin zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

> Nr 14 z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania Zespo-
łu ds. projektu Centrum Budownictwa Zrównoważonego 
i Energii oraz Zespołu ds. projektu Centrum Technologii 
Informatycznych. 

JM Rektor powołał Zespół ds. projektu Centrum Budow-
nictwa Zrównoważonego i Energii w następującym skła-
dzie:
1. dr hab. inż. Grzegorz Benysek, prof. UZ – 

przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński,
3. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ,
4. dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ,
5. dr hab. inż. Maria Kowal, prof. UZ,
6. dr inż. Marcin Jarnut,
7. dr inż. Jacek Rusiński,
8. dr inż. Robert Smoleński,
9. dr inż. Krzysztof Sozański.

W dalszej kolejności JM Rektor powołał Zespół ds. pro-
jektu Centrum Technologii Informatycznych w następu-
jącym składzie:

1. dr inż. Wojciech Zając – przewodniczący,
2. dr hab. inż. Sławomir Kłos,
3. dr inż. Janusz Baranowski,
4. dr inż. Piotr Kuryło,
5. mgr inż. Sebastian Pawlak.

> Nr 15 z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian w składzie 
uczelnianej komisji opiniodawczo-likwidacyjnej. 

JM Rektor niniejszym zarządzeniem wprowadził zmia-
ny w składzie uczelnianej komisji opiniodawczo-likwi-
dacyjnej. Wskutek zmian skład uczelnianej komisji 
opiniodawczo-likwidacyjnej  przedstawia się nastę-
pująco:

1. mgr Melania Milto  - przewodniczący,
2. Jan Ostrowski   - z-ca przewodniczącego,
3. mgr Paweł Nyćkowiak - członek,
4. Elżbieta Lisowska - członek,
5. mgr inż. Arkadiusz Łuszczyński  - członek,
6. lic. Kazimierz Mazur - członek,
7. mgr inż. Leszek Wilczyński - członek.

> NR 16 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych 
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego 
oraz kalendarza rekrutacyjnego w roku akademickim 
2011/2012 na studia doktoranckie.

Niniejszym zarządzeniem JM Rektor wprowadził szcze-
gółowe unormowania dotyczące postępowania rekruta-
cyjnego oraz kalendarza rekrutacyjnego w roku akade-
mickim 2011/2012 na studia doktoranckie.

> Nr 17 z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na semestr letni w roku akademickim 
2010/2011 na studia drugiego stopnia.

JM Rektor ustalił terminy składania dokumentów i ogło-
szenia wyników w naborze na semestr letni na studia 
stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku 
akademickim 2010/2011:

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Mechaniczny

składanie dokumentów 1 - 10. 03. 2011 r.

ogłoszenie list osób przyjętych 
na studia do 15. 03. 2011 r.

> Nr 18 z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządze-
nie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 1 z dnia 
7 stycznia 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na stu-
dia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 
2010/2011.

W  § 2 zarządzenia nr 1 z dnia 7 stycznia 2010 r. w spra-
wie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjo-
narne w roku akademickim 2010/2011 JM Rektor zmienił 
limity rekrutacyjne na studia stacjonarne drugiego stop-
nia w następujący sposób:
1) budownictwo spec. konstrukcje budowlane i inży-

nierskie -  31 osób,
2) informatyka - 70 osób,
3) inżynieria środowiska spec. urządzenia sanitarne -  

31 osób.

> Nr 19 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie utworzenia jed-
nostki administracyjnej o nazwie „studia podyplomowe: 
Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena 
Energetyczna Budynków” w strukturze organizacyjnej 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środowiska utworzył jednostkę admini-
stracyjną o nazwie „Studia podyplomowe: Budownictwo 
Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna 
Budynków” nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-082/10.

> Nr 20 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie zmiany regula-
minu pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

JM Rektor w § 15 ust. 1 w regulaminu pracy Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego stanowiącym załącznik do zarzą-
dzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 
dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regula-
minu pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim (z p. zm.) 
zmienił punkt 4, który otrzymał następujące brzmienie:
„4) pracownicy biblioteki i informacji naukowej wyko-
nujący pracę zmianową rozpoczynają pracę na I zmianie 
między godz. 7.00 a 9.00, a na II zmianie między godz. 
10.00 a 12.00.”

> Nr 21 z dnia 21 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie 
nr 27 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 
kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świadczo-
ne usługi edukacyjne.  

