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Z  O B R A D  S E N A T U
...Senat na zwyczajnym posiedzeniu  
w dniu 28 maja 2008 r.  
podjął następujące uchwały:

 Nr 400 w sprawie wysokości narzutów i odpisów ogól-
nouczelnianych.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, zgodnie z przy-
jętym systemem zarządzania gospodarką finansową
Uniwersytetu Zielonogórskiego, ustalił narzuty i odpisy 
ogólnouczelniane skierowane na fundusz działalności 
ogólnej uczelni będący w dyspozycji Rektora, w nastę-
pujących wysokościach:

1) na koszty ponoszone z dotacji ministra właściwe-
go ds. nauki na działalność statutową – 30 % (z 
wyłączeniem dotacji na aparaturę i działalność 
wspomagającą badania),

2) na koszty ponoszone z dotacji ministra właściwe-
go ds. nauki na badania własne - 30%,

3) na koszty finansowane z dotacji SPUB/ MAN – 20%,
4) na koszty ponoszone w ramach działalności na 

rzecz nauki i dydaktyki (działalność Centrum Kom-
puterowego Zielonogórska Miejska Sieć Kompute-
rowa Zielman) – 30%,

5) na koszty ponoszone w ramach realizacji projektów 
celowych ministra właściwego ds. nauki - 20%, 

6) na koszty ponoszone w ramach realizacji projek-
tów badawczych (grantów) ministra właściwego 
ds. nauki – 20%, 

7) na koszty ponoszone w ramach realizacji projek-
tów badawczych międzynarodowych (wysokość 
narzutu zgodnie z umową), 

8) na koszty ponoszone w ramach realizacji prac na-
ukowo badawczych zleconych krajowych i zagra-
nicznych – do 20% w tym:

- na fundusz działalności ogólnej uczelni będący w 
dyspozycji Rektora – 10%,

- dla Wydziału realizującego projekt – do 10%.
9) na koszty ponoszone w ramach funduszu moder-

nizacji i utrzymania domów i stołówek studenckich 
wyodrębnionego z funduszu pomocy materialnej w 
wysokości procentowej ustalonej w porozumieniu z 
parlamentem studenckim i radą doktorantów,

10) na koszty ponoszone w ramach funduszu remon-
towego obiektów socjalnych studentów w wysoko-
ści procentowej ustalonej w porozumieniu z parla-
mentem Studenckim i Radą Doktorantów,

11) odpis z opłat za studia podyplomowe - 30%,
12) odpis z opłat kursy, szkolenia – 30%,
13) na koszty ponoszone w ramach realizacji projek-

tów unijnych (wysokość narzutu zgodnie z umo-
wą), na koszty ponoszone w ramach realizacji 
studium szkoleniowego regionalnej i lokalnej Aka-
demii CISCO - 20%.

Dopuszcza się, aby narzuty, o których mowa w § 1 w 
punktach 5) i 6) były określane zgodnie z kosztorysem 
projektu w wysokości wyższej niż 20%.

 Nr 401 w sprawie nadania prof. Owenowi Gingericho-
wi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielono-
górskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego postanowił 
nadać tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego profesorowi Owenowi Gingerichowi.

 Nr 402 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inicjaty-
wy nadania prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi 
tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.  

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził pozy-
tywną opinię dotyczącą inicjatywy nadania prof. dr. 
hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi tytułu doktora ho-
noris causa Politechniki Łódzkiej. Ponadto Senat Uni-
wersytetu Zielonogórskiego wyraził pozytywną opinię 
w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Józefa Korbi-
cza na recenzenta dorobku naukowego prof. dr hab. 
inż. Tadeusza Kaczorka.  

 Nr 403 w sprawie przyjęcia opinii popierającej inicjaty-
wę nadania prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi 
tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.  

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął opinię 
popierającą inicjatywę nadania prof. dr. hab. inż. Ta-
deuszowi Kaczorkowi tytułu doktora honoris causa 
Politechniki Łódzkiej.    

 Nr 404 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na 
studia w roku akademickim 2009/2010.

 Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia w roku 
akademickim 2009/2010, stanowiące załącznik do ni-
niejszej uchwały.

 Nr 405 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji 
oraz limitów miejsc na studia doktoranckie w roku 
akademickim 2008/2009. 

 Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji oraz limity re-
krutacyjne na studia doktoranckie w roku akademic-
kim 2008/2009, stanowiące załączniki do niniejszej 
uchwały.

 Nr 406 zmieniającą uchwałę nr 123 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranc-
kich na Uniwersytecie Zielonogórskim.

 W załączniku do uchwały nr 123 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia  28 czerwca 2006 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na 
Uniwersytecie Zielonogórskim zmieniony został § 8, 
który otrzymał następujące brzmienie:

 „1. Uczestnikowi studiów doktoranckich może być 
przyznane stypendium doktoranckie, w wysokości wy-
nikającej z § 14 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki 
organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. nr 1 poz. 3). 

 2. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranc-
kich ustala zarządzeniem Rektor, po zasięgnięciu opi-
nii organu samorządu doktorantów”. 

 Nr 407 zmieniającą uchwałę nr 44 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w 
sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studen-
tów.

 Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 
44 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 
listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji dyscy-
plinarnej dla studentów:

1. zmieniony został § 1 pkt 11, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie:

 „11. Kamil Ginter – Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu”.
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2. zmieniony został  § 1 pkt 12, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie:

 „12. Marek Herejczak – Wydział Humanistyczny”.
3. zmieniony został § 1 pkt 13, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
 „13. Agnieszka Biczuk – Wydział Ekonomii i Zarzą-

dzania”.
4. zmieniony został § 1 pkt 14, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
 „14. Paweł Rybski – Wydział Elektrotechniki, Infor-

matyki i Telekomunikacji”.
5. zmieniony został § 1 pkt 15, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
 „15. Natalia Gotlib – Wydział Humanistyczny”.
6. zmieniony został § 1 pkt 16, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
 „16. Anna Reder – Wydział Nauk Biologicznych”.
7. zmieniony został § 1 pkt 17, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
 „17. Dagmara Lipińska – Wydział Inżynierii Lądo-

wej i Środowiska”.
8. zmieniony został § 1 pkt 18, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
 „18. Mariusz Zjeżdżałka – Wydział Nauk Biologicz-

nych”. 
9. skreślony został pkt 19.

 Wskutek powyższych zmian skład komisji dyscypli-
narnej dla studentów przedstawia się następująco:

1. dr Anna Łuczak - Wydział Artystyczny,
2. dr  inż. Andrzej Marciniak – Wydział Elektrotechni-

ki, Informatyki i Telekomunikacji,
3. dr inż. Marek Węgrzyn – Wydział Elektrotechniki, 

Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr Magdalena Hawrysz – Wydział Humanistycz-

ny,
5. dr hab. Jarosław Kijak – Wydział Fizyki i Astronomii,
6. dr inż. Katarzyna Przybyła – Wydział Inżynierii Lą-

dowej i Środowiska,
7. prof. dr hab. Janusz Matkowski – Wydział Mate-

matyki, Informatyki i Ekonometrii,
8. dr Artur Doliński – Wydział Pedagogiki, Socjologii  

i Nauk o Zdrowiu, 
9. dr Anna Niewiadomska – Wydział Ekonomii i Za-

rządzania,
10. mgr Jolanta Macko – Studium Języków Obcych,
11. Kamil Ginter – Wydział Pedagogiki, Socjologii i 

Nauk o Zdrowiu,
12. Marek Herejczak – Wydział Humanistyczny,
13. Agnieszka Biczuk – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
14. Paweł Rybski - Wydział Elektrotechniki, Informaty-

ki i Telekomunikacji,
15. Natalia Gotlib – Wydział Humanistyczny,
16. Anna Reder – Wydział Nauk Biologicznych,
17. Dagmara Lipińska – Wydział Inżynierii Lądowej i 

Środowiska,
18. Mariusz Zjeżdżałka – Wydział Nauk Biologicznych.

