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Z OBRAD
SENATU

pada 2007 roku w sprawie przyjęcia systemu zarządzania
gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1) w § 18 ostatnie słowa tego paragrafu „…ustala rektor
po zaakceptowaniu przez Senat” zastąpiono słowami
„.. ustala się zgodnie z zasadami określonymi w §
16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki ﬁnansowej uczelni publicznych (Dz. U. nr 246,
poz. 1796);
2) w § 20 ust. 2 słowa „przez Senat” zastąpiono słowami „zgodnie z zasadami określonymi w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w
sprawie szczegółowych zasad gospodarki ﬁnansowej
uczelni publicznych (Dz. U. nr 246, poz. 1796)”;

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 25 marca 2009 r. podjął następujące uchwały:
Nr 56 w sprawie powołania Centrum Modelowania Matematycznego.
Senat powołał w strukturze organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Centrum Modelowania Matematycznego – jednostkę organizacyjną o
charakterze ogólnouczelnianym oraz pozytywnie zaopiniował regulamin organizacyjny Centrum.
Nr 57 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Senat wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 231/4 i 232/2 o łącznej powierzchni 1.949 m2 położonych przy ul. Ogrodowej w Zielonej Górze w obrębie 30, zabudowanych budynkiem 10 kondygnacyjnym, dla których prowadzona
jest księga wieczysta KW 46882, stanowiących własność
Uniwersytetu Zielonogórskiego, o wartości rynkowej
7.276.000,00 zł.
Nr 58 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Senat wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Zielonogórskiego położonych w Lubiatowie, oznaczonych jako działka nr 225 o powierzchni 4.223 m2, dla
której prowadzona jest księga wieczysta KW 20882 oraz
jako działka nr 14/2 o powierzchni 2.100 m2, dla której
prowadzona jest księga wieczysta KW 24437 - zabudowanych budynkami stanowiącymi Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy.
Nr 59 w sprawie przyjęcia prowizorium planu inwestycyjnego i planu remontów Uniwersytetu Zielonogórskiego
na rok 2009.
Senat przyjął prowizorium planu inwestycyjnego i planu
remontów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2009,
stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
Nr 60 zmieniającą uchwałę nr 362 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wprowadził następujące zmiany w systemie
zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu
Zielonogórskiego, stanowiącym załącznik do uchwały nr
362 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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3) § 34 otrzymał brzmienie:
„Na fundusz modernizacji i utrzymania domów i stołówek studenckich ustala się narzut zgodnie z zasadami określonymi w § 16 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki ﬁnansowej uczelni publicznych (Dz.
U. nr 246, poz. 1796).”
4) § 43 otrzymał brzmienie:
„Narzuty z prac zleconych realizowanych przez wydział przechodzą w wysokości określonej przez Rektora na fundusz działalności ogólnej uczelni”.
Nr 61 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr. hab. Joachimowi Zdrence nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę (II
tomy) pt. „Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 13421792 i 1807-1814, t1: spisy, t2: biogramy”, Muzeum Archeologiczne, Gdańsk 2008.
Nr 62 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. zw. dr. hab. Michałowi Kisielewiczowi nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla
nauczycieli akademickich za całokształt działalności
naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej.
Nr 63 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr. hab. inż. Krzysztofowi Wilmańskiemu nagrody
indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
za monograﬁę pt. „Continuum Thermodynamics. Part I:
Foundations”, Wydawnictwo Word Scientiﬁc, Singapore
2008.
Nr 64 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat negatywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. zw. dr. hab. Andrzejowi Malinowskiemu, dr. hab.
Józefowi Tatarczukowi, prof. UZ oraz dr. hab. Ryszardowi Asienkiewiczowi, prof. UZ nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik akademicki pt. „Antropologia dla pedagogów”.
Nr 65 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr.
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inż. Remigiuszowi Wiśniewskiemu nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. „Synthesis of Compositional Microprogram Control Units for Programmable
Devices”.
Nr 66 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie
prof. dr. hab. inż. Alexandrowi Barkalovowi oraz dr hab.
inż. Larysie Titarenko, prof. UZ nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za monograﬁę pt.
„Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units”, Wydawnictwo Springer-Verlag Heidelberg,
Berlin 2008.
Nr 67 w sprawie przeniesienia Parku Naukowo-Technologicznego.
Senat przeniósł Park Naukowo-Technologiczny z Pionu
Kanclerza do struktury organizacyjnej Pionu Prorektora
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jako jednostkę organizacyjną o charakterze ogólnouczelnianym. W strukturze organizacyjnej Parku Naukowo-Technologicznego
utworzone zostały następujące jednostki:
1) Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii
(CBZiE),
2) Centrum Innowacji – „Technologie dla zdrowia człowieka” (TdZC),
3) Centrum Technologii Informatycznych (CTI),
4) Centrum Logistyczne Parku Naukowo - Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki.
Nr 68 w sprawie zasad podziału dotacji na badania własne na rok 2009.
Senat przyjął zasady podziału dotacji na badania własne
na rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