JM Rektor zmienił § 2 zarządzenia nr 27 Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w 
sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyj-
ne, który otrzymał następujące brzmienie:
„1. Opłatę za pojedynczy kurs realizowany na studiach 
niestacjonarnych inny niż seminarium dyplomowe (ma-
gisterskie, licencjacie, inżynierskie) oraz pojedynczy 
kurs na studiach stacjonarnych inny niż seminarium 
dyplomowe (magisterskie, licencjacie, inżynierskie) 
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realizowany w trybie powtarzania zajęć lub nieobjęty 
planem studiów ustala się na poziomie 5% pełnej opłaty 
semestralnej na studiach niestacjonarnych.

2. W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone 
studia niestacjonarne opłata, o której mowa w ust. 1, 
wynosi 100 zł.  

3. Opłata za kurs seminarium dyplomowe (magisterskie, 
licencjacie, inżynierskie) realizowany w trybie powta-
rzania zajęć wynosi  500 zł.

4. Opłata, którą wnoszą studenci studiów stacjonarnych 
skierowani na powtarzanie semestru jest równa sumie 
opłat za kursy realizowane w trybie powtarzania zajęć, 
jednak wynosi nie więcej niż opłata za semestr studiów 
niestacjonarnych danego kierunku.

5. Opłata, którą wnoszą studenci studiów niestacjonar-
nych skierowani na powtarzanie semestru jest równa 
sumie opłat za kursy realizowane w trybie powtarzania 
zajęć oraz opłat za inne kursy realizowane w powtarza-
nym semestrze, które nie wynikają z różnic programo-
wych we wcześniejszych semestrach, jednak nie może 
wynosić więcej niż opłata za semestr studiów.

6. Student wznawiający studia po skreśleniu go z listy 
studentów z powodu niezadowalających wyników w na-
uce, za semestr, od którego wznawia studia wnosi pełną 
opłatę semestralną, jaka obowiązuje na studiach niesta-
cjonarnych danego kierunku. 

7. Postanowienia ust. 6 nie dotyczą studentów wzna-
wiających studia wyłącznie w celu złożenia pracy dyplo-
mowej i przystąpienia do egzaminu dyplomowego albo 
w celu ponownego przystąpienia do egzaminu dyplomo-
wego. 

8. W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone stu-
dia niestacjonarne, stawki podstawowe opłat, o których 
mowa w ust. 4, 5 i 6, wynoszą 1 500 zł.”

> Nr 22 z dnia 30 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie 
nr 30 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 
kwietnia 2010 r. w sprawie zasad organizowania konfe-
rencji na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

JM Rektor niniejszym zarządzeniem zmienił zasady or-
ganizowania konferencji na Uniwersytecie Zielonogór-
skim.

> Nr 22 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające zarzą-
dzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 24 września 2008 r. w sprawie podziału kom-
petencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
skiego z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

JM Rektor w zarządzeniu nr 38 Rektora Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego nr 38 z dnia 24 września 2008 r. w 
sprawie podziału kompetencji prorektorów Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego wprowadził następujące zmiany:

1.  § 3 pkt  11 otrzymuje następujące brzmienie: 

„11) koordynacja zadań wynikających z kontroli zarzą-
dzeń,”.

Joanna Bojarska
Biuro Prawne
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Wykłady:
prof. dr hab. Janusz Gil

Wszechświat po godzinach

Premier Rządu RP zapowiedział, że w ramach zw. Trzeciej Fali 
Nowoczesności wesprze upowszechnianie i tworzenie tak 
zwanych astrobaz, czyli niewielkich obserwatoriów astro-

nomicznych dostępnych dla wszystkich mieszkańców, a w 
szczególności uczniów zainteresowanych w przyszłości 

studiowaniem kierunków ścisłych 
i technicznych. Pierwsze astrobazy, jako 

inicjatywy lokalne wspierane przez 
fundusze europejskie powstają 

w województwie kujawsko-pomorskim. 
Instytut Astronomii Uniwersytetu 

Zielonogórskiego zamierza się włączyć w tę 
ogólnopolską akcję i powołać pierwszą lubuską 

astrobazę w Zielonej Górze. Na wykładzie zostanie 
przedstawiony sprzęt obserwacyjny, który będzie 

udostępniony szerokiej publiczności pod okiem 
instruktorów:  teleskopy automatyczne i manualne, lornety 

astronomiczne oraz „mini-planetarium”. Pokażemy też 
jakie partie wszechświata mogą być 
obserwowane i podziwiane 

przez odpowiednie grupy 
instrumentów 

i akcesoriów 
astronomi-

cznych.
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