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 Nr 184 w sprawie zmian w programie studiów drugiego 
stopnia na kierunku fizyka (profil ogólnoakademicki) – 
cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022

 Nr 185 w sprawie zmian w programie studiów pierwsze-
go stopnia na kierunku fizyka medyczna (profil ogólno-
akademicki) – cykl kształcenia od roku akademickiego 
2021/2022

 Nr 186 w sprawie zmian w programie studiów podyplo-
mowych Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności – 
program studiów podyplomowych od VIII edycji

 Nr 187 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych 
Zarządzanie w opiece zdrowotnej na Wydziale Lekarskim 
i Nauk o Zdrowiu

 Nr 188 zmieniającą Uchwałę nr 697 Senatu UZ z dn. 24 
czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków, trybu 
oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na stu-
dia wyższe w roku akademickim 2021-2022

 Nr 189 zmieniającą Uchwałę nr 512 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów 
i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laure-
atów konkursów ogólnopolskich w latach 2020/2021 - 
2023/2024

 Nr 190 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Insty-
tutu Matematyki

 Nr 191 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Na-
plosze w dziedzinie nauk humanistycznych

 Nr 192 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej  
mgr Anny Naplochy

 Nr 193 w sprawie nadania stopnia doktora mgr Hannie 
Malik w dziedzinie nauk społecznych

 Nr 194 w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Tomaszo-
wi Kiwerskiemu w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodni-
czych

 Nr 195 w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej  
mgr. Tomasza Kiwerskiego

 Nr 196 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej 
w przewodzie doktorskim mgr Alicji Harewskiej

 Nr 197 w sprawie powołania komisji doktorskiej w prze-
wodzie doktorskim mgr Moniki Inków

 Nr 198 w sprawie powołania stałej komisji doktorskiej 
w przewodach w dyscyplinie naukowej historia z zakresu 
historia starożytna i średniowieczna

 Nr 199 w sprawie powołania stałej komisji doktorskiej 
w przewodach w dyscyplinie naukowej historia z zakresu 
historia nowożytna

 Nr 200 w sprawie powołania stałej komisji doktorskiej 
w przewodach w dyscyplinie naukowej historia z zakresu 
historia XIX i XX wieku

ZARZĄDZENIA JM REKTORA

JM Rektor  
wydał następujące zarządzenia:

 Nr 35 z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie 
nr 244 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
17 grudnia 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych 
komisji rekrutacyjnych oraz egzaminatorów w postępo-
waniu rekrutacyjnym na studia wyższe na semestr letni 
w roku akademickim 2020/2021

 Nr 36 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Ko-
misji do przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia 
materiałów niebezpiecznych oraz kontroli stanu zabez-
pieczenia p.poż. na Uniwersytecie Zielonogórskim

 Nr 37 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji kie-
runku studiów pierwszego stopnia zarządzanie gospodar-
ką komunalną prowadzonego na Wydziale Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska

 Nr 38 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie likwidacji kie-
runku studiów pierwszego stopnia energetyka komunalna 
prowadzonego na Wydziale Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska

 Nr 39 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany struktury 
organizacyjnej Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elek-
trotechniki

 Nr 40 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim

 Nr 41 z dnia 5 marca 2021 r. zamieniające zarządze-
nie nr 13 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
29 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim

 Nr 42 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wynagrodzenia 
dla nauczycieli niebędących pracownikami Uniwersytetu 
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Zielonogórskiego sprawujących opiekę nad studentami 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego odbywającymi praktyki nauczycielskie 
(indywidualne lub grupowe) w szkołach i placówkach 
oświatowych

 Nr 43 z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 
155 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. opra-
cowania statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz jego 
zmian

 Nr 44 z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie 
nr 172 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości na okres od 1 paź-
dziernika 2020 r. do 30 września 2024 r.

 Nr 45 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie organizacji roku 
akademickiego 2021/2022

 Nr 46 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie 
nr 177 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki Medyczne na okres od 1 października 2020 r. 
do 30 września 2024 r.

 Nr 47 z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 113 z 1 wrze-
śnia 2020 r. w sprawie podziału kompetencji prorektorów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Nr 48 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu i informacji dotyczących przetargu na sprze-
daż nieruchomości nr 15/86, położonej w Zielonej Górze 

przy ul. Nowy Kisielin obręb 0055 Nowy Kisielin miasta 
Zielona Góra, powiat Zielona Góra, stanowiącej własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Nr 49 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Komi-
sji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

 Nr 50 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany struktury 
organizacyjnej Pionu Rektora, Pionu Prorektora ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą i Pionu Prorektora ds. Rozwoju 
i Finansów oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego

 Nr 51 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 
113 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 1 września 
2020 r. w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego

 Nr 52 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany struktury 
organizacyjnej Instytutu Matematyki

 Nr 53 z dnia 31 marca 2021r. w sprawie utworzenia stu-
diów podyplomowych Zarządzanie w opiece zdrowotnej 
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 Nr 54 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie likwidacji stu-
diów podyplomowych Twórcze działania rozwojowe pro-
wadzonych na Wydziale Artystycznym

 Nr 55 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie likwidacji stu-
diów podyplomowych Podyplomowe studia administracji 
publicznej prowadzonych w Filii Uniwersytetu Zielono-
górskiego w Sulechowie

 Nr 56 z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie likwidacji studiów po-
dyplomowych Menadżer w branży 
rolno–spożywczej prowadzonych 
w Filii Uniwersytetu Zielonogór-
skiego w Sulechowie

 Nr 57 z dnia 31 marca w spra-
wie likwidacji studiów podyplomo-
wych Menadżer usług zdrowotnych 
prowadzonych w Filii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w Sulechowie

 Nr 58 z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie likwidacji studiów po-
dyplomowych Menadżer usług ho-
telarskich prowadzonych w Filii 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w Sulechowie

 Nr 59 z dnia 31 marca 2021 r. 
w sprawie utworzenia jednolitych 
studiów magisterskich na kierunku 
architektura w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim

Katarzyna Kowcz
Biuro Organizacyjne


