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ZaRZądZENIa jm REKTORa |  SUKcESY NaSZYch pRacOWNIKÓW

__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 20 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie struktury organi-
zacyjnej Wydziału Mechanicznego oraz zmiany regulami-
nu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

__Nr 21 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania 
Zespołu Oceny Projektów.

__Nr 22 z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na semestr zimowy w roku akademickim 
2016/2017 na studia wyższe.

__Nr 23 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia 
studiów doktoranckich w dyscyplinie pedagogika na Wy-
dziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

__Nr 24 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia 
studiów doktoranckich w dyscyplinie socjologia na Wy-
dziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__Nr 25 z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie przepro-

wadzenia weryfikacji stron internetowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pod kątem wymagań nałożonych przez 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 
w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimal-
nych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany infor-
macji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wyma-
gań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 16 maja 
2012 r., poz. 526).

Daria Korona
Biuro Prawne

__TekSTy UchWał i ZaRZądZeń dOSTęPne Są 
na STROnie inTeRneTOWej UniWeRSyTeTU ZqWielOnOgóRSkiegO POd adReSeM: 

http://www.uz.zgora.pl/ap/

__Dr hab. inż. Jacek korentz
Wydział budownictwa, architektury i inżynierii Środowiska

Z radością informujemy, że nasz kolega, dr inż. Jacek Ko-
rentz, jest już doktorem habilitowanym. 24 lutego 2016 r. 
Rada Wydziału Budownictwa, ar-
chitektury i inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
uchwałą nr 180, nadała dr. inż. 
jackowi korentzowi stopień dok-
tora habilitowanego nauk tech-
nicznych w dziedzinie budownic-
two. Należy podkreślić, iż było 
to pierwsze postępowanie ha-
bilitacyjne na naszym Wydzia-
le od chwili uzyskania przez 
Wydział praw do habilitowania  
w roku 2013.

Podstawą wszczęcia postępo-
wania habilitacyjnego w przypad-
ku dr. jacka korentza było opra-
cowanie w postaci monografii 
naukowej pt. Metoda analizy żel-
betowych elementów prętowych 
w stanie deformacji pozakrytycz-
nych. Monografia ta ukazała się  
w sierpniu 2015 r. w cenionej  
w środowisku naukowym serii 
„Studia z Zakresu inżynierii” wy-

NOwA HAbIlITAcJA
dawanej przez komitet inżynierii lądowej i Wodnej Polskiej 
akademii nauk. Przewodniczącym komisji habilitacyjnej był 
prof. dr hab. inż. antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej, 
natomiast recenzentami dzieła byli: prof. dr hab. inż. an-
drzej łapko z Politechniki Białostockiej i Prof. dr hab. inż. 
Włodzimierz Starosolski z Politechniki Śląskiej w gliwicach.
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