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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

10. dr Ewa Nowacka–Chiari – Wydział Nauk Biologicznych,
11. dr Anita Famuła–Jurczak – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
12. mgr Ewa Adaszyńska – Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
13. mgr Mariola Szydło – Biblioteka Uniwersytecka,
14. mgr Dorota Gancarz – Biblioteka Uniwersytecka,
15. mgr Maciej Lubik – doktorant - Wydział Humanistyczny,
16. Katarzyna Turonek – studentka – Wydział Humanistyczny.

o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż- > Nr 17 z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmiany podziału
kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego
szego.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr.
hab. inż. Mieczysławowi Kuczmie, prof. UZ nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za
monografię Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią
kształtu. Modelowanie i numeryka Oficyna Wydawnicza
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

ZARZĄDZENIA
JM REKTORA
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 Bibliotecznej
JM Rektor w zarządzeniu nr 54 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej, zmienił § 1 pkt 15,
który otrzymał brzmienie:
„15. mgr Maciej Lubik – doktorant – Wydział Humanistyczny,”
Wskutek zmian, skład Rady Bibliotecznej przedstawia
się następująco:
1. prof. dr hab. Marian Bugajski – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Marian Adamski – Wydział Elektrotechniki, 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 Humanistyczny,
8. dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ – Wydział
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
9. dr inż. Robert Barski – Wydział Mechaniczny,
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JM Rektor w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 23 z dnia 1 kwietnia 2011
r. w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzenia tekstu jednolitego wprowadził następujące zmiany:
1. § 4 pkt 8 otrzymał brzmienie:
„8) nadzór nad organizacją przeprowadzania egzaminu językowego dla nauczycieli akademickich zatrudnianych 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 podyplomowych,”
4. § 4 pkt 11 otrzymał brzmienie:
„11) nadzór nad przygotowaniem okresowych zbiorczych sprawozdań GUS i MNiSW dotyczących kształcenia,”
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 Wychowania 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 Artystycznego,”
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 rzeczowofinansowych pionu i sprawozdań z ich realizacji,”
11. § 4 pkt 18 otrzymał brzmienie:
„18) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych 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 „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki” oraz związanych
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z tymi zmianami nowych rozporządzeń Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w zakresie odnoszącym się do
zadań podległego pionu.”

> Nr 18 z dnia 20 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie

nr 44 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14
czerwca 2011 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012.

JM Rektor w § 2 zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie
limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012, zmienił wielkość
limitu rekrutacyjnego na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego
2011/2012 na kierunku budownictwo specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie - 43 osoby.

JM Rektor w zarządzeniu nr 44 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie > Nr 22 z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie
nr 78 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5
organizacji roku akademickiego 2011/2012 zmienił orgrudnia 2011 r. w sprawie kalendarza rekrutacyjnego na
ganizację roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale
semestr letni w roku akademickim 2011/2012 na studia
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w sposób
drugiego stopnia.
określony w załączniku do zarządzenia.
JM Rektor w § 1 zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersyte> Nr 19 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie struktury ortu Zielonogórskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie
ganizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
kalendarza rekrutacyjnego na semestr letni w roku akaJM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżydemickim 2011/2012 na studia drugiego stopnia, zmienił
nierii Lądowej i Środowiska w Zakładzie Architektury
terminy składania dokumentów i ogłoszenia list osób
i Urbanistyki Instytutu Budownictwa powołał następująprzyjętych na studia w drugim naborze na semestr letni:
ce pracownie:
1) na studia stacjonarne drugiego stopnia:
1. Pracownię Architektury,
2. Pracownię Urbanistyki,
Wydział Elektrotechniki,
3. Pracownię Sztuk Plastycznych.
Informatyki i Telekomunikacji
> Nr 20 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia
Wydział Mechaniczny
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
składanie dokumentów
19 - 21. 03. 2012
JM Rektor wprowadził regulamin zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim
stanowiący załącznik do zarządzenia.
JM Rektor zarządził, że traci moc zarządzenie nr 13
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 lutego
2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie
Zielonogórskim.
Zarządzenie weszło w życie po upływie dwóch tygodni
od dnia podania treści zarządzenia do wiadomości pracowników.

> Nr 21 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany za-

rządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie limitów przyjęć
na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012.

ogłoszenie list osób przyjętych na do 23. 03. 2012
studia
2) na studia niestacjonarne drugiego stopnia:
Wydział Mechaniczny
kierunki: Edukacja Techniczno-Informatyczna,
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
składanie dokumentów

19 - 21. 03. 2012

ogłoszenie list osób przyjętych na do 23. 03. 2012
studia
Magdalena Grycuk
Biuro Prawne
T ekst y uchwa ł i zarz ą dze ń dost ę pne s ą na stronie internetowej
U niwers y tetu Z ielonog ó rskiego pod adresem : http : / / www. uz . zgora . pl / ap /

„Diamentowe” studentki!
Katarzyna Arkusz - studentka informatyki na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz
inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym i Anna Andrykiewicz z Wydziału Ekonomii i Zarządzania zostały
laureatkami programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Diamentowy Grant”. Tym samym znalazły się wśród 100.
najwybitniejszych polskich studentów. Jest to jeden z największych dotychczas sukcesów studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Dyplomy i statuetki laureatom 30 marca 2012 r. osobiście wręczyła Minister Barbara Kudrycka. Uroczystość odbyła się
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Szczegóły w Wiadomościach wydziałowych.
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