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UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI   Nr 4/5 (206-207)   kwiec ień/maj  2013

Z  ObRad SENaTU

z obrad senatu
__Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 marca 

2013 r. podjął następujące uchwały:

__Nr 88 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych bu-
dynkami stanowiącymi Ośrodek Szkolno – Wypoczynkowy, 
położonych w Lubrzy, oznaczonych jako działki 389/15, 
389/17, 389/18, 389/19, 389/21 o łącznej powierzchni 
4,2723 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta 
nr ZG1S/00012575/7 oraz działki 627 i 629 o łącznej po-
wierzchni 0,0373 ha, dla których prowadzona jest księga 
wieczysta nr ZG1S/00021141/2, stanowiących własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, o łącznej wartości sza-
cunkowej 2.315.700,00 zł (netto).

__Nr 89 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych bu-
dynkami stanowiącymi Ośrodek Szkolno – Wypoczynko-
wy, będących w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, położonych w Lubiatowie, oznaczo-
nych jako działka nr 225 o powierzchni 4.223 m2, dla któ-
rej prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00014033/3 
oraz jako działka nr 14/5 o powierzchni 2.100 m2 , dla któ-
rej prowadzona jest księga wieczysta ZG1W/00013548/9, 
o łącznej wartości szacunkowej 1.762.200,00 zł (netto).

__Nr 90 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Samorządu 
Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego
Senat zatwierdził stanowiący załącznik do uchwa-
ły Regulamin Samorządu Studenckiego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego jako zgodny z ustawą z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj.: Dz. U. z 2012, 
poz. 572 z p. zm.) i Statutem Uczelni.
Z dniem wejścia w życie uchwały utraciła moc uchwała nr 
338 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 paź-
dziernika 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
(z p. zm.).

__Nr 91 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stop-
nia na kierunku inżynieria danych i określenia efektów 
kształcenia dla tego kierunku
Senat utworzył studia stacjonarne pierwszego stopnia 
(profil ogólnoakademicki) na kierunku inżynieria danych 
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz 
określił efekty kształcenia dla tego kierunku.

__Nr 92 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycz-
nym studiów podyplomowych dziennikarstwo i media  
i określenia efektów kształcenia dla tych studiów 
Senat utworzył studia podyplomowe dziennikarstwo  
i media na Wydziale Humanistycznym oraz określił efek-
ty kształcenia dla tych studiów.

__Nr 93 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycz-
nym studiów podyplomowych praktyczne aspekty po-
zyskiwania funduszy europejskich i określenia efektów 
kształcenia dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe praktyczne aspekty 
pozyskiwania funduszy europejskich na Wydziale Huma-
nistycznym i określił efekty kształcenia dla tych studiów.

__Nr 94 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycz-
nym studiów podyplomowych teoria i praktyka lobbingu 
w Unii Europejskiej i określenia efektów kształcenia dla 
tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe teoria i praktyka 
lobbingu w Unii Europejskiej na Wydziale Humanistycz-
nym i określił efekty kształcenia dla tych studiów.

__Nr 95 w sprawie opinii dotyczącej wniosku o przyznanie 
nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie 
prof. dr. hab. Zbigniewowi Izdebskiemu nagrody indywi-
dualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za cało-
kształt dorobku.

__Nr 96 w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat 
za świadczone usługi edukacyjne
Uchwała określa rodzaje opłat pobieranych przez Uczel-
nię za świadczone usługi edukacyjne oraz szczegółowe 
zasady pobierania tych opłat

__Nr 97 zmieniająca uchwałę nr 557 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przy-
jęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w 
roku akademickim 2013/2014
Senat zmienił załącznik nr 7 do uchwały nr 557 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2012 r. w 
sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia 
wyższe w roku akademickim 2013/2014 - w sposób okre-
ślony w załączniku nr 1 do uchwały.