określający wartości wag składników, stałej przeniesienia, i innych wskaźników występujących w algorytmie
opisanym w załączniku nr 2 do uchwały nr 362.
Senat przyjął wagi, współczynniki kosztochłonności i
stałą przeniesienia w systemie zarządzania gospodarką
ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, w wysokości
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
Nr 71 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.
Senat uchwalił budżet Uniwersytetu Zielonogórskiego na
rok 2009, zawarty w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
Senat, na podstawie uchwał nr 72-91 wyraził zgodę na
rozwiązanie stosunków pracy z następującymi nauczycielami akademickimi mianowanymi na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz § 121 ust. 2 i 3 oraz § 205 ust. 3 Statutu
Uniwersytetu Zielonogórskiego:
Nr 72 - z mgr. Rajmundem Binkiem;
Nr 73 - z mgr Martą Moczulską;
Nr 74 - z mgr Lilianną Ważną;
Nr 75 - z dr. inż. Jarosławem Gramackim;
Nr 76 - z dr. inż. Zbigniewem Skowrońskim;
Nr 77 - z dr. inż. Krzysztofem Sozańskim;
Nr 78 - z mgr. inż. Tomaszem Pryputniewiczem;
Nr 79 - z mgr Joanną Dec;
Nr 80 - z mgr. Pawłem Matyasikiem;
Nr 81 - z mgr Katarzyną Owieczko;
Nr 82 - z mgr. inż. Jarosławem Wagnerem;
Nr 83 - z mgr Justyną Wypychowską;
Nr 84 - z mgr. Maciejem Niedzielą;
Nr 85 - z mgr. Tomaszem Sułkowskim;
Nr 86 - z dr. inż. Piotrem Gawłowiczem;

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
29 kwietnia 2009 r. podjął następujące uchwały:

Nr 87 - z mgr. Andrzejem Kaczmarkiem;
Nr 88 - z mgr Anetą Klementowską;
Nr 89 - z mgr. inż. Wojciechem Kotowiczem;
Nr 90 - z mgr. Dariuszem Mikołajewskim;

