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Z OBRAD SENATU
Senat na IV posiedzeniu nowej kadencji w dniu 24 kwietnia 2002 roku podjął następujące uchwały:
nr 129 w sprawie uchylenia uchwały nr 6
Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19
marca 2002 r. w sprawie wykładni § 76 i 77
Statutu UZ ;
Przyjęto zasadę, że wyboru dziekana i prodziekanów na wydziałach dokonuje rada wydziału
obecnej kadencji;

nr 130 w sprawie uchwalenia Statutu UZ;

min wymaga zatwierdzenia przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu;

w strukturze wewnętrznej Wydziału Zarządzania;

nr 132 w sprawie przyjęcia zasad organizacji studiów eksternistycznych w UZ;
nr 133 w sprawie opinii dotyczącej zmian
w strukturze Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych;

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący powołania w ramach wydziału Zakładu
Mikroekonomii i Polityki Społecznej;

nr 131 w sprawie uchwalenia regulaminu
studiów UZ;

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zniesienia w ramach struktury organizacyjnej wydziału Centrum Kształcenia Pedagogicznego, jednocześnie powołując Centrum
Kształcenia Pedagogicznego jako jednostkę
o charakterze międzywydziałowym;

Senat przyjął regulamin studiów UZ. Regula-

nr 134 w sprawie opinii dotyczącej zmian

Senat uchwalił Statut UZ, który wejdzie w życie
z dniem 1 września 2002 r. po zatwierdzeniu
przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu;

nr 135 w sprawie przyjęcia limitów przyjęć
na I rok studiów zaocznych w roku akademickim 2002/2003 na Wydziale Artystycznym dla kierunków malarstwo i grafika;
Senat przyjął limity rekrutacyjne w roku akademickim 2002/2003 na studia zaoczne na kierunkach:
1) malarstwo – 30 miejsc,
2) grafika
– 30 miejsc;

Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 13 maja 2002 roku podjął następujące uchwały:
nr 136 w sprawie uchwalenia zmiany Statutu UZ;
Senat wprowadził zmianę w Statucie UZ przyjętym uchwałą nr 130 z dnia 24 kwietnia 2002 r.
polegającą na zmianie treści § 46 ust. 2 projektu Statutu UZ, który otrzymał następujące
brzmienie:
„Liczbę prodziekanów, od jednego do dwóch,
ustala senat na wniosek dziekana-elekta, po zasięgnięciu opinii rady wydziału”;

nr 137 w sprawie przyjęcia zasad ustalania
liczby zastępców dyrektorów instytutu;
Przyjęto następujące zasady dotyczące ustalania liczby zastępców dyrektorów instytutów:
1) w instytucie zatrudniającym co najmniej 20
nauczycieli wybiera się jednego zastępcę,
2) w instytutach zatrudniających co najmniej
50 nauczycieli wybiera się dwóch zastępców;

nr 138 w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych;
Senat ustalił następujące zasady ustalania wysokości dodatków funkcyjnych:
1) wysokość dodatków dla dziekanów i prodziekanów uzależnia się od kategorii wydziału charakteryzowanej posiadanymi
uprawnieniami, do nadawania stopni na-

ukowych:
- kat. I – uprawnienia habilitacyjne,
- kat. II – uprawnienia doktoryzowania,
- kat. III – bez uprawnień.
2) wysokość dodatków dla prodziekanów ds.
studenckich uzależniona jest od liczby studentów studiujących na wydziale,
3) wysokość dodatków dla dyrektorów instytutów i ich zastępców uzależnia się od kategorii instytutu charakteryzowanej przez
liczbę zatrudnionych w nim nauczycieli:
- kat. I – instytut zatrudniający co najmniej 50 nauczycieli,
- kat. II – instytut zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 nauczycieli,
- kat. III – instytut zatrudniający mniej niż
20 nauczycieli,
4) wysokość dodatków dla kierowników katedr i kierowników zakładów uzależnia się
od ich kategorii charakteryzowanej przez
liczbę zatrudnionych w nich nauczycieli:
- kat. I – w katedrze (zakładzie jest zatrudnionych co najmniej 15 nauczycieli,
- kat. II – w katedrze (zakładzie) jest zatrudnionych więcej niż 8 i mniej niż 15
nauczycieli;

kanów na wydziałach;
Ustalono następującą liczbę prodziekanów na
poszczególnych wydziałach:
1) Wydział Artystyczny – 1 prodziekan
2) Wydział Humanistyczny – 2 prodziekanów
3) Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych i– 2 prodziekanów
4) Wydział Nauk Ścisłych - 2 prodziekanów
5) Wydział Zarządzania – 2 prodziekanów
6) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – 2 prodziekanów
7) Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska –
2 prodziekanów
8) Wydział Mechaniczny - 2 prodziekanów.

nr 140 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UZ umowy o współpracy
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Sulechowie;
Senat wyraził zgodę na zawarcie umowy w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim;

nr 141 w sprawie ustalenia Dnia Uniwersytetu Zielonogórskiego;
Senat ustalił dzień 7 czerwca Dniem Uniwersytetu Zielonogórskiego;

nr 139 w sprawie ustalenia liczby prodzie-

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
nr 28 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie
wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne za
powtarzanie przedmiotu;
Ustalono opłatę za zajęcia dydaktyczne, którą
wnoszą studenci skierowani na powtarzanie
przedmiotu w wysokości 150 zł za każdy
przedmiot.

nr 29 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu przyznawania
miejsc w domach studenckich UZ;
nr 30 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu zakładowego
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funduszu świadczeń socjalnych UZ;
nr 31 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie
zmian struktury organizacyjnej Wydziału
Zarządzania;
W strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania w Instytucie Zarządzania powołano Zakład Mikroekonomii i Polityki Społecznej.
Zmieniono również nazwę Zakładu Ekonomii
i Marketingu na Zakład Makroekonomii i Marketingu.

nr 32 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu Kolegium Języ-

ków Obcych;
nr 33 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie
zasad oceny archiwalnej oraz miejsca i sposobu przechowywania prac dyplomowych
w UZ;
nr 34 z dnia 21 maja 2002 r. zmieniające
zarządzenie Rektora UZ nr 33 w sprawie zasad
oceny archiwalnej oraz miejsca i sposobu
przechowywania prac dyplomowych w UZ.
Olgierd Grodziński

