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Z O B R A D S E N AT U

Z OBRAD
SENATU

czy nie zachodzi konﬂikt zadań i interesów pomiędzy
zadaniami Uniwersytetu Zielonogórskiego a rodzajem
podejmowanej działalności gospodarczej. Stwierdzenie
faktu działalności konkurencyjnej wobec Uniwersytetu
Zielonogórskiego może stanowić podstawę do pozbawienia pracownika Uniwersytetu prawa do uzyskania nagrody i wyróżnienia oraz awansu ﬁnansowego.

> Nr 103 w sprawie wybranych elementów planu rzeczo-

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 maja
2009 r. podjął następujące uchwały:
> Nr 102 w sprawie działalności konkurencyjnej wobec

wo-ﬁnansowego na lata 2010-2012.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie wybranych
elementów planu rzeczowo-ﬁnansowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego na lata 2010-2012, stanowiących załącznik
do niniejszej uchwały. Ponadto Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie przebiegu realizacji inwestycji ﬁnansowanych
z budżetu Państwa oraz projektów planowanych do realizacji w latach 2009-2013 w ramach programów operacyjnych i
inicjatyw wspólnotowych ﬁnansowanych ze środków UE.

Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat ustalił, że pracownicy zatrudnieni na Uniwersy- > Nr 104 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym
tecie Zielonogórskim winni swe obowiązki wobec Unina czas nieokreślony.
wersytetu wykonywać z pełnym zaangażowaniem i
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr.
dbałością o utrzymanie wysokiego poziomu działalności
Wojciechem Kołodziejem - nauczycielem akademickim
naukowej, badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej.
mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustaPracownicy zatrudnieni na Uniwersytecie Zielonogórwy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 i ust. 3
skim jako podstawowym miejscu pracy są zobowiązani
pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
do ﬁrmowania na Uniwersytecie studiów pierwszego i
drugiego stopnia oraz ﬁrmowania uprawnień do doktory> Senat, na podstawie uchwał nr 105 - 157 wyraził zgodę na
zowania i habilitowania. Na odstępstwo od powyższego
rozwiązanie stosunków pracy z następującymi nauczycielazainteresowany musi uzyskać zgodę Rektora Uniwersymi akademickimi mianowanymi na czas nieokreślony, w trytetu Zielonogórskiego.
bie art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
Podejmowanie przez pracowników Uniwersytetu
ust. 2 i ust. 3 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego:
Zielonogórskiego dodatkowych zadań naukowych, dyNr 105 - z mgr. Azmi Al-Shaick;
daktycznych i organizacyjnych w innych uczelniach nie
Nr 106 - z mgr Kamillą Banaszak-Słomką;
może mieć wpływu na należyte wykonywanie obowiązNr 107 - z mgr Ewą Bielecką;
ków wobec Uniwersytetu.
Nr 108 - z mgr Beatą Brzozowską;
Zgodnie z uchwałą działalność konkurencyjną wobec
Nr 109 - z mgr Beatą Burchardt;
Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowi wykonywanie
Nr 110 - z mgr Alicją Camoną-Tyliszczak;
przez pracownika Uniwersytetu pracy w innej szkole
Nr 111 - z mgr Danutą Chlebicz;
wyższej kształcącej na takim samym kierunku studiów
Nr 112 - z mgr. Wojciechem Ciesińskim;
lub kierunku realizującym podobny program nauczania
Nr 113 - z mgr Grażyną Czarkowską;
oraz zaangażowanie w działania tej uczelni poprzez:
Nr 114 - z mgr Julitą Czerny;
- pełnienie funkcji organizacyjnych,
Nr 115 - z mgr Agnieszką Florkowską;
- aﬁliację publikacji naukowych,
Nr 116 - z mgr Heleną Garbowską;
- wykorzystywanie
dorobku
Uniwersytetu
