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z o b r a d s e n at u
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 r. podjął następujące
uchwały:
__Nr 427 z dn. 25.03.2015 r. zmieniającą uchwałę nr 25 Se-

natu UZ z dn. 07.11.2012 r. w sprawie powołania komisji
ds. nauki. Podjęta uchwała brzmi:

§2
Wskutek zmian określonych w § 1, skład komisji ds. nauki
przedstawia się następująco:
1. prof. dr hab. Zdzisław Wołk – prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą – przewodniczący,
2. prof. dr hab. Beata Gabryś – Wydział Nauk Biologicznych,
3. prof. dr hab. inż. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki
i Astronomii,
4. prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
5. prof. dr hab. Marian Nowak – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
6. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
7. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ –
Wydział Mechaniczny,
8. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
9. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
10. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – Wydział Humanistyczny,
11. dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ – Wydział Prawa
i Administracji,
12. dr hab. Bartłomiej Stankowiak – Wydział Artystyczny,
13. mgr Monika Alechno–Matuszczak – Wydział Humanistyczny,
14. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„§ 1
W uchwale nr 25 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji
ds. nauki:
1) zmienia się § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. prof. dr hab. Zdzisław Wołk – prorektor ds. nauki
i współpracy z zagranicą – przewodniczący”;
2) zmienia się § 1 pkt 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. prof. dr hab. Beata Gabryś – Wydział Nauk Biologicznych,”;
3) zmienia się § 1 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3. prof. dr hab. inż. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki i Astronomii,”;
4) zmienia się § 1 pkt 4, który otrzymuje brzmienie:
„4. prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,”;
5) zmienia się § 1 pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. prof. dr hab. Marian Nowak – Wydział Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii,”;
6) zmienia się § 1 pkt 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ – Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,”;
7) zmienia się § 1 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
„7. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, prof. UZ
– Wydział Mechaniczny,”;
__Nr 428 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia studiów
pierwszego stopnia coaching i doradztwo filozoficzne
8) zmienia się § 1 pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku
„8. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – Wydział
Ekonomii i Zarządzania,”;
__Nr 429 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie określenia efektów
9) zmienia się § 1 pkt 9, który otrzymuje brzmienie:
kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia hi„9. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział Pedastoria prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. Podgogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,”;
jęta uchwała brzmi:
10) zmienia się § 1 pkt 10, który otrzymuje brzmienie:
„§ 1
„10. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – Wydział HuSenat określa efekty kształcenia dla kierunku studiów
manistyczny,”;
pierwszego stopnia historia (profil ogólnoakademicki) pro11) zmienia się § 1 pkt 11, który otrzymuje brzmienie:
wadzonych na Wydziale Humanistycznym, obowiązujące
studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego
„11. dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ – Wydział Pra2015/2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
wa i Administracji,”;
§2
12) zmienia się § 1 pkt 12, który otrzymuje brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
„12. dr hab. Bartłomiej Stankowiak – Wydział Artystyczny,”;
__Nr 430 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie sprostowania okre13) zmienia się § 1 pkt 13, który otrzymuje brzmienie:
ślenia profilu kształcenia dla kierunków studiów prowa„13. mgr Monika Alechno–Matuszczak – Wydział Humadzonych na Wydziale Artystycznym. Podjęta uchwała
nistyczny,”;
brzmi:
14) w § 1 dodaje się pkt 14 o brzmieniu:
„§ 1
1. Senat postanawia sprostować określenie profilu kształ„14. Maciej Gawron – Wydział Ekonomii i Zarządzania.”.
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cenia „profil ogólnoakademicki i profil praktyczny” na
podyplomowe studia przekładu prawniczego i określenia
„profil ogólnoakademicki” przy zachowaniu efektów
efektów kształcenia dla tych studiów
kształcenia dla następujących kierunków studiów pro__Nr 436 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie wytycznych dotywadzonych przez Wydział Artystyczny objętych uchwaczących projektowania i uchwalania programów kształcełą Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 507 z dnia
nia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów
oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie
kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugieZielonogórskim
go stopnia prowadzonych na Wydziale Artystycznym:
1) studia I stopnia:
__Nr 437 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie poparcia wniosku
- architektura wnętrz,
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
szego brzmiącą:
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycz„§ 1
nych,
Senat wyraża poparcie dla wniosku o przyznanie dr. hab.
- jazz i muzyka estradowa,
inż. Marcinowi Mrugalskiemu nagrody indywidualnej Mini- grafika,
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia będące
- malarstwo;
podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilito2) studia II stopnia:
wanego.
- edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
§2
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastyczUchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
nych,
__Nr 438 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia regulami- malarstwo.
nu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu
§2
Zielonogórskiego
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
__Nr 431 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie zmiany nazwy kie- __Nr 439 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewrunku studiów architektura i urbanistyka na nazwę archinymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad
tektura. Podjęta uchwała brzmi:
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwo§1
jowych w Uniwersytecie Zielonogórskim. Podjęta uchwa1. W celu dostosowania nazwy kierunku studiów archiła brzmi:
tektura i urbanistyka do obowiązujących przepisów
„§ 1
prawa, począwszy od roku akademickiego 2015/2016
Senat przyjmuje regulamin zarządzania prawami autorskidotychczasową nazwę kierunku studiów architektura
mi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemyi urbanistyka, prowadzonego przez Wydział Budowsłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukonictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w formie
wych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Zielonogórskim,
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
