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zarzĄdzenIa JM reKtora

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. podjął nastę-
pujące uchwały:

 Nr 248 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji 
na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 248 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 249 w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji studiów podyplomowych Podyplomowe studia 
prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowe-
go i określenia efektów kształcenia dla tych studiów.
Senat podjął uchwałę nr 249 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 Nr 250 w sprawie utworzenia na Wydziale Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska studiów podyplomo-
wych Stosowanie Eurokodów w budownictwie i określenia 
efektów kształcenia dla tych studiów.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 250 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 251 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kie-
runku studiów pierwszego stopnia biologia prowadzonych 
na Wydziale Nauk Biologicznych.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 251 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 252 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kie-
runku studiów drugiego stopnia biologia prowadzonych na 
Wydziale Nauk Biologicznych.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 252 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 253 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kie-
runku studiów pierwszego stopnia biotechnologia prowa-
dzonych na Wydziale Nauk Biologicznych.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 253 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 254 zmieniająca uchwałę nr 459 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uni-
wersytecie Zielonogórskim. 
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 254 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 255 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 255 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 256 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjo-
logii.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 256 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 257 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 257 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 258 w sprawie przyjęcia korekty planu inwestycyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2018.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 258 z dnia 25 kwiet-
nia 2018 r.

 Nr 259 w sprawie wstrzymania stosowania 50% stawki 
kosztów uzyskania przychodu do przychodów ze stosunku 
pracy.
Senat podjął uchwałę nr 259 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 Nr 9 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu 
ds. wdrożenia indeksu elektronicznego w Uniwersytecie 
Zielonogórskim.

 Nr 10 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  
w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 11 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących wła-
sność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 12 z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany struk-
tury organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Rozwoju oraz 
zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.

 Nr 13 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji 
roku akademickiego 2018/2019.
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 Nr 14 z dnia 09 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządze-
nie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  9 
kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone 
usługi edukacyjne.  

 Nr 15 z dnia 09 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie 
nr 105 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 
grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej.

 Nr 16 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących 
własność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 17 z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie zmieniają-
ce zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu 
oceny Projektów. 

Daria Korona
Biuro Prawne

Z ogromną satysfakcją informujemy, 
że postanowieniem z 22 marca 2018 r. 
Prezydent RP Andrzej duda nadał dr. 
hab. jerzemu Szymaniukowi, profesoro-
wi nadzwyczajnemu UZ, tytuł profesora 
sztuk muzycznych. jerzy Szymaniuk to 
znakomity muzyk jazzowy, dyrygent, 
aranżer i kompozytor, organizator życia 
muzycznego i zasłużony pedagog, od 
wielu lat związany z Instytutem muzyki 
Wydziału Artystycznego UZ (wcześniej 
z Instytutem Wychowania muzycznego 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielo-
nej górze).

jerzy Szymaniuk jest absolwentem 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zie-
lonej górze na kierunku wychowanie muzyczne (1981 r.). 
W 2002 r. uzyskał kwalifikacje artystyczne I stopnia (Aka-
demia muzyczna im. k. Szymanowskiego w katowicach), 
a w 2010 r. stopień doktora habilitowanego (Akademia mu-
zyczna im. I. j. Paderewskiego w Poznaniu).

Był założycielem i kierownikiem pierwszych powstają-
cych w Zielonej górze big bandów, a od 2002 r. jest dyrek-
torem Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego. orkiestry 
prowadzone przez jerzego Szymaniuka wielokrotnie zdo-
bywały nagrody na krajowych i międzynarodowych festiwa-
lach jazzowych. W latach 1990-1998 współpracował także 
jako pianista i aranżer z zespołem Zbigniewa czwojdy the 
New Sami Swoi orchestra, z którym występował na wie-
lu festiwalach i koncertach jazzowych w Europie. Ponadto 
koncertował, nagrywał i brał udział w festiwalach jazzo-
wych w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Holandii, 

Belgii, jugosławii, Austrii, Szwajcarii, danii, Rosji, na Bia-
łorusi, na Węgrzech, w Szwecji, Hiszpanii i Estonii. Z kon-
certów krajowych szczególnie warto wspomnieć w tym 
miejscu: transmitowany przez tVP2 i tV Polonia koncert 
Kolędy dla Świata (2004 r., Filharmonia Bałtycka w gdań-
sku), transmitowany przez tVP1 i tV Polonia koncert Nie-
szpory z okazji rocznicy śmierci jana Pawła II (w 2006 r., 
kościół św. jacka w Warszawie), podczas którego wykony-
wał własną kompozycję Szukałem Was. Lament po Paste-
rzu, wydaną następnie na płycie „Nieszpory. Artyści polscy 
janowi Pawłowi II w hołdzie”, czy koncert „kolędy Świata” 
(2007 r., Bazylika w Pelplinie), który również doczekał się 
transmisji telewizyjnej i edycji płytowej. do najważniej-
szych osiągnięć zagranicznych należą koncerty w ramach 
EXPo 2008 z udziałem Urszuli dudziak, kasi Urbaniak, miki 
Urbaniak i Big Bandu UZ w Saragossie (Hiszpania).

noMInacJa ProfesorsKa
dr hab. Jerzy szyManIuK  
z Instytutu Muzyki uz  
22 marca br. odebrał z rąk  
Prezydenta rP andrzeja dudy  
tytuł profesora sztuk muzycznych
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