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z obrad 
senatu
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 29.02.2012 r. 
podjął następujące uchwały:

> Nr 485 w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. 
w sprawie przyjęcia Systemu zarządzania gospodarką 
finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Senat zmienił załącznik nr 1 w Systemie zarządzania 
gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
przyjętym uchwałą nr 451 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
przyjęcia Systemu zarządzania gospodarką finansową 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w sposób określony  
w załączniku do uchwały.

> Nr 486 w sprawie przyjęcia prowizorium planu remon-
tów w domach studenckich w ramach Funduszu Pomocy 
Materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2012.

Senat przyjął prowizorium planu remontów w domach 
studenckich w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na rok 2012, stanowiące załącznik do uchwały.

> Nr 487 w sprawie przyjęcia prowizorium planu remontów 
obiektów dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na rok 2012

Senat przyjął prowizorium planu remontów obiektów 
dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2012, stanowiące załącznik do uchwały.

> Nr 488 w sprawie zmiany uchwały nr 453 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. 
w sprawie warunków zatrudniania oraz zasad nawiązy-
wania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami 
akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz 
wprowadzające tekst jednolity uchwały.

Senat wprowadził zmiany w uchwale Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego nr 453 z dnia 30 listopada 2011 
r. w sprawie warunków zatrudniania oraz zasad nawią-
zywania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycie-
lami akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim 
i ustalił tekst jednolity uchwały Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego nr 453 z dnia 30 listopada 2011 r. w 
sprawie warunków zatrudniania oraz zasad nawiązy-
wania i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami 
akademickimi na Uniwersytecie Zielonogórskim, stano-
wiący załącznik do uchwały.

> Nr 489 w sprawie zasad nawiązywania stosunku pracy 
z nauczycielami akademickimi zatrudnianymi na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. 

Senat uchwalił zasady nawiązywania stosunku pracy z na-
uczycielami akademickimi zatrudnianymi na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Zielono-
górskim. Z dniem wejścia w życie uchwały utraciła moc 
uchwała nr 213 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad mianowania 
nauczycieli akademickich na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego Uniwersytetu Zielonogórskiego (wraz  
z późniejszymi zmianami).

> Nr 490 w sprawie zasad nawiązywania stosunku pracy 
z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stano-
wisku  profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim.

Senat uchwalił zasady nawiązywania stosunku pracy  
z nauczycielami akademickimi zatrudnionymi na stano-
wisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Zielono-
górskim. Z dniem wejścia w życie uchwały utraciła moc 
uchwała nr  214 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie zasad mianowania 
na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Zielonogórskim.

> Nr 491 w sprawie zasad nawiązywania stosunku pracy  
z nauczycielami akademickimi zatrudnianymi na Uni-
wersytecie Zielonogórskim na stanowisku starszego wy-
kładowcy, wykładowcy oraz lektora lub instruktora.

Senat uchwalił zasady nawiązywania stosunku pracy  
z nauczycielami akademickimi zatrudnianymi na Uni-
wersytecie Zielonogórskim na stanowisku starszego 
wykładowcy, wykładowcy oraz lektora lub instruktora.  
Z dniem wejścia w życie uchwały utraciła moc uchwała 
nr 223 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 
marca 2007 r. w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli 
akademickich na Uniwersytecie Zielonogórskim na sta-
nowisku starszego wykładowcy, wykładowcy  oraz lekto-
ra lub instruktora.  

> Nr 492 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dota-
cji ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze. 

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
przyjęcie dotacji ze środków finansowych Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Zielonej Górze na realizację zadania pn.: Festiwal Na-
uki Zielona Góra’2012 pod hasłem „Ekologia!!!”. 
Fundusz planuje dofinansowanie Festiwalu Nauki Zie-
lona Góra’ 2012 w formie dotacji na cele bieżące do 
kwoty 49.800 zł.

