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Nr 83 w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia
do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku
kryminologia i ściganie przestępstw i określenia efektów
kształcenia dla tego kierunku.

Nr 89 zmieniająca uchwałę nr 459 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Senat podjął uchwałę nr 83 z dnia 29 marca 2017 r.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 89 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2017 r. podjął następujące uchwały:
Nr 84 w sprawie nadania prof. Ericowi Rogersowi tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nr 90 w sprawie określenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim
prowadzonych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu
w wyniku zmiany profilu kształcenia dla tych studiów.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 90 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Senat podjął uchwałę nr 84 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Nr 91 w sprawie likwidacji kierunku studiów pierwszego
stopnia architektura krajobrazu prowadzonego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

Nr 85 w sprawie nadania prof. dr. inż. Mariuszowi Klytcie
tytułu Profesora honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 91 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Senat podjął uchwałę nr 85 z dnia 19 kwietnia 2017 r.
Nr 86 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie podmiotu leczniczego w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 86 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Nr 92 w sprawie likwidacji kierunku studiów drugiego
stopnia architektura krajobrazu prowadzonego na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 92 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Nr 87 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na
studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Nr 93 w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia
efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego
stopnia logistyka prowadzonych na Wydziale Ekonomii
i Zarządzania.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 87 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 93 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Nr 88 zmieniająca uchwałę nr 458 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Nr 94 zmieniająca uchwałę nr 574 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku
akademickim 2017/2018.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 88 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 94 z dnia 19 kwietnia
2017 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
Nr 23 z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr
88 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska na rok akademicki
2016/2017.
Nr 24 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie
nr 29 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14
kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za usługi świadczone
przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 4-5 |243-244|

kwiecień-maj 2017

Nr 25 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany struktury
organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Rozwoju oraz zmiany
regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 26 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia licytacji na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 27 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Prawa i Administracji.
Nr 28 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad przydziału
lokali pracownikom i doktorantom Uczelni oraz osobom ze-
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wnętrznym w budynku przy ul. Prostej 6 w Zielonej Górze.
Nr 29 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat
za lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Prostej 6, Wyspiańskiego 58 i Podgórnej 50 b w Zielonej Górze.
Nr 30 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad zakwaterowania osób w pokojach gościnnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 31 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Pionu Rektora i Pionu Prorektora ds.
Studenckich oraz zmiany regulaminu organizacyjnego
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie kalendarza
rekrutacyjnego na semestr zimowy w roku akademickim
2017/2018 na studia wyższe.
Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018.
Nr 34 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie

nr 18 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20
lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego dla
doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 35 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne.
Nr 36 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji
roku akademickiego 2017/2018.
Nr 37 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wytycznych
dotyczących tworzenia studiów doktoranckich i projektowania programów studiów doktoranckich w Uniwersytecie Zielonogórskim.
__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są

Daria Korona
Biuro Prawne

na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

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

Prof. Mariusz Klytta
pierwszym Profesorem
honorowym Uniwersytetu
Zielonogórskiego
__Ryszard Rybski
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
11 maja 2017 r. w siedzibie Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki miała miejsce uroczystość, podczas której prof. Mariusz Klytta z Technische Hochschule
Mittelhessen (THM, Niemcy) otrzymał, jako pierwszy w historii UZ, tytuł Profesora honorowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tytuł ten przyznany został uchwałą Senatu UZ
na wniosek Rady WIEiA. Tytuł Profesora honorowego jest
przyznawany osobie, która wniosła znaczny wkład w rozwój
Uniwersytetu lub w rozwój współpracy Uniwersytetu z krajowymi lub zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Senat
w swojej uchwale stwierdza, że prof. M. Klytta otrzymuje
tytuł „za wieloletni wkład w rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego poprzez inicjowanie i intensyfikację kontaktów
międzynarodowych społeczności akademickiej, z aktywnym wieloletnim udziałem w procesie internacjonalizacji
pracy Uczelni, zarówno w zakresie badań naukowych, form
i treści kształcenia studentów jak i przedsięwzięć na polu
kultury o wymiarze europejskim”.

Wystąpienie
Profesora honorowego uz
mariusza klytty
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