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Z  O B R A D  S E N A T U  
. . . . . . .Senat na zwyczajnym posiedzeniu  

 w dniu 24 marca 2004 r. podjął następujące uchwały: 
▀ Nr 158 w sprawie przyjęcia podziału środków finansowych 

w roku 2004 zgodnie z systemem zarządzania gospodarką 
finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Senat przyjął podział środków finansowych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim w roku 2004, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały. 

▀ Nr 159 w sprawie podziału dotacji na badania własne na rok 
2004. 
Senat zdecydował, że środki na badania własne (BW) prze-
znacza się na rozwój kadry oraz prowadzenie prac nauko-
wo-badawczych w ramach zespołów powoływanych na wy-
działach. Podział środków na poszczególne wydziały odbywa 
się według algorytmu opracowanego na podstawie szczegó-
łowych zasad oceny parametrycznej obowiązujących w Komi-
tecie Badań Naukowych dla wybranych zespołów. 
W algorytmie podziału środków BW na wydziały uwzględnia się: 
1) punkty parametryczne uzyskane za publikacje naukowe 

rejestrowane w uczelnianym Systemie Komputerowej 
Ewidencji Publikacji (SKEP) w latach 2000-2003; 

2) punkty uzyskane za rozwój kadry w latach 2000-2003; 
3) stan zatrudnienia pracowników naukowo-dydaktycznych 

na dzień 31 grudnia 2003 roku. 
▀ Nr 160 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uni-

wersytet Zielonogórski porozumienia z Miastem Zielona Góra. 
Senat wyraził zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Zielono-
górski porozumienia z Miastem Zielona Góra, stanowiącego 
załącznik do niniejszej uchwały. 

▀ Nr 161 w sprawie przyjęcia wewnętrznego systemu zapew-
nienia jakości kształcenia. 
Senat przyjął wewnętrzny system zapewnienia jakości 
kształcenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

▀ Nr 162 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. Lilianny Kiejzik, prof. UZ na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nie-
określony. 

▀ Nr 163 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. Wojciecha Żełańca, prof. UZ na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 

▀ Nr 164 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie ad. II 
st. kw. art. Macieja Ogarka, prof. UZ na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 

▀ Nr 165 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof. 
dr hab. inż. Eugene Feldszteina na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 

▀ Nr 166 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. Pawła Karpińczyka, prof. UZ na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
określony. 

▀ Nr 167 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof. 
dr hab. inż. Ryszarda Rohatyńskiego na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
określony. 

▀ Nr 168 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr 
Magdalenie Hawrysz nagrody indywidualnej Ministra Eduka-
cji Narodowej i Sportu za książkę pt. Język miejskiej wspól-
noty Opola na przełomie XVII i XVIII wieku. Studium prag-
malingwistyczne »Księgi wójtowskiej«. 

▀ Nr 169 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. 
Michaiłowi Kotinowi, prof. UZ nagrody indywidualnej Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu za monografię pt. Die werden – 
Perspektive und die werden – Periphrasen im Deutschen. 

▀ Nr 170 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr hab. 
Bernadetty Nitschke, prof. UZ nagrody indywidualnej Mini-
stra Edukacji Narodowej i Sportu za książkę pt. Vertreibung 
und Aussiedlung der deutschen Bevölkerung aus Polen 
1945 bis 1949. 

▀ Nr 171 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr inż. 
Romanowi Kielcowi nagrody indywidualnej Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu za wyróżniającą się rozprawę doktorską 
pt. Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych 
z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych. 

▀ Nr 172 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie dr Sta-
nisławowi Niwczykowi nagrody indywidualnej Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu za wyróżniającą się rozprawę doktor-
ską pt. Pojęcie niezależności i pewne odpowiedniości Galois. 

▀ Nr 173 w sprawie opinii wniosku o przyznanie nagrody 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o przyznanie I st. kw. 
art. Bogumile Tarasiewicz nagrody indywidualnej Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu za podręcznik akademicki do 
nauki emisji głosu pt. Mówię i śpiewam świadomie. 

▀ Nr 174 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Hu-
manistycznego dotyczący: 
1) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Filozofii 

Zakładu Filozofii Społecznej,  
2) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii 

Zakładu Historii Ruchów Społecznych, 
3) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii 

Zakładu Stosunków Międzynarodowych,  
4) zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Humani-

stycznego Katedry Komunikacji Językowej i Społecznej, 
5) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii 

Zakładu Europeistyki,  
6) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii 

Germańskiej Zakładu Teorii Literatury i Literatury Współ-
czesnej. 

