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SENAT UZ SENAT UZ

Z OBRAD SENATU
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na 

posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. podjął 
następujące uchwały:

 Nr 467 w sprawie poparcia wniosku Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego o przyznanie nagrody Prezesa Rady Mi-
nistrów.

 Nr 468 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Zielono-
górskiego.

 Nr 469 w sprawie programu studiów pierwszego stop-
nia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
i określenia efektów uczenia się dla tego kierunku;

 Nr 470 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i okre-
ślenia efektów uczenia się dla tego kierunku.

 Nr 471 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku socjologia.

 Nr 472 w sprawie programu jednolitych studiów magi-
sterskich na kierunku psychologia i określenia efektów 
uczenia się dla tego kierunku.

 Nr 473 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku geoinformatyka i techniki satelitarne i okre-
ślenia efektów uczenia się dla tego kierunku.

 Nr 474 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku żywienie człowieka i dietoterapia.

 Nr 475 w sprawie programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku turystyka i rekreacja i określenia efektów 
uczenia się dla tego kierunku.

 Nr 476 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku filologia germańska.

 Nr 477 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku filologia angielska.

 Nr 478 w sprawie zmian w Regulaminie studiów na Uni-
wersytecie Zielonogórskim.

 Nr 479 zmieniająca uchwałę nr 391 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych 
i Technicznych.

 Nr 480 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktor-
skiej Nauk Ścisłych i Technicznych.

 Nr 481 zmieniająca uchwałę nr 390 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Humani-
stycznych i Społecznych.

 Nr 482 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktor-
skiej Nauk Humanistycznych i Społecznych.

 Nr 483 w sprawie nadania mgr. Markowi Budniakowi stop-
nia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscy-
plinie historia.

 Nr 484 w sprawie nadania mgr. Michałowi Banaszako-
wi stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych 
w dyscyplinie literaturoznawstwo.

 Nr 485 w sprawie nadania mgr Małgorzacie Oszkinis-Go-
lon stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrod-
niczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

 Nr 486 w sprawie zmiany promotora pomocniczego roz-
prawy doktorskiej mgr Ewy Nowakowskiej w przewodzie 
doktorskim wszczętym w okresie od 1 października 2018 
r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 487 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Aleksandry Tomickiej wszczętym 
przed 1 października 2018 r.

 Nr 488 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Anny Borkowskiej wszczętym przed 1 października 2018 r.

 Nr 489 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie stopnia 
doktora mgr Annie Karmowskiej.

 Nr 490 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Michała Jurczeni wszczętym w okresie od 1 paździer-
nika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 491 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Anny Żabińskiej wszczętym w okresie od 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 492 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Marcina Kulasa wszczętym w okresie od 1 paździer-
nika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 493 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 

mgr. Marcina Kulasa wszczętym w okresie 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 494 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Zbigniewa Maja wszczętym w okresie od 1 paździer-
nika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 495 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Krzysztofa Kupińskiego wszczętym w okresie od 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 496 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Artura Dziambora wszczętym w okresie od 1 paź-
dziernika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 497 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Sylwestra Wolaka wszczętym w okresie od 1 paź-
dziernika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 498 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr. Aleksandra Koźmińskiego wszczętym w okresie od 1 
października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 499 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Ewy Nowakowskiej wszczętym w okresie od 1 październi-
ka 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 500 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Edyty Wysockiej wszczętym w okresie od 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 501 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Jessiki Woźniak-Szaramy wszczętym przed 1 października 
2018 r.

 Nr 502 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr Klaudii Kasowskiej wszczętym przed 1 października 
2018 r.

 Nr 503 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 
do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewo-
dzie doktorskim mgr Klaudii Kasowskiej wszczętym przed 
1 października 2018 r.

 Nr 504 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Marzeny Chomy wszczętym w okresie od 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 505 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr. inż. Marcina Pazery wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 506 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Ewy Nowakowskiej wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 507 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 
podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Edyty Wysoc-
kiej wszczętym w okresie 1 października 2018 r. do 30 
kwietnia 2019 r.

 Nr 508 w sprawie zmiany składu komisji egzaminacyjnej 
do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w przewo-
dzie doktorskim mgr inż. Ewy Paradowskiej wszczętym 
przed 1 października 2018 r.

 Nr 509 w sprawie nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. 
Macieja Szczecińskiego w przewodzie doktorskim wszczę-
tym przed 1 października 2018 r. i niedopuszczenia jej do 
obrony.

 Nr 510 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie na-
dania stopnia doktora mgr. inż. Wiesławowi Wasilewskie-
mu.

Katarzyna Janas-Subsar 
Biuro Organizacyjne
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