> Nr 493 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału  
Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący powołania  
w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska w Zakładzie Architektury i Urbanistyki 
Instytutu Budownictwa, następujących pracowni:
1. Pracowni Architektury,
2. Pracowni Urbanistyki,
3. Pracowni Sztuk Plastycznych.

> Nr 494 w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu or-
ganizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu orga-
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nizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 

Senat zatwierdził następujące zmiany regulaminu orga-
nizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska:
1) zmieniono § 1 ust. 2, który otrzymał brzmienie: 

„2. Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska prowadzi 
swoją działalność w oparciu o przepisy prawne za-
warte w:
a) Ustawie: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 

27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z p. 
zm.), zwanej dalej Ustawą,

b) Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego, zwa-
nym dalej Statutem, niniejszym Regulaminie 
oraz innych wewnętrznych aktach prawnych 
obowiązujących w Uniwersytecie Zielonogór-
skim.”;

2) zmieniono § 3 ust. 1, który otrzymał brzmienie:
„1. W skład Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-

ska wchodzą następujące jednostki organizacyjne 
bezpośrednio podległe Dziekanowi Wydziału:
a) jednostki administracyjne Wydziału:

1) Sekretariat Wydziału,
2) Dziekanat Wydziału;

a) jednostki naukowo – dydaktyczne Wydziału: 
A) Instytut Budownictwa :
•	Zakład Architektury i Urbanistyki,

- Pracownia Architektury,
- Pracownia Urbanistyki,
- Pracownia Sztuk Plastycznych,

•	Zakład Budownictwa Ogólnego,
•	Zakład Dróg i Mostów,
•	Zakład Geotechniki i Geodezji,
•	Zakład Konstrukcji Budowlanych,
•	Zakład Mechaniki Budowli,
•	Zakład Technologii i Organizacji Budownic-

twa,
•	Laboratorium Instytutu Budownictwa:

- Laboratorium Materiałów Budowlanych, 
- Pracownia Budownictwa Ogólnego,
- Laboratorium Dróg i Mostów,
- Laboratorium Geotechniki,
- Pracownia Geodezji,
- Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
- Laboratorium Wytrzymałości Materia-

łów,
- Laboratorium Komputerowe.

B) Instytut Inżynierii Środowiska
•	Zakład Ekologii Stosowanej,
•	Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej,
•	Zakład Ochrony i Rekultywacji Gruntów,
•	Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych z Pra-

cownią Komputerową,
•	Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpa-

dów,
•	Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii 

Środowiska.”;
3) zmieniono § 5 ust. 4 lit. b, który otrzymał brzmienie:

„b) nadzoruje sprawy związane z Krajowymi Ramami Kwa-
lifikacji i transferem punktów ETCS,”;

4)  zmieniono § 9 ust. 5, który otrzymał brzmienie:
„5. Przewodniczącym Rady Instytutu jest Dyrektor 
Instytutu.”;

5) skreślono § 9 ust. 6;
6) zmieniono § 10 ust. 3 lit. f, który otrzymał brzmienie:

„f) sporządzanie sprawozdań finansowych prac prowa-
dzonych przez instytut,”;
7) zmieniono schemat organizacyjny Instytutu Inżynie-
rii Środowiska oraz schemat organizacyjny Instytutu 
Budownictwa stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu 
Organizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska, w sposób określony w załączniku nr 1 do uchwały;
8) zmieniono § 3 ust. 6 załącznika nr 3 do Regulaminu 
Organizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska, który otrzymał brzmienie:
„6. Z przebiegu posiedzenia Rady Wydziału sporządza 
się protokół, który stanowi stwierdzenie przebiegu ob-
rad.”;
9) zmieniono § 3 ust. 7 załącznika nr 3 do Regulaminu 
Organizacyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowi-
ska, który otrzymał brzmienie:
„7. Każdy członek Rady Wydziału ma wgląd do proto-
kołu. Wyciąg z protokołu zatwierdza Rada Wydziału na 
następnym posiedzeniu.”
Senat wprowadził tekst jednolity regulaminu organiza-
cyjnego Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowiący za-
łącznik nr 2 do uchwały.

