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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 
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od dnia podania treści zarządzenia do wiadomości pra-
cowników.

__Nr 25 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie obowiązku przygo-
towania oferty dydaktycznej w języku obcym na potrzeby 
umów i programów międzynarodowych
JM Rektor zobowiązał wydziały do przygotowania obowią-
zującej od roku akademickiego 2013/2014 oferty dydak-
tycznej w języku obcym w zakresie prowadzonych kierun-
ków studiów, skierowanej do studentów cudzoziemców 
odbywających w Uniwersytecie Zielonogórskim studia w 
ramach umów i programów międzynarodowych. Zgodnie z 
zarządzeniem ofertę tą, należy opublikować w formie ka-
talogu przedmiotów na stronie internetowej wydziału w 
terminie do 30 marca 2013 r. W przypadku zmian w ofer-
cie, zmieniony katalog przedmiotów należy opublikować 
na stronie internetowej wydziału w terminie do 30 marca 
roku poprzedzającego rok akademicki, od którego będzie 
obowiązywał. Nadzór nad wykonaniem powyższych obo-
wiązków sprawują dziekani wydziałów. Z dniem wejścia w 
życie zarządzenia, utraciło moc zarządzenie nr 17 Rekto-
ra Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 lutego 2010 r. 
w sprawie obowiązku przygotowania sylabusów w języku 
angielskim.

__Nr 26 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu udzie-
lania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogór-
skim
JM Rektor wprowadził Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący 
załącznik do zarządzenia. Z dniem wejścia w życie za-
rządzenia, utraciło moc zarządzenie nr 30 Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamó-
wień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim.

__Nr 27 z dnia 8 marca 2013 r.  zmieniające zarządzenie nr 
7 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 stycz-
nia 2012 r. w sprawie limitów przyjęć na studia pierwsze-
go i drugiego stopnia w roku akademickim 2012/2013
JM Rektor ustalił limity rekrutacyjne na studiach stacjo-
narnych drugiego stopnia w semestrze letnim w roku aka-
demickim 2012/2013 na następujących kierunkach:
-  BUDOWNICTWO/konstrukcje budowlane i inżynierskie – 

32 miejsca,
- INŻYNIERIA ŚRODOWISKA/urządzenia sanitarne – 40 

miejsc.

__Nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie powołania Uczel-
nianej Rady ds. Jakości Kształcenia
JM Rektor powołał Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształce-
nia, w skład której wchodzą Zespół ds. Zapewniania Jako-
ści Kształcenia oraz Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształ-
cenia.
Ponadto JM Rektor powołał Zespół ds. Zapewniania Jako-
ści Kształcenia w składzie:
1)  dr Elżbieta Kołodziejska – przewodnicząca,
2)  dr hab. Radosław Czarkowski, prof. UZ – przedstawi-

ciel Komisji ds. Budżetu i Finansów,
3)  dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ – przedstawi-

ciel Komisji ds. Kształcenia,
4)  dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – przedstawi-

ciel Komisji ds. Nauki,
5)  dr Helena Ochonczenko – przedstawiciel Komisji ds. 

Studenckich,

6)  mgr inż. Katarzyna Bubacz – dyrektor Biura Prorekto-
ra ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

7)  mgr Agnieszka Gąsiorowska –Biuro Prawne,
8)  mgr Małgorzata Gibowska – Uczelniany Koordynator 

ds. ECTS,
9)  mgr Agnieszka Możejko - Uczelniany Koordynator 

Programu LLP/Erasmus,
10) mgr Lilia Smoła – kierownik Biura Karier,
11) dr inż. Anna Pławiak-Mowna – przedstawiciel rekto-

ra, 
12) mgr Monika Alechno-Matuszczak – przedstawiciel 

doktorantów,
 13) Grzegorz Gryncewicz – przedstawiciel studentów.