▀ Nr 175 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk 
Pedagogicznych \i Społecznych dotyczący: 
1) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedago-

giki i Psychologii Zakładu Edukacji Kulturowej, 
2) powołania Pracowni Edukacji Kulturowej w strukturze or-

ganizacyjnej Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze-
snoszkolnej w Instytucie Pedagogiki i Psychologii. 

▀ Nr 176 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Fizy-
ki i Astronomii dotyczący: 
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1) powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki 
i Astronomii Instytutu Astronomii, 

2) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Astronomii: 
a) Zakładu Astrofizyki, 
b) Zakładu Kosmologii. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Fizy-
ki i Astronomii dotyczący: 
1. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki 

i Astronomii Instytutu Fizyki. 
2. powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki: 

a) Zakładu Teorii Oddziaływań Fundamentalnych, 
b) Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów Złożonych, 
c) Zakładu Spektroskopii Rezonansów Magnetycznych, 
d) Zakładu Metod Matematycznych Fizyki, 
e) Zakładu Fizyki Dielektryków, 
f) Pracowni Dydaktyki Fizyki. 

▀ Nr 177 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego. 
I. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 

Mechanicznego dotyczący zmian w strukturze organiza-
cyjnej Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją: 
1)   zniesienia Zakładu Podstaw Konstrukcji Maszyn i Pro-

jektowania Współbieżnego: 
- Pracowni Automatyzacji Projektowania Maszyn,  
- Pracowni Badań Prototypów. 

2)   zmiany nazwy Zakładu Automatyzacji Procesów Pro-
dukcyjnych i Inżynierii Jakości na Zakład Procesów 
Produkcyjnych i Inżynierii Jakości. 

3)   zniesienia w strukturze Zakładu Procesów Produkcyj-
nych i Inżynierii Jakości: 
- Pracowni Zintegrowanych Systemów Wytwarzania, 
- Pracowni Automatyzacji Procesów Produkcyjnych, 
- Pracowni Jakości Procesów Produkcyjnych. 

4)   powołania w strukturze Zakładu Procesów Produkcyj-
nych i Inżynierii Jakości Laboratorium Zintegrowanych 
Systemów Wytwarzania. 

5)   zmiany nazwy Zakładu Informatyki Stosowanej na Za-
kład Zintegrowanych Systemów Produkcyjnych. 

6)   zniesienia w strukturze Zakładu Logistyki i Systemów 
Informatycznych: 
- Pracowni Systemów Komputerowo Zintegrowanego 

Zarządzania, 
- Pracowni Inżynierii Zarządzania.  

7)   powołania w strukturze Zakładu Logistyki i Systemów 
Informatycznych: 

- Laboratorium Komputerowo Zintegrowanego Za-
rządzania, 

- Laboratorium Inżynierii Zarządzania. 
II. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 

Mechanicznego dotyczący:  
1)   zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Budo-

wy i Eksploatacji Maszyn:  
a) Zakładu Konstrukcji i Eksploatacji Pojazdów: 

- Pracowni Eksploatacji Pojazdów i Silników, 
- Pracowni Tworzyw Sztucznych, 

b) Zakładu Technologii Ubytkowych i Eksploatacji Ma-
  szyn: 

- Pracowni Obróbki Skrawaniem i Obrabiarek, 
- Pracowni Eksploatacji Maszyn, 

c) Zakładu Technologii Bezubytkowych i Materiało 
  znawstwa: 

- Pracowni Materiałoznawstwa, 
- Pracowni Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej. 

2)   powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Bu-
dowy i Eksploatacji Maszyn: 
a) Zakładu Obróbki Ubytkowej i Eksploatacji Maszyn: 

- Laboratorium Eksploatacji Maszyn I, 
- Laboratorium Technologii Ubytkowych, 
- Laboratorium Jakości Procesów Produkcyjnych. 

b) Zakładu Automatyzacji Procesów Produkcyjnych:  
- Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyj-

nych, 
- Laboratorium Podstaw Automatyki. 

c) Zakładu Materiałoznawstwa i Technologii Materia-
łowych: 
- Laboratorium Technologii Materiałowych, 
- Laboratorium Materiałoznawstwa. 

d) Zakładu Pojazdów, Projektowania i Konstrukcji Maszyn: 
- Laboratorium Silników Spalinowych i Termody-

namiki,  
- Laboratorium Automatyzacji Projektowania Ma-

szyn, 
- Laboratorium Diagnostyki i Eksploatacji Pojazdów, 
- Laboratorium Badań Prototypów, 
- Laboratorium Konstrukcji Niemetalowych, 
- Laboratorium TMM. 

3) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy 
i Eksploatacji Maszyn w Zakładzie Mechaniki: 
- Pracowni Mechaniki Ośrodków Ciągłych, 
- Pracowni Obliczeń Numerycznych. 

4) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy 
i Eksploatacji Maszyn w Zakładzie Mechaniki: 
- Laboratorium Mechaniki Ciała Stałego, 
- Laboratorium Obliczeń Numerycznych, 
- Laboratorium Reologii. 

III. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Mechanicznego dotyczący zmian w strukturze organiza-
cyjnej Instytutu Edukacji Techniczno-Informatycznej:  
1) zniesienia w strukturze Zakładu Dydaktyki, Techniki, 

Informatyki i Przedmiotów Zawodowych: 
- Pracowni Dydaktyki, 
- Pracowni Organizacji i Aktywności Zawodowej. 

2) zniesienia w strukturze Zakładu Inżynierii Środowiska 
Pracy: 
- Pracowni Podstaw Ekonomii, 
- Pracowni Ekonomicznych i Społecznych Proble-

mów Środowiska. 
3) zniesienia w strukturze Zakładu Podstaw Techniki: 

- Pracowni Technik Wytwarzania, 
- Pracowni Modelowania i Symulacji. 

4) zniesienia w strukturze Zakładu Automatyki i Technik 
Komputerowych: 
- Pracowni Kształcenia Informatycznego, 
- Pracowni Systemów Informatycznych, 
- Pracowni Elektrotechniki Stosowanej.  

5) powołania w strukturze Zakładu Dydaktyki, Techniki, 
Informatyki i Przedmiotów Zawodowych: 
- Laboratorium Konstruktorskiego I, 
- Laboratorium Nowoczesnych Technik Nauczania, 
- Laboratorium Organizacji Zarządzania i Aktywności 

Zawodowej, 
- Laboratorium Konstruktorskiego II. 

6) powołania w strukturze Zakładu Inżynierii Środowiska 
Pracy: 
- Laboratorium Podstaw Ergonomii i Antropometrii, 
- Laboratorium Fizycznego Środowiska Pracy, 
- Laboratorium Chemii i Toksykologii. 

7) powołania w strukturze Zakładu Podstaw Techniki: 
- Laboratorium Materiałoznawstwa, 
- Laboratorium Mechanicznej Obróbki Metali, 
- Laboratorium Mechanicznej Obróbki Drzewnej, 
- Laboratorium Ręcznej Obróbki Metali, 
- Laboratorium Ręcznej Obróbki Drewna. 

8) powołania w strukturze Zakładu Automatyki i Technik 
Komputerowych: 
- Laboratorium Komputerowego I, 
- Laboratorium Komputerowego II, 
- Laboratorium Komputerowego III, 
- Laboratorium Elektrotechnicznego, 
- Laboratorium Komputerowego IV. 

▀ Nr 178 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środowiska dotyczący: 
1) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Inżynierii 

Środowiska Zakładu Odnowy Środowiska. 
2) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Inżynierii 

Środowiska:  
- Zakładu Ochrony i Rekultywacji Gruntów, 
- Zakładu Hydrologii i Geologii Stosowanej, 
- Zakładu Ekologii Stosowanej. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inży-
nierii Lądowej i Środowiska dotyczący zmian w strukturze orga-
nizacyjnej Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska: 
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1) zniesienia Zakładu Biofizyki. 
2) zniesienia w strukturze Zakładu Mikrobiologii i Genetyki: 

- Pracowni Anatomii i Fizjologii Człowieka, 
- Pracowni Ochrony Przyrody. 