 Nr 408 zmieniającą uchwałę nr 45 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w 
sprawie powołania odwoławczej komisji dyscyplinar-
nej dla studentów.

 Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 
45 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 
listopada 2005 r. w sprawie powołania odwoławczej 
komisji dyscyplinarnej dla studentów:

1. zmieniony został § 1 pkt 6, który otrzymał następu-
jące brzmienie:

 „6. Arkadiusz Mieczyński – Wydział Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu”.

2. zmieniony został § 1 pkt 7, który otrzymał następu-
jące brzmienie:

 „7. Karol Pachla – Wydział Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji”.

3. zmieniony został § 1 pkt 8, który otrzymał następu-
jące brzmienie:

 „8. Michał Radoszko – Wydział Humanistyczny”.
4. zmieniony został § 1 pkt 9, który otrzymał następu-

jące brzmienie:
 „9. Tomasz Dutkowiak – Wydział Mechaniczny”. 

 Wskutek powyższych zmian skład odwoławczej komi-
sji dyscyplinarnej dla studentów przedstawia się na-
stępująco:

1. I st. kw. art.  Helena Kardasz - Wydział Artystyczny,
2. dr Bogdan Bobowski – Wydział Humanistyczny,
3. dr Beata Machnicka – Wydział Inżynierii Lądowej i 

Środowiska,
4. prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja – Wydział Matematy-

ki, Informatyki i Ekonometrii,
5. dr Janusz Śnihur – Wydział Ekonomii Zarządzania,
6. Arkadiusz Mieczyński - Wydział Pedagogiki, So-

cjologii i Nauk o Zdrowiu,
7. Karol Pachla -   Wydział Elektrotechniki, Informaty-

ki i Telekomunikacji,
8. Michał Radoszko – Wydział Humanistyczny,
9. Tomasz Dutkowiak – Wydział Mechaniczny. 

 Nr 409 zmieniającą uchwałę nr 304 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w 
sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród 
Rektora dla nauczycieli akademickich.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zmienił zapi-
sy zawarte w załączniku do uchwały nr 304 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 czerwca  
2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawa-
nia nagród Rektora dla nauczycieli akademickich, jak 
następuje:

1. zmieniona została treść § 1, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie:

 „Nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uni-
wersytecie Zielonogórskim mogą być przyznawane 
nagrody pieniężne za osiągnięcia naukowe lub arty-
styczne, dydaktyczne lub organizacyjne, za uzyska-
nie tytułu naukowego profesora bądź za całokształt 
dorobku, zwane dalej nagrodami”.

2. w § 2 dopisany został ust. 4:
 „4.  Nauczyciel akademicki, który przebywał w 

okresie stanowiącym podstawę do przyznania na-
gród, o których mowa w § 3 pkt 1e i f, na urlopie 
macierzyńskim, wychowawczym, urlopie dla pora-
towania zdrowia lub urlopie bezpłatnym nie może 
ubiegać się o ww. nagrody”.

3. zmieniona została treść § 3, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie:
„ Ustala się następujące kategorie nagród:
1) nagrody indywidualne:

a) nagroda za całokształt dorobku,
b) nagroda za uzyskanie tytułu naukowego 

profesora,
c) nagroda za osiągnięcia naukowe lub arty-

styczne – I lub II stopnia,
d) nagroda za doktorat z wyróżnieniem,
e) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne,
f) nagroda za osiągnięcia organizacyjne.

2) nagrody zespołowe:
a) nagroda za osiągnięcia naukowe lub arty-

styczne – I lub II stopnia”.
4. zmieniona została treść § 5, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
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 „1. Rektor przyznaje nauczycielowi akademickie-
mu nagrodę:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek prorektorów pionu, w którym na-

uczyciel akademicki jest zatrudniony,
3) na wniosek Dziekana wydziału, na którym 

nauczyciel akademicki jest zatrudniony.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) 

do wniosku należy dołączyć uchwałę Rady Wy-
działu.