> Nr 495 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych.

Senat utworzył studia podyplomowe „Edukacja dla bez-
pieczeństwa” na Wydziale Humanistycznym i ustalił 
efekty kształcenia dla studiów podyplomowych, stano-
wiące załącznik do uchwały.

> Nr 496 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w struk-
turze organizacyjnej Parku Naukowo-Technologicznego 
jednostki administracyjnej  „Biuro Realizacji Projektów 
Unijnych – Współpraca UZ-BTU w zakresie „zielonej 
energii”” do realizacji projektu współfinansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgra-
nicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 
2007-2012 oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Par-
ku Naukowo-Technologicznego.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 3  
regulaminu organizacyjnego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 100 Se-
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 
2009 r. w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organi-
zacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego, któremu 
nadano następujące brzmienie: 

„§ 3
1. W strukturze PNT UZ działają następujące Centra:

1) Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii 
(CBZiE)

2) Centrum Innowacji – „Technologie dla zdrowia 
człowieka” (TdZC)

3) Centrum Technologii Informatycznych (CTI),
4) Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technolo-

gicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki.
2. W strukturze PNT UZ działa jednostka administracyj-

na do realizacji projektu Leonardo da Vinci „The EQF 
as a framework linking the different qualifications sys-
tems of production managers together”.

3. W strukturze PNT UZ działa jednostka administra-
cyjna “Biuro Realizacji Projektów Unijnych – URBAN 
CREATIVE POLES (UCP)” do realizacji projektu URBAN 
CREATIVE POLES (UCP) współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Wspól-
noty Terytorialnej.
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4. W strukturze PNT UZ działa jednostka administracyj-
na „Biuro Realizacji Projektów Unijnych – Współpraca 
UZ i BTU w zakresie „zielonej energii”” do projektu 
współfinansowanego ze środków Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Polska (Wojewódz-
two Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013”.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu  
w dniu 28.03.2012 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 497 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulami-
nu organizacyjnego Centrum Komputerowego.

Senat wyraził negatywną opinię w sprawie regulaminu 
organizacyjnego Centrum Komputerowego wraz z na-
stępującymi załącznikami, stanowiącymi załączniki do 
uchwały: 
1) załącznik nr 1 – Regulamin sieci komputerowej Uni-

wersytetu Zielonogórskiego,
2) załącznik nr 2 – Regulamin świadczenia usług interne-

towych i teleinformatycznych,
3) załącznik nr 3 – podstawowe zadania Działu Promocji,
4) załącznik nr 4 – podstawowe zadania Akademickiego 

Radia „Index”. 

> Nr 498 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej  zmiany 
regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej  oraz 
zasad działalności Oficyny Wydawniczej. 

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie następują-
cych zmian w regulaminie organizacyjnym Oficyny Wy-
dawniczej oraz zasadach działalności Oficyny Wydawni-
czej, stanowiących załącznik do uchwały nr 53 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 
w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjne-
go oraz zasad działalności Oficyny Wydawniczej:
1) zmieniono § 9 pkt 4, który otrzymał brzmienie:

„Czas korekty autorskiej wynosi jeden miesiąc.  
W pracach zbiorowych, w uzasadnionych przypadkach, 
termin ten może być wydłużony do trzech miesięcy”;

2) dotychczasowy § 9 pkt 4 otrzymał numer 5;
3) zmieniono  § 9 pkt 6, który otrzymał brzmienie:

„Podręczniki i skrypty oraz czasopisma naukowe wy-
dawane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Zielonogórskiego realizowane są w pierwszej kolej-
ności”;

4) dotychczasowy § 9 pkt 6 otrzymał numer 7;
5) zmieniono § 11 pkt 3, który otrzymał brzmienie:

„Egzemplarze obowiązkowe (zgodnie z  ustawą o obo-
wiązkowych  egzemplarzach bibliotecznych ISBN) – 19 
egz. oraz 8 egz. dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej  im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze ”.

