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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 akademic-
kiego 2011/2012.

JM Rektor w zarządzeniu nr 44 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie 
organizacji roku akademickiego 2011/2012 zmienił or-
ganizację roku akademickiego 2011/2012 na Wydziale 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w sposób 
określony w załączniku do zarządzenia.

> Nr 19 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej  Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środowiska w Zakładzie Architektury  
i Urbanistyki Instytutu Budownictwa powołał następują-
ce pracownie:
1. Pracownię Architektury,
2. Pracownię Urbanistyki,
3. Pracownię Sztuk Plastycznych.

> Nr 20 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
w Uniwersytecie Zielonogórskim.

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 zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim. 
Zarządzenie weszło w życie po upływie dwóch tygodni 
od dnia podania treści zarządzenia do wiadomości pra-
cowników.

> 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 akade-
mickim 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 niestacjonar-
ne w roku akademickim 2011/2012, zmienił wielkość 
limitu rekrutacyjnego na studiach stacjonarnych dru-
giego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 
2011/2012 na kierunku budownictwo specjalność kon-
strukcje budowlane i inżynierskie - 43 osoby.

> Nr 22 z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie 
nr 78 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 5 
grudnia 2011 r. w sprawie kalendarza rekrutacyjnego na 
semestr letni w roku akademickim 2011/2012 na studia 
drugiego stopnia.

JM Rektor w § 1 zarządzenia nr 78 Rektora Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie 
kalendarza rekrutacyjnego na semestr letni w roku aka-
demickim 2011/2012 na studia drugiego stopnia, zmienił 
terminy składania dokumentów i  ogłoszenia list osób 
przyjętych na studia w drugim naborze na semestr letni: 

1) na studia stacjonarne drugiego stopnia:

Wydział Elektrotechniki,  
Informatyki i Telekomunikacji 

Wydział Mechaniczny 

składanie dokumentów 19 - 21. 03. 2012 

ogłoszenie list osób przyjętych na 
studia

do 23. 03. 2012 

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 
studia

do 23. 03. 2012 

Magdalena Grycuk
Biuro Prawne

zarządzenia  jm rek tora
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„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.
esa