3) powołania Zakładu Ochrony Przyrody. 
4) powołania w strukturze Zakładu Biologii Pracowni Biologii 

Człowieka. 
5) powołania w strukturze organizacyjnej Zakładu Biochemii 

i Biologii Komórki Pracowni Biofizyki. 
▀ Nr 179 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 

Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Senat powołał Punkt Informacji Normalizacyjnej w strukturze or-
ganizacyjnej Biblioteki Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekono-
micznych w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

 .Senat na zwyczajnym posiedzeniu  
 w dniu 28 kwietnia 2004 r. podjął następujące uchwały: 

▀ Nr 180 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 
na rok 2004. 
Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego na rok 2004, stanowiący załącznik do niniej-
szej uchwały. 

▀ Nr 181 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego 
na rok 2004 zgodnego z podziałem środków finansowych 
przyjętym uchwałą nr 158 Senatu UZ z dnia 24 marca 2004 r.  

▀ Nr 182 w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
Senat wprowadził następujące zmiany w Statucie Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, przyjętym uchwałą nr 1 z dnia 19 
września 2002 roku: 
1) § 15 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: 

„2. Biblioteki specjalistyczne Uniwersytetu tworzy, znosi 
i przekształca rektor na wniosek dyrektora Biblioteki, po 
zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej”. 

2) § 16 ust. 2 otrzymał następujące brzmienie: 
„2. Biblioteki specjalistyczne gromadzą zbiory i tworzą 
warsztat informacyjny zgodny z kierunkami kształcenia 
i potrzebami badań naukowych jednostek tworzących 
szkołę, zbiory tych bibliotek są dostępne całej społeczno-
ści akademickiej Uniwersytetu”. 

3) § 17 otrzymał następujące brzmienie: 
„1. Zakres i formy działania oraz strukturę organizacyjną 
Biblioteki Uniwersytetu ustala, w granicach określonych 
przepisami ustawy oraz statutu, regulamin uchwalony 
przez senat, na wniosek dyrektora Biblioteki Uniwersyte-
tu, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej. 
2. Szczegółowe zasady korzystania z bibliotek systemu 
oraz zasady udostępniania zbiorów określają regulaminy 
ustalone przez dyrektora Biblioteki Uniwersytetu, po za-
sięgnięciu opinii rady bibliotecznej”. 

4) § 19 otrzymał następujące brzmienie: 
„Pracowników biblioteki mianuje lub zawiera z nimi umo-
wy o pracę rektor”. 

5) § 20 ust. 5 otrzymał następujące brzmienie: 
„5. Członków rady bibliotecznej, o których mowa w ust. 3 
pkt 4, wybierają pracownicy Biblioteki Uniwersytetu”. 

6) § 20 ust. 6 pkt 1 otrzymał następujące brzmienie: 
„6.1) opiniowanie kierunków działalności merytorycznej 
i organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego, 
stosownie do potrzeb uczelni”. 

7) w § 20 ust. 6 skreślony został pkt 4 w brzmieniu: 
„4. wykonywanie innych zadań zleconych jej przez rektora”. 

8) § 27 ust. 1 pkt 4 otrzymał następujące brzmienie: 
„4) osiemnastu przedstawicieli nauczycieli akademickich 
zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub 
profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli aka-
demickich posiadających stopień naukowy doktora habili-
towanego, wybranych z ich grona”. 

9) § 27 ust. 1 pkt 6 otrzymał następujące brzmienie: 
„6) dziewięciu wybranych przedstawicieli samorządu stu-
denckiego”. 

10) w § 45 dodany został ust. 3 w następującym brzmieniu: 
„3. Na wydziałach, na których nie występują instytuty jako 
wewnętrzne jednostki organizacyjne, liczbę prodziekanów 
ustaloną na podstawie ust. 2 zwiększa się o jednego pro-
dziekana”. 

11) § 98 pkt 5 otrzymał następujące brzmienie: 
„ 5) przewodniczącym komisji konkursowej może być wy-
łącznie osoba mająca tytuł naukowy, a ponad połowę 
składu komisji konkursowej stanowić powinny osoby po-
siadające tytuł naukowy”.  

Uchwała wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu. 