JM Rektor powołał Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształce-
nia w składzie:
1)  dr hab. inż. Krzysztof Witkowski, prof. UZ – prze-

wodniczący,
2)  dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ – przedstawiciel 

Wydziału Artystycznego,
3)  dr Paweł Szudra – przedstawiciel Wydziału Ekonomii 

i Zarządzania,
4)  dr hab. inż. Robert Smoleński – przedstawiciel Wy-

działu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunika-
cji,

5)  dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ – przedstawiciel 
Wydziału Fizyki i Astronomii,

6)  dr Joanna Markiewicz–Stanny – przedstawiciel Wy-
działu Humanistycznego,

7)  dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ – przedstawiciel 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,

8)  dr Alina Szelecka – przedstawiciel Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Ekonometrii,

9)  dr inż. Piotr Gawłowicz – przedstawiciel Wydziału 
Mechanicznego,

10) dr Elżbieta Roland – przedstawiciel Wydziału Nauk 
Biologicznych,

11) dr Justyna Nyćkowiak – przedstawiciel Wydziału Pe-
dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

12) dr inż. Jarosław Gramacki – Centrum Komputerowe,
13) dr hab. Dariusz Dolański, prof. UZ – przedstawiciel 

rektora,
14)  mgr Maciej Kozaryn – przedstawiciel doktorantów,
15) K amil Woźnica – przedstawiciel studentów.

Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. Z tym 
dniem utraciło moc zarządzenie nr 108 Rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w spra-
wie powołania Zespołu ds. Doskonalenia Wewnętrznego 
Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

__Nr 29 z dnia 16 marca 2013 r. zmieniające zarządze-
nie nr 86 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoław-
czej Komisji Stypendialnej Studentów na rok akademicki 
2012/2013
W zarządzeniu nr 86 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
-skiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powoła-
nia Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów na rok 
akademicki 2012/2013 JM Rektor zmienił:
1.  pkt 11, nadając mu następujące brzmienie:

„11. Martyna Pytlowany – studentka Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji,”
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2. pkt 13, który otrzymał brzmienie:
„13. mgr Andrzej Szary - pracownik Wydziału Fizyki  
i Astronomii”,

3. pkt 14, który otrzymał brzmienie:
„14. Karolina Rożko - studentka Wydziału Fizyki  
i Astronomii”,

4. pkt 15, który otrzymał brzmienie:
„15. Agnieszka Szelecka - studentka Wydziału Fizyki  
i Astronomii”,

5. pkt 16, który otrzymał brzmienie:
„16. mgr Elżbieta Banaszkiewicz - pracownik Wydziału 
Humanistycznego”,

6. pkt 17, który otrzymał brzmienie:
„17. Małgorzata Kaczmarek - studentka Wydziału Hu-
manistycznego”,

7. pkt 18, który otrzymał brzmienie:
„18. Piotr Natkański - student Wydziału Humanistycz-
nego”,

8. pkt 19, który otrzymał brzmienie:
„19. Natalia Wojcieszak - studentka Wydziału Huma-
nistycznego”,

9. pkt 20, który otrzymał brzmienie:
„20. mgr Katarzyna Grodzka - pracownik Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska”,

10. pkt 21, który otrzymał brzmienie:
„21. Alicja Bienias - studentka Wydziału Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska”,

11. pkt 22, który otrzymał brzmienie:
„22. Tomasz Bryk - student Wydziału Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska”,

12. pkt 23, który otrzymał brzmienie:
„23. Katarzyna Gostkowska - studentka Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środowiska”,

13. pkt 24, który otrzymał brzmienie:
„24. dr Alina Szelecka - pracownik dydaktyczny Wy-
działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii”,

14. pkt 25, który otrzymał brzmienie:
„25. Anna Cebulska - studentka Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii”,

15. pkt 26, który otrzymał brzmienie:
„26. Katarzyna Wojtasik - studentka Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Ekonometrii”,

16. pkt 27, który otrzymał brzmienie:
„27. mgr Aleksandra Dębowska - pracownik Wydziału 
Mechanicznego”,

17. pkt 28, który otrzymał brzmienie:
„28. Aleksandra Gular - studentka Wydziału Mecha-
nicznego”,

18. pkt 29, który otrzymał następujące brzmienie:
„29. Katarzyna Jurewicz - student Wydziału Mecha-
nicznego”,

19. pkt 30, który otrzymał brzmienie:
„30. mgr Alicja Defort - pracownik dydaktyczny Wy-
działu Nauk Biologicznych”,

20.  pkt 31, który otrzymał brzmienie:
„31. Krystian Michno - student Wydziału Nauk Biolo-
gicznych”,

21. pkt 32, który otrzymał brzmienie: 
„32. Kinga Nowak - studentka Wydziału Nauk Biologicz-
nych”,

22. pkt 33, który otrzymał brzmienie:
„33. mgr Beata Wojciechowska - pracownik Wydziału 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu”,

23. pkt 34, który otrzymał brzmienie:
„34. Katarzyna Harla - studentka Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu”,

24. pkt 35, który otrzymał brzmienie:
„35. Łukasz Knap - student Wydziału Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu”,

25.  pkt 36, który otrzymał brzmienie:
„36. Katarzyna Romanowska - studentka Wydziału Pe-
dagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu”,

26. pkt 37, który otrzymał brzmienie:
„37. Iwona Lizoń - studentka Wydziału Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu”,

27. pkt 38, który otrzymał brzmienie:
„38. Anna  Dłubała - studentka Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu”.