i drugiego stopnia, zastępuje się nazwą architektura.
§2
2. Rekrutacja na pierwszy rok studiów na kierunku ar1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
chitektura prowadzona będzie zgodnie z zasadami
2. Traci moc uchwała nr 335 Senatu Uniwersyteokreślonymi w Uchwale nr 303 Senatu Uniwersytetu
tu Zielonogórskiego z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie waprzyjęcia regulaminu zarządzania prawami autorskimi
runków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akai prawami pokrewnymi oraz prawami własności przedemickim 2015/2016 – załącznik nr 6.
mysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
§2
naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie ZieStudenci, którzy rozpoczęli studia na kierunku architektura
lonogórskim.”
i urbanistyka, otrzymają dyplomy ukończenia tych studiów
na zasadach dotychczasowych.
__Nr 440 z dn. 25.03.2015 r. zmieniającą uchwałę nr 303
§3
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
2014 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji
__Nr 432 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia na na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016. Podjęta uchwała brzmi:
Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych
„§ 1
kadry i płace w prawie i praktyce i określenia efektów
Senat wprowadza następujące zmiany w uchwale nr 303
kształcenia dla tych studiów
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2014
__Nr 433 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia na r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na stuWydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych
dia wyższe w roku akademickim 2015/2016:
prawo europejskie dla praktyków i określenia efektów
1. § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
kształcenia dla tych studiów
„2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wyłącznie różnych
kierunków prowadzonych na tym samym wydziale dla
__Nr 434 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia na Wynastępujących wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział
dziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych stuBudownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki i określedział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
nia efektów kształcenia dla tych studiów
Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny,
__Nr 435 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie utworzenia na
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział
Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych
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kich kierunków prowadzonych na wydziałach: Wydział __Nr 443 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki,
i Astronomii.
Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Podjęta uchwała brzmi:
2. § 5 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 1
„2. Rekrutacja na studia rozpoczyna się 1 czerwca
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Peda2015 r. a nieprzekraczalnym terminem zakończenia
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący zniesienia
rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze
w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjozimowym roku akademickiego 2015/2016, opartej na
logii i Nauk o Zdrowiu Katedry Psychologii wraz z nastęegzaminach, konkursie świadectw lub dyplomów jest
pującymi zakładami:
30 września 2015 r.”
1) Zakładem Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej,
3. Zmienia się załącznik nr 2 – Wydział Ekonomii i Zarzą2) Zakładem Psychologii Klinicznej,
dzania, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniej3) Zakładem Psychologii Pracy i Zarządzania.
szej uchwały.
§2
4. Zmienia się załącznik nr 3 – Wydział Elektrotechniki,
Senat
pozytywnie
opiniuje
wniosek Rady Wydziału PedaInformatyki i Telekomunikacji, w sposób określony
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący powołania
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjolo5. Zmienia się załącznik nr 5 – Wydział Humanistyczny,
gii i Nauk o Zdrowiu Instytutu Psychologii wraz z:
w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej
1) Zakładem Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej,
uchwały.
6. Załącznik nr 6 otrzymuje nazwę „Wydział Budownic2) Zakładem Psychologii Klinicznej,
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska”.
3) Zakładem Psychologii Pracy i Zarządzania,
7. Zmienia się załącznik nr 6 – Wydział Budownictwa, Ar4) Pracownią Psychologii Rozwoju Człowieka.
chitektury i Inżynierii Środowiska, w sposób określony
§3
w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
8. Zmienia się załącznik nr 8 – Wydział Mechaniczny,
w sposób określony w załączniku nr 5 do niniejszej __Nr 444 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
uchwały.
dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej poło9. Zmienia się załącznik nr 10 – Wydział Pedagogiki, Sożonej w miejscowości Zielona Góra – Przylep, ul. 22 Lipca
cjologii i Nauk o Zdrowiu, w sposób określony w załącz6b i 6c. Podjęta uchwała brzmi:
niku nr 6 do niniejszej uchwały.
„§ 1
§2
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
Wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 303 Senatu
zawarcie na czas nieokreślony umowy dzierżawy nieruUniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2014 r.
chomości gruntowej będącej własnością Uniwersytetu
w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia
Zielonogórskiego, położonej w miejscowości Zielona Góra
wyższe w roku akademickim 2015/2016, uwzględniający
– Przylep, ul. 22 Lipca 6b i 6c, obejmującej działkę nr 11/11
zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały, stanowiący
zlokalizowaną w obrębie nr 0060 miasta Zielona Góra,
załącznik nr 7 do tej uchwały.
o powierzchni 4 257 m2, zabudowanej dwoma budynkami
§3
hotelowymi (mieszkalnymi), dla której prowadzona jest
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
księga wieczysta ZG1E/00057667/3, o wartości rynkowej
2.333.000,00 zł.
__Nr 441 z dn. 25.03.2015 r. zmieniającą uchwały nr 305
§2
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja
Senat wyraża zgodę na roczną stawkę czynszu dzierżaw2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
nego w wysokości 64.524,72 zł (netto).
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralne§3
go w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 442 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej __Nr 445 z dn. 25.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dotyczący zniesienia w Instytucie Budownictwa:
1) Zakładu Geotechniki i Geodezji,
2) Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa.
§2
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska dotyczący powołania w Instytucie Budownictwa Zakładu Technologii
Budownictwa, Geotechniki i Geodezji.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

sprzedaż nieruchomości. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej w miejscowości Zielona Góra, obejmującej działkę
nr 17/6 obręb 0055 miasta Zielona Góra, o powierzchni
11,6960 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta
ZG1E/00061820/5, o wartości rynkowej 2.472.000,00 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
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