▀ Nr 183 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof. 
dr hab. Kazimierza Bobowskiego na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 

▀ Nr 184 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organi-
zacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Mate-
matyki, Informatyki i Ekonometrii dotyczący zniesienia w struk-
turze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Eko-
nometrii Instytutu Matematyki wraz z Zakładami i pracownią. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii dotyczący powołania 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informa-
tyki i Ekonometrii następujących Zakładów: 
1) Zakładu Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej, 
2) Zakładu Analizy Matematycznej,  
3) Zakładu Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb, 
4) Zakładu Geometrii, 
5) Zakładu Matematyki Dyskretnej, Algebry i Informatyki, 
6) Zakładu Matematyki Przemysłowej, 
7) Zakładu Równań Funkcyjnych, 
8) Zakładu Statystyki Matematycznej i Ekonometrii, 
9) Zakładu Teorii i Metod Optymalizacji, 

10) Zakładu Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych, 
11) Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Procesów Stocha-

stycznych. 
▀ Nr 185 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 

organizacyjnej Wydziału Artystycznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Arty-
stycznego dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej 
Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej: 
1) Pracowni Rysunku oraz Działań z Zakresu Kompozycji 

Płaszczyzny i Przestrzeni, 
2) Pracowni Malarstwa i Technik Przetwarzania Obrazu, 
3) Pracowni Edukacji Twórczej i Nauk o Sztuce. 

▀ Nr 186 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia studiów 
doktoranckich z matematyki na wydziale Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii w sprawie utworzenia 
studiów doktoranckich z matematyki na Wydziale Matematy-
ki, Informatyki i Ekonometrii. 

▀ Nr 187 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wyborczym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
W wyniku zmian przyjętych przez Senat, § 22 regulaminu 
wyborczego UZ otrzymał następujące brzmienie: 
„Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego albo kwalifikacje 
artystyczne II stopnia wybierają spośród siebie szesnastu 
(16) przedstawicieli do Senatu w następującej liczbie z po-
szczególnych wydziałów: 
a) Wydział Artystyczny 2 osoby 
b) Wydział Elektrotechniki i Telekomunikacji 2 osoby 
c) Wydział Fizyki i Astronomii 1 osobę 
d) Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 2 osoby 
e) Wydział Humanistyczny 2 osoby 
f) Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 1 osobę 
g) Wydział Mechaniczny 2 osoby 
h) Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych 2 osoby 
i) Wydział Zarządzania 2 osoby”. 

. . . . . . Senat na zwyczajnym posiedzeniu  
w dniu 12 maja 2004 r. podjął następujące uchwały: 

▀ Nr 188 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2004-2013. 
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Senat przyjął strategię rozwoju Uniwersytetu Zielonogór-
skiego na lata 2004 - 2013, stanowiącą załącznik do niniej-
szej uchwały. 

▀ Nr 189 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2003. 
Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2003 r., 
składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyka-
zującego saldo po stronie aktywów i pasywów w wysokości 
166.759.725,75 zł i zamykającego się zyskiem netto w wy-
sokości 862.485,11 zł. 

▀ Nr 190 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez 
Uniwersytet Zielonogórski w 2003 r. 
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez 
Uniwersytet Zielonogórski w 2003 r. w wysokości 
862.485,11 zł na fundusz zasadniczy Uczelni. 

▀ Nr 191 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na sta-
nowisko profesora zwyczajnego. 
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. Zbigniewa 
Czapli na stanowisko profesora zwyczajnego. 

▀ Nr 192 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk 
Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia Kate-
dry Pedagogiki Pracy i powołania Zakładu Pedagogiki Pra-
cy w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psy-
chologii.  

▀ Nr 193 zmieniającą uchwałę nr 9 Senatu UZ z dnia 16 paź-
dziernika 2002 r. w sprawie powołania komisji ds. budżetu 
i finansów. 
W związku z wygaśnięciem mandatu prof. UZ dr hab. inż. 
Jerzego Bolikowskiego, Senat powołał w skład komisji ds. 
budżetu i finansów dr hab. inż. Wiesława Miczulskiego. 

▀ Nr 194 zmieniającą uchwałę nr 124 Senatu UZ z dnia 19 
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia 
w roku akademickim 2004/2005. 

▀ Nr 195 zmieniającą uchwałę nr 125 Senatu UZ z dnia 19 
listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia 
w roku akademickim 2005/2006. 

Z A R ZĄD Z E N I A  J M  R E K T O R A  
....... .JM Rektor wydał zarządzenia: 

▀ Nr 11 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego 
zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 174 z dnia 24 marca 2004 
r. Zniesienie Katedry Komunikacji Językowej i Społecznej 
nastąpi z dniem 1 września 2004 r. 