W zarządzeniu nr 86 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie 
powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów 
na rok akademicki 2012/2013 JM Rektor skreślił pkt 39.
Po powyższych zmianach skład Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej Studentów na rok akademicki 2012/2013 
przedstawia się następująco:
1. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak - pracownik Działu 

Spraw Studenckich,
2. mgr inż. Iwona Madej - pracownik Działu Spraw Stu-

denckich,
3. Elżbieta Kulik - pracownik Wydziału Artystycznego,
4. Michalina Walicht - studentka Wydziału Artystycznego,
5. Michał Sarnowski - student Wydziału Artystycznego,
6. Krzysztof Barzdo - student Wydziału Artystycznego,
7. mgr inż. Anna Greinert – pracownik Wydziału Ekonomii 

i Zarządzania,
8. Edyta Pietrasik - studentka Wydziału Ekonomii i Za-

rządzania,
9. Ewelina Wiśniewska - studentka Wydziału Ekonomii  

i Zarządzania,
10. mgr Izabela Jasińska - pracownik Wydziału Elektro-

techniki, Informatyki i Telekomunikacji,
11. Martyna Pytlowany - studentka Wydziału Elektrotech-

niki, Informatyki i Telekomunikacji,
12. Sławomir Szczepański - student Wydziału Elektrotech-

niki, Informatyki i Telekomunikacji,
13. mgr Andrzej Szary - pracownik Wydziału Fizyki i Astro-

nomii,
14. Karolina Rożko - studentka Wydziału Fizyki i Astrono-

mii,
15. Agnieszka Szelecka - studentka Wydziału Fizyki  

i Astronomii,
16. mgr Elżbieta Banaszkiewicz - pracownik Wydziału Hu-

manistycznego,
17. Małgorzata Kaczmarek - studentka Wydziału Humani-

stycznego,
18. Piotr Natkański - student Wydziału Humanistycznego,
19. Natalia Wojcieszak - studentka Wydziału Humani-

stycznego,
20. mgr Katarzyna Grodzka - pracownik Wydziału Inżynie-

rii Lądowej i Środowiska,
21. Alicja Bienias - studentka Wydziału Inżynierii Lądowej 

i Środowiska,
22. Tomasz Bryk - student Wydziału Inżynierii Lądowej  

i Środowiska,
23. Katarzyna Gostkowska - studentka Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska,
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24. dr Alina Szelecka - pracownik dydaktyczny Wydziału 
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,

25. Anna Cebulska - studentka Wydziału Matematyki, In-
formatyki i Ekonometrii,

26. Katarzyna Wojtasik - studentka Wydziału Matematyki, 
Informatyki i Ekonometrii,

27. mgr Aleksandra Dębowska - pracownik Wydziału Me-
chanicznego,

28. Aleksandra Gular - studentka Wydziału Mechaniczne-
go,

29. Katarzyna Jurewicz - student Wydziału Mechaniczne-
go,

30. mgr Alicja Defort - pracownik dydaktyczny Wydziału 
Nauk Biologicznych,

31. Krystian Michno - student Wydziału Nauk Biologicz-
nych,

32. Kinga Nowak - studentka Wydziału Nauk Biologicz-
nych,

33. mgr Beata Wojciechowska - pracownik Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

34. Katarzyna Harla - studentka Wydziału Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu, 

35. Łukasz Knap - student Wydziału Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu,