Nr 69 w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Janowi
Węglarzowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
postanowił nadać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego prof. dr. hab. inż. Janowi Węglarzowi.
Nr 70 zmieniającą uchwałę nr 362 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie
przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w sprawie wag i
stałej przeniesienia w systemie zarządzania gospodarką
ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W uzupełnieniu do „Zasad podziału środków ﬁnansowych na jednostki UZ realizujące zadania dydaktyczne”,
stanowiących załącznik nr 2 do uchwały nr 362 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007
roku w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, Senat
wprowadził załącznik nr 3 do uchwały nr 362 o treści
określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
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Nr 91 - z mgr. inż. Sławomirem Szostakiem.
Nr 92 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie tajne w
sprawie likwidacji Studium Nauki i Języka Obcego.
Senat wyraził zgodę na głosowanie tajne w sprawie likwidacji Studium Nauki Języków Obcych.
Nr 93 w sprawie likwidacji Studium Nauki i Języka Obcego.
Senat zlikwidował Studium Nauki Języków Obcych.
Nr 94 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Senat wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla
potrzeb Archiwum Państwowego w Zielonej Górze nieruchomości gruntowej o powierzchni 200 m2 z przeznaczeniem wyłącznie na budowę Archiwum Państwowego,
po dokonaniu wydzielenia jej z działki nr 162/13 o powierzchni 3 267 m2, dla której prowadzona jest księga
wieczysta KW 47230, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego. W przypadku nierozpoczęcia prac
budowlanych w ciągu trzech lat od dnia dokonania da-
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rowizny, Archiwum Państwowe zobowiązane będzie do
zapłaty na rzecz Uczelni odszkodowania w wysokości
wartości rynkowej działki będącej przedmiotem darowizny. W przypadku zbycia ww. nieruchomości, na rzecz
Uniwersytetu zostanie zastrzeżone prawo pierwokupu.
Nr 95 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne
Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR”.
Senat wyraził zgodę na przystąpienie Uniwersytetu
Zielonogórskiego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „INTERIOR” z siedzibą w Nowej Soli.
Nr 96 w sprawie utworzenia kierunku studiów „informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów
„informacja naukowa i bibliotekoznawstwo”, prowadzonego w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
pierwszego stopnia.
Nr 97 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji oraz
limitów miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010.
Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji oraz limity rekrutacyjne na studia doktoranckie w roku akademickim
2009/2010, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA

Nr 98 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Samorządu
Doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat zatwierdził Regulamin Samorządu Doktorantów
Uniwersytetu Zielonogórskiego jako zgodny z ustawą z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.
U. nr 164, poz. 1365 wraz z p. zm.) i Statutem Uczelni,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Nr 99 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
planu audytu w roku 2008.
Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu audytu w
roku 2008, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Nr 100 w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie regulaminu
organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
Nr 101 w sprawie wyrażenia poparcia dla utworzenia
dyscypliny naukowej „inżynieria produkcji”.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził poparcie
dla podjęcia przez Konferencję Rektorów Publicznych
Uczelni Technicznych działań prowadzących do utworzenia w dziedzinie nauk technicznych dyscypliny naukowej
„inżynieria produkcji”.

10. dr inż. Łucja Frąckowiak-Iwanicka – Wydział Mechaniczny,
11. dr Renata Grochowalska – Wydział Nauk Biologicznych,
12. dr Ewa Skorupka – Wydział Pedagogiki, Socjologii i
Nauk o Zdrowiu,
13. Agnieszka Nowak – studentka Wydziału Humanistycznego.
Nr 11 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Oceny Projektów.

JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 10 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
JM Rektor powołał Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w
składzie:
1. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – przewodniczący,
2. mgr Agnieszka Łaszczowska – sekretarz,
3. kw. II st. Karol Schmidt, prof. UZ – Wydział Artystyczny,
4. dr inż. Krzysztof Witkowski – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
5. dr inż. Anna Pławiak-Mowna – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
6. dr Olaf Maron – Wydział Fizyki i Astronomii,
7. dr Robert Skobelski – Wydział Humanistyczny,
8. dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ – Wydział Inżynierii
Lądowej i Środowiska,
9. dr Jan Szajkowski – Wydział Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii,
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Zgodnie z § 3 regulaminu ubiegania się jednostek organizacyjnych Uczelni o doﬁnansowanie projektów inwestycyjnych, szkoleniowo-doradczych oraz projektów
badawczych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 lutego 2009 r., JM
Rektor powołał Zespół Oceny Projektów w następującym
składzie:
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ - Prorektor ds.
Rozwoju – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński - Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą,
3. dr hab. Wielisława Osmańska–Furmanek, prof. UZ Prorektor ds. Jakości Kształcenia,
4. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ - Prorektor ds. Studenckich,
5. mgr inż. Franciszek Orlik – Kanclerz,
6. mgr Anna Gołaszewska – Kwestor,
7. inż. Katarzyna Łasińska - Dyrektor Biura Prorektora
ds. Rozwoju – sekretarz.

