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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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przygotowany w Sali Pionierów zielonogórskiego ratusza. Wygłosi go 
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W ramach prezentacji 
połączonej z wykładem chcemy zachęcić odwiedzających do pozna-
wania bogatej spuścizny kulturowej Ziemi Lubuskiej. Jednocześnie 
chcielibyśmy pokazać mieszkańcom problemy, które towarzyszą 

ochronie zabytków w naszym regionie, a także zachęcić młodych 
ludzi do podejmowania studiów w tym zakresie, oferowanych 

przez Uniwersytet Zielonogórski. W ramach prezentacji 
przygotowane zostaną także konkursy dotyczące wie-

dzy o zabytkach dla dzieci i dorosłych. Organizatorzy 
przewidują interesujące nagrody książkowe, a także 

nagrodę specjalną - bezpłatny wstęp do podziemi i 
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. 

dr Krzysztof Patan

Iść czy nie iść? Dylemat robota 
mobilnego!  

Robotyka jest dziedziną nauki i tech-
niki coraz bardziej zauważalną 

w życiu codziennym. Maszyny, 
które jeszcze niedawno można 
było obserwować wyłącznie 
w produkcjach filmowych 
S-F, powoli stają się 
dostępne dla zwykłego 
śmiertelnika. Przy czym 
często mylnie stosuje się 
słowo robot. W ofercie 
sklepów AGD znajdziemy 
całą gamę tzw. robotów 
kuchennych, które z pra-
wdziwymi robotami mają 
niewiele wspólnego. Robot 
jest automatycznie sterowaną, 
programowalną, wielozadaniową 
maszyną manipulacyjną o wielu stopniach swo-
body, posiadającą własności manipulacyjne i lokomocyjne, stosowaną 
do różnych celów przemysłowych i specjalnych. Samo słowo robot 
pochodzi od czeskiego słowa „robota” które znaczy ciężką pracę. 
Pasuje ono idealnie do tego czym zajmuje się robotyka. Otóż roboty 
powstają po to by wyeliminować w jak największym stopniu pracę rąk 
ludzkich, która często jest żmudna, trudna, czasochłonna, a bardzo 
często niesie za sobą duże ryzyka utraty zdrowia lub życia. 

Celem wykładu jest wprowadzenie do robotyki mobilnej, wskazanie 
aktualnego stanu wiedzy na ten temat, a także wskazanie głównych 
nurtów rozwoju robotyki mobilnej. Zaprezentowane zostaną naj-
bardziej zaawansowane technicznie rozwiązania robotów mobilnych 
kroczących jak również humanoidalnych. Przedstawione zostaną 
również roboty mobilne dostępne w Laboratorium Robotyki w Instytucie 
Sterowania i Systemów Informatycznych, Wydziału Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

dr Krystyna Walińska
mgr inż. Karolina  Jamska - prelegent 

Ptaki i nietoperze w mieście kontra szkło i beton 

Współczesne miasta to często 
okazałe budynki, niestety nie 
zawsze wpisujące się w ideę 
„architektury organicz-
nej”, harmonizującej z 
naturą, odnoszącej się 
do skali człowieka 
i jego otoczenia. 
W i e l o p i ę t r o w e 
wieżowce zbudo-
wane ze szkła i meta-
lu, czy też betonowe 
osiedla to niejedno-
krotnie odhumanizo-
wane miejsca pracy bądź 
„sypialnie” miast. Ptaki i ni-
etoperze w tym zurbanizowa-
nym środowisku próbują znaleźć 
miejsce do życia. Często niezauważone, 
zwierzęta te wykorzystują nasze balkony, piwnice 
oraz szczeliny w budynkach, gdzie odbywają lęgi, hibernują i chronią 
się przed niekorzystną aurą. Słuchaczom wykładu pragniemy przybliżyć 
sylwetki tych dzikich lokatorów, obalić mity na ich temat, przybliżyć 
aspekty prawne ich ochrony oraz pokazać możliwości koegzystencji 
ptaków i nietoperzy z człowiekiem.

mgr Jakub Łysakowski

A jak królem, a jak katem będziesz” - czyli katów 
żywot własny

Jak wyobrażamy sobie kata? Jak na filmach: groźna postać w spicz-
astym kapturze z toporzyskiem w rękach. Nasza opowieść będzie inna. 
Zajrzymy do katowskich mitów i legend, ale dowiemy się też o jego cod-
ziennym życiu. Kat to postać graniczna, zawieszona między światami: 
żywych i umarłych, sacrum i profanum, żyjący w społeczeństwie i 
równocześnie poza nim. Mógł udzielać ślubu, ale wstępu do kościoła 
nie miał. Zarabiał najwięcej w mieście, a ręki mu nikt nie chciał podać. 
Prócz odbierania, potrafił ratować życie. Kat bez maski i uprzedzeń.

dr Marceli Tureczek

Ziemia Lubuska po godzinach. Zabytki znane i 
nieznane

Wykład będzie prezentacją zabytków Ziemi Lubuskiej - znanych i niez-
nanych. Prezentacja będzie połączona z wykładem, który zostanie 
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