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b) Aula „C” przy al. Wojska Polskiego 69 (180 miejsc) -  
180,00 zł + VAT 

c) Aula „A” i „B” przy al. Wojska Polskiego 69 (110 miejsc) -  
130,00 zł + VAT 

d) Sala wykładowa od 80 do 110 miejsc  - 100,00 zł + VAT 
e) Sala wykładowa poniżej 80 miejsc  - 70,00 zł+ VAT 
f) Palmiarnia  - 150,00 zł + VAT 
g) Hala Sportowa przy ul. Prof. Z. Szafrana - 300,00 zł + VAT 
h) Hala Sportowa przy ul. Prostej  - 200,00 zł + VAT 
i) Pomieszczenie dla obsługi organizacyjnej imprezy 

 30,00 zł + VAT 
j) Ustawienie stolika w holu uczelni - 20,00 zł + VAT. 
W koszt najmu nie wchodzi koszt obsługi porządkowo-
technicznej. Koszt obsługi porządkowo-technicznej wynosi 150,00 
zł za każdą rozpoczętą godzinę. 
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Administracyjny upo-
ważniony jest do ustalenia drogą negocjacji innych opłat za na-
jem, niż określone zarządzeniem. 

 Nr 17 z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie powoła-
nia uczelnianej komisji rekrutacyjnej na rok akade-
micki 2003/2004. 
Rektor powołał uczelnianą komisję rekrutacyjną w składzie: 
1. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ - przewodniczący, 
2. mgr Agnieszka Łaszczowska - sekretarz 
3. dr Dorota Amborska-Głowacka, Wydział Humanistyczny 
4. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, Wydział Elektrotechniki, In-

formatyki i Telekomunikacji  
5. dr hab. inż. Stanisław Laber, prof. UZ, Wydział Mechaniczny  
6. dr hab. inż. Jakub Marcinkowski, prof. UZ, Wydział Inżynie-

rii Lądowej i Środowiska 
7. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ, Wydział Nauk Ścisłych 
8. dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ, Wydział Nauk Pedago-

gicznych i Społecznych 
9. prof. Bogusław Stankowiak, Wydział Artystyczny 
10. dr hab. Werner Gaida, prof. UZ, Wydział Zarządzania. 

 Nr 18 z dnia 25 kwietnia 2003 r. uchylające zarzą-
dzenie nr 13 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie po-
wołania Zespołu ds. wdrożenia programu kompute-
rowego „Finanse UZ” oraz zarządzenie nr 14 z dnia 
2 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obo-
wiązku wdrożenia programu komputerowego „Fi-
nanse UZ”. 

 Nr 19 z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu Mieszkańca Domu Studenckiego. 
Rektor wprowadził regulamin Mieszkańca Domu Studenta, sta-
nowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 Nr 20 z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające zarządzenie 
nr 12 Rektora UZ z dnia 1 listopada 2002 r. w spra-
wie wprowadzenia regulaminu udzielania zamó-
wień publicznych w UZ. 

 Nr 21 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia 
zasad przydziału pokoi pracownikom uczelni 
w domach mieszkalnych Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. 
W roku akademickim 2003/2004 przeznaczono dla pracowników 
uczelni 158 pokoi w domach mieszkalnych Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Rektor dokonał podziału pokoi na wydziały, piony 
prorektorów oraz dyrektora administracyjnego. 
Przydziału pokoi pracownikom będącym nauczycielami akade-
mickimi dokonuje odpowiednio dziekan lub prorektor. Przydział 
wymaga akceptacji dyrektora administracyjnego. 
Przydziału pokoi pracownikom nie będącym nauczycielami aka-
demickimi dokonuje po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki, 
w której zatrudniony jest pracownik, Dyrektor Administracyjny. 
Podział pokoi przeznaczonych dla pracowników stanowi załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

Agnieszka Gąsiorowska 

 
Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: 
http://www.uz.zgora.pl/ap/  
 

K o l e j n e  s t u d i u m  d o k t o r a n c k i e  

TYM RAZEM ELEKTRYCY 

O przyjęcie na studia doktoranckie może ubiegać się 
osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra i uzyska-
ła zgodę na opiekę naukową od profesora lub doktora 
habilitowanego Wydziału Elektrotechniki, Informatyki 
i Telekomunikacji. 

Kwalifikacja na studia doktoranckie odbywać się bę-
dzie na podstawie oceny ukończenia studiów magister-
skich, dotychczasowego dorobku naukowego kandyda-
ta zaopiniowanego przez opiekuna naukowego oraz 
rozmowy kwalifikacyjnej. 

W Y M A G A N E  D O K U M E N T Y :  
 wypełniony kwestionariusz (do pobrania w Dziale 

Nauki UZ),  
 odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,  
 kserokopia dowodu osobistego,  
 życiorys zawodowy,  
 oświadczenie kandydata, że nie ma otwartego prze-

wodu doktorskiego i nie pobiera stypendium dokto-
ranckiego,  

 deklaracja i opinia przyszłego opiekuna naukowego,  
 zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak prze-

ciwwskazań do rozpoczęcia studiów,  
 cztery fotografie. 

Termin składania dokumentów: do 5 września 2003 r. 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 8 września 2003 r. 

Dokumenty przyjmuje Dział Nauki, Kampus B, al. 
Wojska Polskiego 69, 65–762 Zielona Góra, pok. 302, tel. 
(68) 3283296. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika 
Studiów, dra hab. inż. Dariusza Ucińskiego, prof. UZ, 
Kampus A, ul. Podgórna 50, 65–246 Zielona Góra, Bu-
dynek Dydaktyczny (A-2), pok. 422, tel. (68) 3282501,  
e-mail: d.ucinski@issi.uz.zgora.pl 
 
Informacje na stronie internetowej: 
www.weit.uz.zgora.pl  

Dariusz Uciński 