Senat wprowadził tekst jednolity regulaminu organiza-
cyjnego Oficyny Wydawniczej oraz zasad działalności 
Oficyny Wydawniczej, uwzględniający wskazane wyżej 
zmiany, stanowiący załącznik do uchwały.

> Nr 499 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej re-
gulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 

Senat pozytywnie zaopiniował regulamin organizacyj-
ny Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaopinio-
wany przez radę biblioteczną, stanowiący załącznik do 
uchwały. Senat postanowił, że traci moc uchwała nr 228 

Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 marca 
2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Biblioteki Uni-
wersyteckiej.

> Nr 500 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąza-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony.  
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania 
stosunku pracy z mgr Magdaleną Jaworską - nauczy-
cielem akademickim mianowanym na czas nie okre-
ślony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r. w 
związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r. 

> Nr 501 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 
prof. dr. hab. Andrzejowi Maciejewskiemu nagrody in-
dywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
całokształt dorobku.

> Nr 502 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 
prof. dr. hab. inż. Marianowi Adamskiemu nagrody in-
dywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
całokształt dorobku.

> Nr 503 wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu obroto-
wego w rachunku bieżącym.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z Bankiem, wyłonionym w drodze postępo-
wania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę 
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 
5.000.000,00 PLN na okres 24 miesięcy, z przeznacze-
niem na finansowanie działalności bieżącej uczelni.
Senat upoważnił Rektora do podpisania wyżej wymie-
nionej umowy kredytowej oraz innych dokumentów nie-
zbędnych do wykonania uchwały Senatu, a także wyraził 
zgodę na ujęcie kosztów realizacji umowy kredytowej 
oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu w planie 
rzeczowo – finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na lata 2012 – 2014.

> Nr 504 w sprawie zmiany uchwały nr 242 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2010 r.  
w sprawie powołania komisji ds. kształcenia.
W uchwale nr 242 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji 
ds. kształcenia zmieniono:
1. § 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. dr Elżbieta Kołodziejska - Zastępca Przewodni-
czącego”;

2. § 1 pkt 10, który otrzymuje brzmienie:
„10. dr inż. Krzysztof Witkowski”.

Wskutek dokonanych zmian skład komisji ds. kształcenia 
przedstawia się następująco:
1. dr hab. Wielisława Osmańska – Furmanek, prof. UZ – 

Przewodniczący,
2. dr Elżbieta Kołodziejska – Zastępca Przewodniczącego,

z obrad senatu
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3. dr hab. Paulina Komorowska – Birger, prof. UZ,
4. dr hab. Tomasz Nodzyński, prof. UZ,
5. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ,
6. dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ,
7. dr inż. Anna Pławiak-Mowna,
8. dr Henryk Tygielski,
9. dr Krystyna Walińska,
10. dr inż. Krzysztof Witkowski,
11. dr inż. Dariusz Michalski,
12. mgr Andrzej Szary,
13. Anna Andrykiewicz.

> Nr 505 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku 
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego.  

Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr. 
hab. inż. Mieczysławowi Kuczmie, prof. UZ nagrody in-
dywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
monografię Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią 
kształtu. Modelowanie i numeryka Oficyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 16 z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie 
nr 54 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29  
października 2008 r. w sprawie powołania Rady Biblio-
tecznej

JM Rektor w zarządzeniu nr 54 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. w spra-
wie powołania Rady Bibliotecznej, zmienił § 1 pkt 15, 
który otrzymał brzmienie:
„15. mgr Maciej Lubik – doktorant – Wydział Humani-
styczny,”
Wskutek zmian, skład Rady Bibliotecznej przedstawia 
się następująco:

