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Z O B R A D S E N AT U

Z OBRAD
SENATU

3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1. dr. inż. Arturem Gramackim,
2. mgr. inż. Łukaszem Hładowskim,
3. dr. inż. Andreiem Karathevichem,
4. dr. inż. Krzysztofem Urbańskim.

> Nr 276 w sprawie uchylenia uchwały nr 400 Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie
wysokości narzutów i odpisów ogólnouczelnianych.
Senat uchylił uchwałę nr 400 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wysokości narzutów i odpisów ogólnouczelnianych.

Senat na nadzwyczajnym otwartym posiedzeniu w dniu
14 kwietnia 2010 r. oddał hołd pamięci osób tragicznie
zmarłych w katastroﬁe lotniczej pod Smoleńskiem. Zebrani powstaniem z miejsc i minutą ciszy uczcili pamięć
oﬁar katastrofy.
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 28 kwietnia
2010 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 269 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury or-

> Nr 277 zmieniająca uchwałę nr 159 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu przyznawania nagród Rektora dla
nauczycieli akademickich oraz wprowadzająca tekst jednolity regulaminu.
W regulaminie przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich przyjętym uchwałą nr 159 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród
Rektora dla nauczycieli akademickich, zwanym dalej regulaminem, Senat wprowadził zmiany.

ganizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o > Nr 278 zmieniająca uchwałę nr 101 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
Zdrowiu.
uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie ZieloSenat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
nogórskim oraz wprowadzająca tekst jednolity RegulaPedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący pominu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.
wołania w strukturze organizacyjnej Wydziału PedagogiPodjętą uchwałę Senat wprowadził zmiany w Regulaki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Wychowania
minie studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim. Senat
Fizycznego następujących zakładów:
przyjął także tekst jednolity Regulaminu studiów na
1. Zakładu Przyrodniczych Podstaw Wychowania FizyczUniwersytecie Zielonogórskim w wersji uwzględniającej
nego i Sportu,
zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, stanowiący za2. Zakładu Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznełącznik do uchwały.
go i Sportu.

> Nr 270 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury or- > Nr 279 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania sty-

pendiów Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla studenganizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
tów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz cuSenat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziadzoziemców odbywających studia jako stypendyści uczelni.
łu Humanistycznego dotyczący zniesienia w strukturze
Senat przyjął regulamin przyznawania stypendiów
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego w Instytucie
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego dla studentów
Historii Zakładu Nauk Pomocniczych Historii wraz z Prapierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz cudzocownią Epigraﬁki oraz pozytywnie zaopiniował wniosek
ziemców odbywających studia jako stypendyści uczelni,
Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący powołania w
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego w
Instytucie Historii Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i > Nr 280 zmieniająca uchwałę nr 165 Senatu Uniwersytetu
Archiwistyki wraz z Pracownią Epigraﬁki.
Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyNadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziajęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademiłu Humanistycznego dotyczący powołania w strukturze orckim 2010/2011.
ganizacyjnej Wydziału Humanistycznego w Instytucie HistoSenat przyjął zmiany w uchwale nr 165 Senatu Uniwersytetu
rii - Zakładzie Demograﬁi i Historii Gospodarczej, Pracowni
Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęAtlasu Historycznego Województwa Lubuskiego.
cia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim
2010/2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
> Nr 271 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwalił budżet
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 26 maja
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2010, zawarty w
2010 r. podjął następujące uchwały:
załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

> Nr 272 – 275 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowa- > Nr 281 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
kredytu.
nym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjSenat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z nanej w wysokości 7.000.000 zł na rzecz Banku Millennium
stępującymi nauczycielami akademickimi mianowanymi
S.A. z siedzibą w Warszawie na nieruchomościach dotyna czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy Prawo o
czących księgi wieczystej KW nr ZG1E/00078666/9.
szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z § 205 ust.
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> Nr 282 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu

wie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku
akademickim 2010/2011, stanowiące załącznik do nispłaty kredytu.
niejszej uchwały.
Senat wyraził zgodę na zmianę umowy o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym nr 46/K/02 z dnia 24 październi> Nr 285 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
ka 2002 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN, zaciągniętego
studia w roku akademickim 2011/2012.
w Banku Millennium S.A., polegającą na przedłużeniu termiSenat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia w roku
nu spłaty kredytu do dnia 15 czerwca 2011 roku.
akademickim 2011/2012. Szczegółowe zasady rekrutacji
> Nr 283 w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych
na kierunki studiów prowadzone na poszczególnych wyjednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów
działach określają załączniki do niniejszej uchwały.
studiów i programów nauczania oraz planów i programów
> Nr 286 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
studia laureatów i ﬁnalistów olimpiad stopnia centralneSenat uchwalił wytyczne dla rad podstawowych jednogo w latach 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014.
stek organizacyjnych w sprawie uchwalania planów stuSenat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia laureadiów i programów nauczania oraz planów i programów
tów i ﬁnalistów olimpiad stopnia centralnego w latach
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, stanowiące załącz> Nr 284 zmieniająca uchwałę nr 165 Senatu Uniwersytetu
nik do niniejszej uchwały.
Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademi- > Nr 287 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
studia doktoranckie w roku akademickim 2011/2012.
ckim 2010/2011.
Senat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia doktoSenat przyjął zmiany w uchwale nr 165 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w spraranckie w roku akademickim 2011/2012.

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 27 z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości
opłat za świadczone usługi edukacyjne.
JM Rektor ustalił stawki podstawowe opłaty za zajęcia
dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, obowiązujące
od semestru zimowego roku akademickiego 2010/2011.

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
graﬁka

2 500,00 zł

malarstwo

2 500,00 zł

architektura wnętrz
2
edukacja artystyczna w zakresie sztuki mu2
zycznej
jazz i muzyka estradowa
2
edukacja artystyczna w zakresie sztuki pla2
stycznej

500,00 zł
400,00 zł
400,00 zł
400,00 zł

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
zarządzanie

1 900,00 zł

ekonomia
bezpieczeństwo narodowe

1 900,00 zł
1 900,00 zł

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
elektronika i telekomunikacja
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elektrotechnika

1 900,00 zł

informatyka (pierwszego stopnia)
informatyka
(drugiego stopnia, nauczycielska)
automatyka i robotyka (pierwszego stopnia)

2 000,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
ﬁlologia germańska

2 200,00 zł

ﬁlologia romańska

2 000,00 zł

ﬁlologia angielska

2 200,00 zł

ﬁlologia rosyjska

2 000,00 zł

ﬁlologia polska

1 600,00 zł

ﬁlozoﬁa

1 600,00 zł

historia

1 600,00 zł

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

1 800,00 zł

politologia

1 900,00 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn

1 900,00 zł

zarządzanie i inżynieria produkcji

1 900,00 zł

edukacja techniczno-informatyczna

1 900,00 zł

inżynieria biomedyczna

1 900,00 zł

technologia drewna

1 900,00 zł

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
ochrona środowiska

1 900,00 zł

biologia

1 900,00 zł

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU
pedagogika

2 000,00 zł