Nr 117 - z mgr Małgorzatą Gąsiorowską-Sawką;
Zielonogórskiego (bez wskazania, że jest to dorobek
Nr 118 - z mgr Ewą Jach-Dudzik;
Uniwersytetu),
Nr 119 - z mgr. Bogusławem Jarlaczykiem;
- wspieranie starań o pozyskiwanie środków ﬁnansoNr 120 - z dr Joanną Kapicą-Curzytek;
wych na działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną
Nr 121 - z mgr Anną Kubrak;
i organizacyjną (jeżeli są one konkurencyjne wobec
Nr 122 - z mgr Krystyną Kwaśnicką;
starań Uniwersytetu Zielonogórskiego),
Nr 123 - z mgr Marzeną Lachowicz;
- udział w tworzeniu planów studiów i programów naNr 124 - z mgr Ludwiną Lepak;
uczania, organizacji kursów, szkoleń i konferencji,
Nr 125 - z mgr. inż. Waldemarem Lewickim;
- użyczanie swojego wizerunku i aﬁliację wypowiedzi
Nr 126 - z mgr Beatą Łapanowską;
dla celów promocyjnych i reklamowych.
Nr 127 - z mgr. Dawidem Maciarzem;
Objęcie funkcji w innej szkole wyższej niż Uniwersytet
Nr 128 - z mgr Jolantą Macko;
Zielonogórski może stanowić uzasadnienie dla odwołaNr 129 - z mgr Donatą Malinowską;
nia z funkcji rektora, prorektora, dziekana, prodziekaNr 130 - z mgr Marine Margishvili;
na, dyrektora instytutu, zastępcy dyrektora instytutu,
Nr 131 - z mgr mgr Ewą Melcer;
kierownika katedry i kierownika zakładu pełnionych na
Nr 132 - z mgr Aleksandrą Michlik;
Uniwersytecie Zielonogórskim w trybie przewidzianym w
Nr 133 - z mgr Barbarą Mikulską;
Nr 134 - z mgr. Mirosławem Milczarkiem;
przepisach o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie UniNr 135 - z mgr Beatą Mühler;
wersytetu Zielonogórskiego. Udzielenie zgody na prowaNr 136 - z mgr Jadwigą Nikitiuk;
dzenie działalności gospodarczej przez pracownika UniNr 137 - z mgr Mirosławą Nosewicz;
wersytetu Zielonogórskiego uzależnione jest od tego,
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mgr. Dariuszem Nowosadem;
mgr Reginą Ostrowską;
mgr Jolantą Pacewicz-Johansson;
mgr mgr Beatą Pakulską;
mgr. Witoldem Peltzem;
mgr Agatą Poźniak;
mgr Anną Przyjemską;
mgr. Tomaszem Pusiakiem;
mgr Krystyną Rećko;
mgr Genowefą Rutkowską;
mgr Joanną Simpson;
mgr inż. Mariolą Szajną;
mgr Barbarą Szurą;
mgr Anetą Szymczak;
mgr Katarzyną Trychoń-Cieślak;
mgr. Rienk Vierstra;
mgr. Krzysztofem Wieliczko;
mgr. Wojciechem Wieluńskim;
mgr Barbarą Witek;
mgr Barbarą Wrześniak.

> Nr 158 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu

4. § 118 ust. 2 otrzymał brzmienie:
„ 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wymagania
stopnia doktora, o którym mowa w § 116 ust. 1 i 3.”
5. § 120 ust. 3 otrzymał brzmienie:
„3. Stosunek pracy z nauczycielami akademickimi, o których mowa w § 112 ust. 2 i 3, nawiązuje
i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana (kierownika
jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub
ogólnouczelnianej) zaopiniowany przez właściwą radę
wydziału (radę jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) albo z własnej
inicjatywy, po zasięgnięciu opinii dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej
lub ogólnouczelnianej) oraz właściwej rady wydziału
(rady jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej
lub ogólnouczelnianej). Zatrudnienie na stanowisku
docenta osoby nieposiadającej stopnia doktora habilitowanego wymaga dodatkowo zasięgnięcia opinii
senatu.”
6. § 166 otrzymał brzmienie
„Liczby miejsc na pierwszym roku studiów dla poszczególnych kierunków i stopni studiów oraz na
pierwszym roku studiów doktoranckich (limity przyjęć) ustala rektor po zasięgnięciu opinii dziekana
wydziału. W tym samym trybie rektor może uznać
studia na niektórych kierunkach za dostępne powszechnie.”