36. Katarzyna Romanowska - studentka Wydziału Pedago-
giki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,

37. Iwona Lizoń - studentka Wydziału Pedagogiki, Socjolo-
gii i Nauk o Zdrowiu,

38. Anna Dłubała - studentka Wydziału Pedagogiki, Socjo-
logii i Nauk o Zdrowiu.

__Nr 30 z dnia 16 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie 
nr 87 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 
października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej 
Komisji Stypendialnej Doktorantów na rok akademicki 
2012/2013
W zarządzeniu nr 87 Rektora Uniwersytetu Zielonogór-
-skiego z dnia 1 października 2012 r. w sprawie powołania 
Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów na rok 
akademicki 2012/2013 JM Rektor zmienił pkt 4., który 
otrzymał następujące brzmienie:
„4. mgr Joanna Berer – doktorantka Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji,”.
Na skutek powyższej zmiany skład Odwoławczej Komisji 
Stypendialnej Doktorantów na rok akademicki 2012/2013 
przedstawia się następująco:
1. mgr Paulina Słomska - pracownik Działu Spraw Stu-

denckich,
2. dr hab. inż. Marcin Witczak, prof. UZ - pracownik Wy-

działu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
3. mgr inż. Łukasz Macioszek - uczestnik studiów dokto-

ranckich Wydziału Elektrotchniki, Informatyki i Tele-
komunikacji,

4. mgr Joanna Berer – doktorantka Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji,

5. mgr Emilia Gil - pracownik Wydziału Fizyki i Astrono-
mii,

6. mgr Katarzyna Raczyńska - uczestnik studiów dokto-
ranckich Wydziału Fizyki i Astronomii,

7. mgr Anna Skrzypczak - uczestnik studiów doktoranc-
kich Wydziału Fizyki i Astronomii, 

8. dr Robert Buczek - pracownik Wydziału Humanistycz-
nego,

9. mgr Kaja Rostkowska - uczestnik studiów doktoranc-

kich Wydziału Humanistycznego,
10. mgr Radosław Plato - uczestnik studiów doktoranckich 

Wydziału Humanistycznego,
11. dr inż. Ireneusz Nowogoński - pracownik Wydziału In-

żynierii Lądowej i Środowiska,
12. mgr inż. Przemysław Błoch - uczestnik studiów dok-

toranckich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,
13. mgr inż. Magdalena Czarna - uczestnik studiów dok-

toranckich Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska,
14. dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ - pracownik Wydziału 

Matematyki Informatyki i Ekonometrii,
15. mgr Rafał Zalas - uczestnik studiów doktoranckich Wy-

działu Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
16. mgr Kamil Świątek - uczestnik studiów doktoranckich 

Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
17. mgr Monika Alechno-Matuszczak - uczestnik studiów 

doktoranckich Wydziału Humanistycznego,
18. mgr Joanna Zięba - uczestnik studiów doktoranckich 

Wydziału Humanistycznego,
19. mgr Wiktor Krajniak - uczestnik studiów doktoranc-

kich Wydziału Humanistycznego.

__Nr 31 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie utworzenia Chó-
ru Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zmiany Regulami-
nu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
W pionie Rektora, JM Rektor utworzył Chór Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Wskutek tej zmiany JM Rektor zmienił 
następujące załączniki do Regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, ustalonego zarządzeniem 
nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 
kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu or-
ganizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1) załącznik nr 1 - w sposób określony w załączniku nr 1 

do niniejszego zarządzenia,
2) załącznik nr 2 - w sposób określony w załączniku nr 2 

do niniejszego zarządzenia,
3) załącznik nr 7 - w sposób określony w załączniku nr 3 

do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

__Nr 32 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
W strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska w Instytucie Budownictwa JM Rektor zniósł 
Zakład Architektury i Urbanistyki wraz z pracowniami:
1) Pracownią Architektury,
2) Pracownią Urbanistyki,
3) Pracownią Sztuk Plastycznych.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska JM Rektor utworzył Katedrę Architektury i 
Urbanistyki wraz z pracowniami:
1) Pracownią Architektury,
2) Pracownią Urbanistyki,
3) Pracownią Sztuk Plastycznych.
W związku z powyższymi zmianami JM Rektor zmienił za-
łącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego ustalonego zarządzeniem nr 25 Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2012 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, w sposób określony w za-
łączniku do zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
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__Nr 33 z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie 
nr 18 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 
lutego 2013 r. w sprawie limitu przyjęć na studia stacjo-
narne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 
2012/2014 oraz w sprawie ustalenia limitu przyjęć na stu-
dia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynie-
ria danych w roku akademickim 2013/2014
W § 2. zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie li-
mitów przyjęć na studia stacjonarne pierwszego i dru-
giego stopnia w roku akademickim 2013/2014, JM Rektor 
dodał studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku 
inżynieria danych na Wydziale Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii oraz ustalił  limit przyjęć na te studia - 60 
miejsc.