▀ Nr 12 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecz-
nych. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych 
i Społecznych zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 175 z dnia 
24 marca 2004 r. 

▀ Nr 13 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii 
zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 176 z dnia 24 marca 2004 r. 

▀ Nr 14 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego zgod-
nie z uchwałą Senatu UZ nr 177 z dnia 24 marca 2004 r. 

▀ Nr 15 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zmiany 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska zgodnie z uchwałą Senatu UZ nr 178 z dnia 24 
marca 2004 r. Zmiany dotyczące Instytutu Inżynierii Środo-
wiska wejdą w życie z dniem 1 października 2004 r. 

▀ Nr 16 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie szkolenia podsta-
wowego i okresowego pracowników UZ w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz 
zasad udzielania pomocy przedlekarskiej. 
Celem szkolenia okresowego i podstawowego jest zaznajo-
mienie pracowników z zagrożeniami wypadkowymi i choro-
bowymi związanymi z wykonywaną pracą, poznanie przepi-
sów bhp w zakresie niezbędnym do pracy na określonym 
stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiąz-
ków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp; a ponadto - naby-
cie umiejętności bezpiecznego wykonywania pracy i postę-
powania w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności or-
ganizowania i udzielania pierwszej pomocy osobom, które 
uległy wypadkom. 
Szkolenie podstawowe i okresowe w zakresie bhp i ochrony 
ppoż w UZ obejmuje niżej wymienione grupy pracowników, 
przy czym szkolenie okresowe prowadzone jest z częstotli-
wością: 

a) nauczyciele akademiccy – co 5 lat, 
b) pracownicy biblioteki oraz dokumentacji i informacji na-

ukowej – co 5 lat, 
c) pracownicy naukowo-techniczni – co 3 lata, 
d) pracownicy administracyjni i ekonomiczni – co 6 lat, 
e) pracownicy działalności wydawniczej i poligraficznej – co 

3 lata, 
f) pracownicy obsługi – co 3 lata, 
g) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 

co 3 lata, 
h) osoby kierujące pracownikami – co 6 lat. 
Za osoby kierujące pracownikami uważa się osoby kierujące 
pracownikami w podległych im jednostkach organizacyjnych 
UZ oraz na wieloosobowych stanowiskach pracy. 
Szkolenie składa się z części teoretycznej, prowadzonej 
w formie samokształcenia kierowanego oraz części prak-
tyczno-egzaminacyjnej. Szczegółowe programy szkoleń 
podstawowych i okresowych dla poszczególnych grup pra-
cowników określone zostały w załączniku nr 1 do niniejsze-
go zarządzenia. 
Szkolenie dla wszystkich grup pracowników będzie zakoń-
czone obowiązkowym egzaminem końcowym sprawdzają-
cym przyswojenie przez uczestników szkolenia wiadomości 
objętych programem szkolenia oraz umiejętności wykony-
wania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasa-
dami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po egzaminie pracow-
nicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia, które 
składa się do akt osobowych pracownika. 

▀ Nr 17 z dnia 31 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 
32 Rektora UZ z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie powoła-
nia Komisji ds. tłumaczeń dyplomów na języki obce. 
Zmiany dotyczą zespołu języka niemieckiego, którego aktu-
alny skład przedstawia się następująco: 
- dr Marek Laskowski  
- dr Ewa Kniaziuk  
- mgr Katarzyna Trychoń-Cieślak  
- mgr Krystyna Olechowicz 
- mgr Joanna Jedlińska. 
Na przewodniczącego Komisji ds. tłumaczeń dyplomów na 
języki obce powołany został prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk. 

▀ Nr 18 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania uczel-
nianej komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2004/2005. 
JM Rektor powołał uczelnianą komisję rekrutacyjną na rok 
akademicki 2004/2005 w składzie: 
1) dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ - przewodniczący, 
2) mgr Agnieszka Łaszczowska - sekretarz, 
3) dr Olaf Maron - Wydział Fizyki i Astronomii, 
4) dr Dorota Amborska-Głowacka - Wydział Humanistyczny, 
5) dr hab. inż. Wiesław Miczulski - Wydział Elektrotechniki, In-

formatyki i Telekomunikacji,  
6) dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ - Wydział Inżynierii 