3. W przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 1 b) 
do wniosku należy dołączyć dokumentacje po-
twierdzającą uzyskanie tytułu naukowego pro-
fesora.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 
pkt c) do wniosku należy dołączyć dokumen-
tację potwierdzającą uzyskanie stopnia na-
ukowego.

5. Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej 
powinien uwzględniać wszystkich członków 
zespołu oraz określać udział każdego z nich w 
uzyskanym osiągnięciu, przy czym udział ten 
nie powinien być mniejszy niż 10%”. 

5. zmieniona została treść § 6, który otrzymał nastę-
pujące brzmienie:

 „Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 należy 
składać na ręce dyrektora Biura Rektora do dnia 30 
czerwca danego roku”.

 Nr 410 w sprawie przyjęcia regulaminu ECTS (Euro-
pejski System Transferu i Akumulacji Punktów  Zali-
czeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Senat przyjął regulamin ECTS (Europejski System 
Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w 
Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z 
dniem 1 października 2008 r.

 Nr 411 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu.  

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgo-
dę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 
7.000.000 zł na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzi-
bą w Warszawie na nieruchomościach dotyczących 
księgi wieczystej KW nr ZG1E/00078666/9.

 Nr 412 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu 
spłaty kredytu.  

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zmianę umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku 

bieżącym nr 46/K/02 z dnia 24 października 2002 roku 
(ostatni aneks nr 12 z dnia 15 czerwca 2007 roku) w wy-
sokości 5.000.000,00 PLN, zaciągniętego w Banku Mil-
lennium S.A. , polegającą na przedłużeniu terminu spłaty 
kredytu do dnia 15 czerwca 2009 roku. Kredyt przezna-
czony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu 
prowadzonej działalności statutowej.

 Nr 413 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej obniże-
nia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych.  

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził pozy-
tywną opinię dotyczącą obniżenia ceny sprzedaży 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych – działki 
nr 14/15, 14/16, 14/17, położone przy ul. Prostej - do 
6% wartości ww. nieruchomości, określonej zgodnie z 
operatem szacunkowym. 

 Nr 414 w sprawie stanu Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął in-
formację JM Rektora o stanie zadłużenia na Za-
kładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych na 
dzień 31.12.2007 r., który  wynosi 15.797.454,50 zł 
oraz o planowanym odpisie na 2008 r. wynoszącym 
4.122.097,76 zł. Senat Uniwersytetu Zielonogór-
skiego upoważnił JM Rektora do podjęcia działań 
mających na celu zmniejszenie stanu zadłużenia 
na Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
w tym do opracowania koncepcji redukcji we-
wnętrznego zadłużenia na Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych, która zostanie przedsta-
wiona Senatowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
a także do niepogłębiania zadłużenia na Zakłado-
wym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 Nr 415 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realiza-
cji kształcenia zamawianego.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził pozy-
tywną opinię dotyczącą realizacji kształcenia zama-
wianego, w trybie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, 
poz. 1365 wraz z p. zm.). 

 Nr 416 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Mechanicznego.

 Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Mechanicznego dotyczący powołania w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Edukacji Techniczno – Infor-
matycznej, Zakładu Technologii Drewna. 

...JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr 12 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości 
opłat za postępowanie związane z przyjęciem na stu-
dia w roku akademickim 2008/2009.

 JM Rektor wprowadził opłaty za postępowanie zwią-
zane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjo-
narne w roku akademickim 2008/2009 w następują-
cych wysokościach:
- 120 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie 

na kierunki studiów, na które postępowanie kwa-
lifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień arty-
stycznych oraz na kierunek architektura wnętrz 
oraz architektura i urbanistyka,

- 100 złotych dla osób ubiegających się o przyję-
cie na kierunki studiów, na których postępowanie 
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kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany sprawności
fizycznej,

- 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie 
na studia na pozostałe kierunki studiów,

- 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie 
na studia doktoranckie.

 Zarządzenie weszło w życie z dniem 27 maja 2008 r.   

 Nr 13 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu przyznawania nagród Rektora dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. 

 Wprowadzony został regulamin przyznawania nagród 
Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejsze-
go zarządzenia.