__Nr 34 z dnia 8 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji roku 
akademickiego 2013/2014 
JM Rektor wprowadził organizację roku akademickiego 
2013/2014 w sposób ustalony w załącznikach do zarzą-
dzenia.

__Nr 35 w sprawie zasad i trybu zbycia nieruchomości poło-
żonych w Lubiatowie
JM Rektor ustalił zasady i tryb zbycia nieruchomości grun-
towych położonych w Lubiatowie przy ulicy Sławskiej 17, 
oznaczonych jako działki nr 14/5 o powierzchni 2.100 m2 
i nr 225 o powierzchni 4.223 m2, zabudowane dwoma bu-
dynkami, dla których Sąd Rejonowy we Wschowie Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio 
nr ZG1W/00013548/9 i ZG1W/00014033/3.

__Nr 36 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu 
zbycia nieruchomości położonych w Lubrzy
JM Rektor ustalił zasady i tryb zbycia nieruchomości 
gruntowych zabudowanych, położonych we wsi Lubrza 
przy ul. Jeziornej, oznaczonych jako działki nr 389/15, 
389/17, 389/18, 389/19, 389/21, dla których Sąd Rejono-
wy w Świebodzinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą nr ZG1S/00012575/7 oraz jako działki 
nr 627, 629, dla których Sąd Rejonowy w Świebodzinie 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 
ZG1S/00021141/2, o łącznej powierzchni 43.096 m2.

__Nr 37 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu 
zbycia nieruchomości położonych w Zielonej Górze przy 
ul. Ogrodowej 3b
JM Rektor ustalił zasady i tryb zbycia nieruchomości grun-
towych zabudowanych, położonych w Zielonej Górze przy 
ulicy Ogrodowej nr 3b, oznaczonych jako działki nr 231/4 
i 232/2 w obrębie 30 o łącznej powierzchni 1.949 m2, za-
budowanych budynkiem 10-kondygnacyjnym z podpiwni-
czeniem oraz 2-kondygnacyjną przybudówką, dla których 
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Ksiąg Wieczy-
stych prowadzi księgę wieczystą nr KW ZG1E00046882/6.

__Nr 38 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat 
za świadczone usługi edukacyjne
JM Rektor ustalił wysokość opłat semestralnych za kształ-
cenie na studiach niestacjonarnych, określonych w za-
łączniku nr 1 do zarządzenia.
Zgodnie z zarządzeniem opłatę za pojedyncze przed-
mioty realizowane na studiach niestacjonarnych inne niż 
seminarium dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inży-
nierskie) oraz pojedyncze przedmioty na studiach stacjo-