1. prof. dr hab. Marian Bugajski – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Marian Adamski – Wydział Elektro-

techniki, Informatyki i Telekomunikacji,
3. prof. dr hab. Janina Fyk – Wydział Artystyczny,
4. dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ – Wydział Ekonomii 

i Zarządzania,
5. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ – Wydział 

Inżynierii Lądowej i Środowiska,
6. dr hab. Stanisław Kasperczuk, prof. UZ - Wydział 

Fizyki i Astronomii,
7. dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ – Wydział Huma-

nistyczny,
8. dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ – Wydział 

Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
9. dr inż. Robert Barski – Wydział Mechaniczny,

10. dr Ewa Nowacka–Chiari – Wydział Nauk Biologicz-
nych,

11. dr Anita Famuła–Jurczak – Wydział Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu,

12. mgr Ewa Adaszyńska – Dyrektor Biblioteki Uniwer-
syteckiej,

13. mgr Mariola Szydło – Biblioteka Uniwersytecka,
14. mgr Dorota Gancarz – Biblioteka Uniwersytecka,
15. mgr Maciej Lubik – doktorant - Wydział Humani-

styczny,
16. Katarzyna Turonek – studentka – Wydział Humani-

styczny.

> Nr 17 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany podziału 
kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego 

JM Rektor w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego nr 23 z dnia 1 kwietnia 2011 
r. w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzenia tekstu jed-
nolitego wprowadził następujące zmiany:
1. § 4 pkt  8 otrzymał brzmienie:

„8) nadzór nad organizacją przeprowadzania egzami-
nu językowego dla nauczycieli akademickich zatrud-
nianych w Uniwersytecie Zielonogórskim,”

2. § 4 pkt 9 otrzymał brzmienie: 
„9) kontrola prawidłowości przygotowania zbiorczych 
list dotyczących realizacji godzin zleconych,”

3. § 4 pkt 10 otrzymał brzmienie:
„10) powoływanie i kontrola  rozliczania studiów po-
dyplomowych,”

4. § 4 pkt 11 otrzymał brzmienie:
„11) nadzór nad przygotowaniem okresowych zbior-
czych sprawozdań GUS i MNiSW dotyczących kształ-
cenia,”

5. § 4 pkt 12 otrzymał brzmienie:
„12) nadzór nad prowadzeniem centralnej ewidencji 
dyplomów w formie elektronicznej,”

6. § 4 pkt 13 otrzymał brzmienie:
„13) ogólny nadzór nad działalnością Studium Wycho-
wania Fizycznego i Sportu,”

7. § 4 pkt 14 otrzymał brzmienie:
„14) podpisywanie umów z pracownikami naukowo – 
dydaktycznymi,”

8. § 4 pkt 15 otrzymał brzmienie:
„15) podpisywanie dyplomów Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Artystycz-
nego,”

9. § 4 pkt 16 otrzymał brzmienie:
„16) podejmowanie decyzji dotyczących mienia  
i gospodarki w zakresie zwykłego zarządu w sprawach 
podległego mu pionu,”

10. § 4 pkt 17 otrzymał brzmienie:
„17) nadzór nad opracowywaniem planów rzeczowo- 
finansowych pionu i sprawozdań z ich realizacji,”

11. § 4 pkt 18 otrzymał brzmienie:
„18) nadzór nad wydatkowaniem środków finanso-
wych w ramach budżetu podległego pionu,”

12. § 4 pkt 19 otrzymał brzmienie:
„19) zawieranie umów sponsoringu,”

13. dodano § 4 pkt 20, który otrzymał brzmienie:
„20) nadzór nad wdrażaniem postanowień zmian  
w ustawach „Prawo o szkolnictwie wyższym” i „Usta-
wy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
stopniach i tytule w zakresie sztuki” oraz związanych 

zarzĄdzenIa 
JM reKtora

z obrad senatu  /  zarzĄdzenIa  JM reK tora