__Nr 98 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia w 
strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i 
Środowiska w Instytucie Budownictwa Zakładu Architek-
tury i Urbanistyki wraz z pracowniami:
1) Pracownią Architektury,
2) Pracownią Urbanistyki,
3) Pracownią Sztuk Plastycznych. 
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący po-
wołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii 
Lądowej i Środowiska Katedry Architektury i Urbanistyki 
wraz z pracowniami:
1) Pracownią Architektury,
2) Pracownią Urbanistyki,
3) Pracownią Sztuk Plastycznych.
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Z  ObRad SENaTU /  ZaRZądZENIa jm REKTORa

zarzĄdzenIa JM reKtora

__Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 
2013 r. podjął następujące uchwały:

__Nr 99 w sprawie nadania prof. dr. hab. Lechowi Gór-
niewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał tytuł dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. 
hab. Lechowi Górniewiczowi.

__Nr 100 w sprawie określenia efektów kształcenia dla stu-
diów podyplomowych zajęcia komputerowe i techniczne 
w edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale 
Mechanicznym
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo-
mowych zajęcia komputerowe i techniczne w edukacji 
wczesnoszkolnej prowadzonych na Wydziale Mechanicz-
nym, stanowiące załącznik do uchwały.

__Nr 101 w sprawie dokumentów i procedur Uczelnianego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
Senat postanowił, że do czasu wprowadzenia nowych 
dokumentów i procedur ewaluacji w ramach Uczelniane-
go Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia stanowią-
cego załącznik do uchwały nr 84 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przy-
jęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształ-
cenia, ważność zachowują dotychczasowe dokumenty i 
procedury stanowiące załącznik do uchwały nr 319 Se-
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 

2007 r. w sprawie przyjęcia wewnętrznego systemu za-
pewniania jakości kształcenia.

__Nr 102 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na 
studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia dokto-
ranckie w roku akademickim 2013/2014 opisane szcze-
gółowo w uchwale.

__Nr 103 w sprawie zasad podejmowania i odbywania 
kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi
Senat określił zasady podejmowania i odbywania kształ-
cenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi zwa-
ne w treści uchwały cudzoziemcami. Szczegółowe zasady 
podejmowania i odbywania kształcenia określa uchwała.

__Nr 104 zmieniająca uchwałę nr 558 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie 
przyjęcia zasad rekrutacji na studia laureatów i finali-
stów olimpiad stopnia centralnego w latach 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016
Przedmiotową uchwałą zmieniono załącznik do uchwały 
nr 558 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 
maja 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na stu-
dia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego 
w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, w sposób 
określony w załączniku do uchwały.

__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 22 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stu-
diów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo na 
Wydziale Humanistycznym
Na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego JM Rektor 
utworzył stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie 
literaturoznawstwo na Wydziale Humanistycznym.

__Nr 23 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie utworzenia stu-
diów doktoranckich w dyscyplinie filozofia na Wydziale 
Humanistycznym
Na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego JM Rektor 
utworzył stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie 
filozofia na Wydziale Humanistycznym.

__Nr 24 z dnia 4 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 
20 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 mar-
ca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim
JM Rektor wprowadził następujące zmiany do Regu-
laminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
w Uniwersytecie Zielonogórskim, zwanego dalej Regula-

minem, ustalonego zarządzeniem nr 20 Rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 14 marca 2012 r. w spra-
wie wprowadzenia Regulaminu zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim:
1. § 4 ust. 2 Regulaminu otrzymał brzmienie:
„2. Rektor może udzielić Dyrektorowi ds. Ekonomiczno-
-Kadrowych pełnomocnictwa do dokonywania czynności 
określonych w niniejszym Regulaminie.”
2. § 8 pkt 12 Regulaminu otrzymał brzmienie:
„12. dofinansowanie imprez ogólnodostępnych dla osób 
uprawnionych do korzystania z ZFŚS UZ, takich jak np.: 
festyn, impreza kulturalna, impreza sportowa,”
3. § 13 ust. 1 Regulaminu otrzymał brzmienie:
„1. Pomoc ze środków funduszu na cele, o których mowa 
w § 8 pkt 4, 5 i 13 niniejszego Regulaminu, może być 
przyznana dwa razy w roku, z wyjątkiem przypadków lo-
sowych.”
4. zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu – w sposób 
określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.
JM Rektor wprowadził tekst jednolity Regulaminu zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim, uwzględniający zmiany określone w § 1 
zarządzenia, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie po upływie dwóch tygodni 