narnych inne niż seminarium dyplomowe (magisterskie, 
licencjacie, inżynierskie) realizowane w trybie powtarza-
nia zajęć lub zajęcia nieobjęte planem studiów ustala się 
na poziomie 5% pełnej opłaty semestralnej za kształcenie 
na studiach niestacjonarnych. W przypadku, gdy na kie-
runku nie są prowadzone studia niestacjonarne opłata ta 
wynosi 100 zł. Opłata za przedmiot seminarium dyplomo-
we (magisterskie, licencjacie, inżynierskie) realizowane 
w trybie powtarzania zajęć wynosi 500 zł. Opłata, którą 
wnoszą studenci studiów stacjonarnych skierowani na po-
wtarzanie semestru jest równa sumie opłat za przedmioty 
realizowane w trybie powtarzania zajęć, jednak wynosi 
nie więcej niż opłata semestralna za kształcenie na stu-
diach niestacjonarnych na danym kierunku.
Opłata, którą wnoszą studenci studiów niestacjonarnych 
skierowani na powtarzanie semestru jest równa sumie 
opłat za przedmioty realizowane w trybie powtarzania 
zajęć oraz opłat za inne przedmioty realizowane w po-
wtarzanym semestrze, które nie wynikają z różnic pro-
gramowych we wcześniejszych semestrach, jednak nie 
może wynosić więcej niż opłata semestralna za kształ-
cenie na studiach niestacjonarnych na danym kierunku.
Student wznawiający studia po skreśleniu go z listy stu-
dentów z powodu niezadowalających wyników w nauce 
wnosi pełną opłatę semestralną za kształcenie, jaka obo-
wiązuje na studiach niestacjonarnych na danym kierunku. 
W przypadku, gdy na kierunku nie są prowadzone studia 
niestacjonarne, opłaty, o których mowa w § 2 ust. 4, 5 i 6 
zarządzenia, wynoszą 1.500 zł.
JM Rektor ustalił opłatę za prowadzenie studiów w języ-
kach obcych w wysokości 150 proc. opłaty za kształcenie 
na studiach niestacjonarnych na danym kierunku albo 
2250 zł (=1500zł*1,5), w przypadku, gdy na kierunku nie 
są prowadzone studia niestacjonarne.
Opłata za pojedyncze przedmioty realizowane na stacjo-
narnych studiach doktoranckich w trybie powtarzania za-
jęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz 
za zajęcia nieobjęte programem studiów doktoranckich 
wynosi 100 zł.
Opłata, którą wnoszą uczestnicy stacjonarnych studiów 
doktoranckich skierowani na powtarzanie semestru wy-
nosi 1.500 zł.
Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich wznawia-
jący studia po skreśleniu go z listy doktorantów z powodu 
niezadowalających wyników w nauce wnosi opłatę w wy-
sokości 1.500 zł.
Wysokość opłaty semestralnej na studiach stacjonarnych 
w przypadku kształcenia na drugim lub kolejnym kierunku 
studiów jest taka sama, jak wysokość opłaty semestral-
nej, o której mowa w § 1. zarządzenia.
Wysokość opłaty za korzystanie z zajęć poza dodatkowym 
limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych oblicza 
się na podstawie iloczynu liczby punktów ECTS przypisa-
nych do danego przedmiotu zgodnie z programem kształ-
cenia obowiązującym na danym kierunku studiów i stawki 
za jeden punkt ECTS.
Wysokość stawki za jeden punkt ECTS, o której mowa  
w ust. 1. § 6., wylicza się jako iloraz opłaty za dwa seme-
stry kształcenia na danym kierunku na studiach niestacjo-
narnych obowiązującej w danym roku akademickim oraz 
liczby punktów ECTS przypadających na dany rok akade-
micki zgodnie z programem kształcenia obowiązującym 
na tym kierunku studiów.
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Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania i obowią-
zuje studentów przyjętych na studia, w tym studia na 
drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjo-
narnej, po 30 września 2012 r.
Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 
2012 r., do końca okresu studiów przewidzianego w pro-
gramie i planie studiów:
1) studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jed-

nym kierunku studiów nie wnoszą opłat, o których 
mowa w § 5. zarządzenia,

2) wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na 
podstawie zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne (z p. 
zm.) - do końca okresu studiów przewidzianego w pro-
gramie i planie studiów.

Postanowienia ust. 2. stosuje się do studentów wznawia-
jących studia po 30 września 2012 r. i przyjętych na pod-
stawie decyzji dziekana na studia, na których kształcili 
się przed skreśleniem z listy studentów przed dniem 1 
października 2012 r. - jeżeli studia te jeszcze się nie za-
kończyły.

__Nr 39 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania 
rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów
JM Rektor powołał dr. hab. Krzysztofa Kiliana, prof. UZ na 
rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów 
na kadencję 2012-2016 z dniem 4 kwietnia 2013 r. Kaden-
cja rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktoran-
tów upływa z końcem kadencji organów uczelni.

__Nr 40 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu realizacji zadań badawczych w ramach dota-
cji na działalność statutową na Uniwersytecie Zielonogór-
skim 
JM Rektor wprowadził regulamin realizacji zadań ba-
dawczych w ramach dotacji na działalność statutową na 
Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik do 
zarządzenia. Zarządzenie weszło w życie z dniem pod-
pisania. Z tym też dniem utraciło moc zarządzenie nr 25 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 18 kwietnia 
2011 r. w sprawie zasad wydatkowania i rozliczania środ-
ków na działalność statutową na Uniwersytecie Zielono-
górskim.

__Nr 41 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia 
studiów doktoranckich w dyscyplinie biologia na Wydziale 
Nauk Biologicznych
Na wniosek Rady Wydziału Nauk Biologicznych JM Rektor 
utworzył stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie 
biologia na Wydziale Nauk Biologicznych.

__Nr 42 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia 
studiów doktoranckich w dyscyplinie ochrona środowiska 
na Wydziale Nauk Biologicznych
Na wniosek Rady Wydziału Nauk Biologicznych JM Rektor 
utworzył stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie 
ochrona środowiska na Wydziale Nauk Biologicznych.

Magdalena Grycuk
Biuro Prawne

__TEKSTY UCHWAŁ I ZARZąDZEń 
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