Zielonogórskiego.
Senat wprowadził następujące zmiany w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego wprowadzonym uchwałą nr 111 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2006 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
(z p. zm.) oraz przyjął tekst jednolity Statutu:
1. § 99 ust. 3 otrzymał brzmienie:
„ 3. Kierownika pracowni powołuje i odwołuje rektor, na > Nr 159 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania
wniosek dyrektora instytutu zaopiniowany przez radę instynagród Rektora dla nauczycieli akademickich.
tutu, spośród wchodzących w skład pracowni nauczycieli
Senat uchwalił regulamin przyznawania nagród Rektora
akademickich posiadających co najmniej stopień doktora,
dla nauczycieli akademickich, stanowiący załącznik do
zatrudnionych na uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu
niniejszej uchwały.
pracy.”
Senat ustalił następujące kategorie nagród:
2. § 112 ust. 3 otrzymał brzmienie:
1. nagrody indywidualne:
„3. Pracownicy dydaktyczni są zatrudnieni na stanowia) nagroda za całokształt dorobku – I lub II stopnia,
skach:
b) za uzyskanie tytułu naukowego profesora,
1) docenta,
c) nagroda za osiągnięcia naukowe lub artystyczne – I
2) starszego wykładowcy,
lub II stopnia,
3) wykładowcy,
d) nagroda za doktorat z wyróżnieniem,
4) lektora lub instruktora.”
e) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne,
3. § 116 otrzymał brzmienie:
f) nagroda za osiągnięcia organizacyjne,
„1. Na stanowisku docenta można zatrudnić osobę:
2. nagrody zespołowe:
1) posiadającą co najmniej stopień doktora,
a) nagroda za osiągnięcia naukowe lub artystyczne
2) spełniającą wymagania określone w § 115 ust. 1 pkt 2
- I lub II stopnia.
oraz ust. 2,
3) mającą co najmniej dwudziestoletni udokumentowa- > Nr 160 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizany staż pracy dydaktycznej na uczelni wyższej.
cyjnego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
2. Senat w drodze odrębnej uchwały może określić dodatSenat zatwierdził regulamin organizacyjny Wydziału Inkowe warunki zatrudnienia na stanowisku docenta osoby
żynierii Lądowej i Środowiska, stanowiący załącznik do
spełniającej warunki określone w ust. 1.
niniejszej uchwały.
3. Na stanowisku starszego wykładowcy można zatrudnić
osobę:
> Nr 161 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany
1) mającą stopień doktora,
regulaminu organizacyjnego Centrum Modelowania Ma2) spełniającą wymagania określone w § 115 ust. 1 pkt 2
tematycznego.
oraz ust. 2-4.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 4
4. W szczególnych przypadkach rektor, na wniosek dziekana
ust. 9 regulaminu organizacyjnego Centrum Modelozaopiniowany przez radę wydziału, może zatrudnić na stawania Matematycznego, który otrzymał następujące
nowisku starszego wykładowcy osobę posiadającą znaczący
brzmienie:
dorobek zawodowy, lecz nieposiadającą stopnia doktora.
„ 9. Prowadzone w ramach Centrum zajęcia dydaktycz5. Na stanowisku starszego wykładowcy w jednostce ogólnone mogą być wliczane do pensum dydaktycznego w dauczelnianej, międzywydziałowej lub pozawydziałowej donym roku akademickim. Decyzję podejmuje rektor na
puszcza się zatrudnienie także osoby nieposiadającej stopwniosek dziekana wydziału, na którym zatrudniony jest
nia doktora, lecz posiadającej znaczny dorobek zawodowy
odpowiadający specyﬁce tej jednostki.”
pracownik prowadzący zajęcia.”
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> Nr 162 w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego > Nr 166 w sprawie dodatkowych uprawnień przyznawastudiów podyplomowych.
Senat uchwalił regulamin organizacyjny studiów podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 163 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów

nych na Uniwersytecie Zielonogórskim ﬁnalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w
rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach 2010/
2011, 2011/2012 oraz 2012/2013.
Senat przyjął dodatkowe uprawnienia przyznawane na Uniwersytecie Zielonogórskim ﬁnalistom i laureatom olimpiad
przedmiotowych stopnia centralnego w rekrutacji na studia
pierwszego stopnia w latach: 2010/2011, 2011/2012 oraz
2012/2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
Jednocześnie utraciła moc uchwała nr 383 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie
dodatkowych uprawnień przyznawanych na Uniwersytecie
Zielonogórskim ﬁnalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w latach: 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, w
części dotyczącej roku akademickiego 2010/2011.

podyplomowych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia
następujących studiów podyplomowych:
- Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
- Ekologistyka miasta – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
- Promocja młodej przedsiębiorczości – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
- Nauczanie biologii jako drugiego przedmiotu dla czynnych zawodowo nauczycieli – Wydział Nauk Biologicznych,
> Nr 167 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
- Kwaliﬁkacje pedagogiczne – Wydział Pedagogiki, Sostudia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.
cjologii i Nauk o Zdrowiu,
Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia dokto- Komunikacja interpersonalna oraz rozwiązywanie konranckie w roku akademickim 2010/2011, stanowiące zaﬂiktów poprzez mediacje w środowisku edukacyjnym
łączniki do niniejszej uchwały.
– Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
- Budownictwo energooszczędne, auditing i ocena > Nr 168 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu
energetyczna budynków – Wydział Inżynierii Lądowej i
spłaty kredytu.
Środowiska,
Senat wyraził zgodę na zmianę umowy o kredyt krótkoter- Telemedycyna – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i
minowy w rachunku bieżącym nr 46/K/02 z dnia 24 paźTelekomunikacji.
dziernika 2002 roku (ostatni aneks nr 13 z dnia 13 czerwca
2008 roku) w wysokości 5.000.000,00 PLN, zaciągniętego
> Nr 164 w sprawie utworzenia kierunku studiów „biow Banku Millennium S.A. , polegającą na przedłużeniu tertechnologia”.
minu spłaty kredytu do dnia 15 czerwca 2010 roku. Kredyt
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów
przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z
„biotechnologia”, prowadzonego w formie stacjonartytułu prowadzonej działalności statutowej.
nych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.
> Nr 169 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
> Nr 165 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
kredytu.
studia w roku akademickim 2010/2011.
Senat wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjSenat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia w roku
nej w wysokości 7.000.000 zł na rzecz Banku Millennium
akademickim 2010/2011, stanowiące załącznik do niS.A. z siedzibą w Warszawie na nieruchomościach dotyniejszej uchwały.
czących księgi wieczystej KW nr ZG1E/00078666/9.

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
> Nr 21 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie wysokości opłat

- 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie
na kierunki studiów, na które postępowanie kwaliﬁkacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, a także na kierunek architektura wnętrz oraz
architektura i urbanistyka,
- 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na
kierunki studiów, na których postępowanie 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.
Kandydaci na studia drugiego stopnia legitymujący się
dyplomami ukończenia studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim wnoszą opłaty rekrutacyjne o 30 zł niższe niż
określone powyżej.

za postępowanie związane z przyjęciem na studia w
roku akademickim 2009/2010.
JM Rektor wprowadził opłaty za postępowanie związane > Nr 22 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przeniesiez przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne w
nia Sekcji ds. Obsługi Audiowizualnej Uniwersytetu
roku akademickim 2009/2010 w następujących wysokośZielonogórskiego oraz zmiany regulaminu organizacyjciach:
nego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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