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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
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socjologia

2 000,00 zł

wychowanie ﬁzyczne (pierwszego stopnia)

2 000,00 zł

pielęgniarstwo (pierwszego stopnia)

2 500,00 zł

> Nr 28 z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości

nagród rektora dla nauczycieli akademickich.
JM Rektor ustalił wysokość nagród przyznawanych nauczycielom akademickim za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym.

> Nr 29 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania

> Nr 34 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie struktury

organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego w Instytucie Historii zniósł Zakład Nauk
Pomocniczych Historii wraz z Pracownią Epigraﬁki. W
strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego w
Instytucie Historii powołał Zakład Nauk Pomocniczych
Historii i Archiwistyki wraz z Pracownią Epigraﬁki.
Nadto JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału
Humanistycznego w Instytucie Historii w Zakładzie Demograﬁi i Historii Gospodarczej powołał Pracownię Atlasu Historycznego Województwa Lubuskiego.

samodzielnego stanowiska Pełnomocnika Rektora ds.
Niepełnosprawnych Studentów.
> Nr 35 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie struktury
JM Rektor w pionie Prorektora ds. Studenckich utworzył
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o
samodzielne stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. NieZdrowiu.
pełnosprawnych Studentów.
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału PedagoZmiany zostały naniesione także w Rozdziale 4.2.2. Regugiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Wychowalaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego
nia Fizycznego powołał następujące zakłady:
wprowadzonego zarządzeniem nr 11 Rektora Uniwersy1) Zakład Przyrodniczych Podstaw Wychowania Fizycztetu Zielonogórskiego z dnia 1 listopada 2002 r. w spranego i Sportu,
wie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwer2) Zakład Społecznych Podstaw Wychowania Fizycznego
sytetu Zielonogórskiego.
i Sportu.
> Nr 30 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad organi- > Nr 36 z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie limitu ilościozowania konferencji naukowych w Uniwersytecie Zielowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli w
nogórskim.
systemie plagiat pl. na Uniwersytecie Zielonogórskim.
JM Rektor wprowadził zasady organizowania konferencji
JM Rektor ustalił limit ilościowy prac dyplomowych
naukowych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
podlegających kontroli w ramach Systemu Plagiat pl. w

> Nr 31 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany struk-

okresie od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

tury organizacyjnej pionu Prorektora ds. Jakości Kształ- > Nr 37 z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat
cenia.
za postępowanie związane z przyjęciem na studia w
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Pionu Prorektora
roku akademickim 2010/2011.
ds. Jakości Kształcenia zniósł następujące jednostki adJM Rektor wprowadził opłaty za postępowanie związane
ministracyjne:
z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne w
1. Dział ds. Jakości Kształcenia,
roku akademickim 2010/2011 w następujących wysokoś2. Dział ds. Organizacji Kształcenia.
ciach:
W strukturze organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Ja- 150 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na
kości Kształcenia utworzył jednostkę administracyjną
kierunki studiów, na które postępowanie kwaliﬁkaDział Kształcenia wraz z następującymi sekcjami:
cyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycz1. Sekcja ds. Monitorowania Obciążeń Dydaktycznych,
nych, a także na kierunek architektura wnętrz oraz
2. Sekcja ds. Organizacji Kształcenia,
architektura i urbanistyka,
3. Sekcja ds. Jakości Kształcenia.
- 100 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na
Zadania Działu Kształcenia oraz Sekcji ds. Monitorokierunki studiów, na których postępowanie kwaliﬁkawania Obciążeń Dydaktycznych, Sekcji ds. Organizacji
cyjne obejmuje sprawdziany sprawności ﬁzycznej,
Kształcenia, Sekcji ds. Jakości Kształcenia określa za- 85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na
łącznik do niniejszego zarządzenia.
studia na pozostałe kierunki studiów.
Nadto
JM Rektor wprowadził zasadę, iż kandydaci na
> Nr 32 z dnia 28 kwietnia 2010 r. uchylające zarządzenie
studia
drugiego stopnia legitymujący się dyplomami
nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19
ukończenia
studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim
maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przywnoszą opłaty rekrutacyjne o 30 zł niższe niż określone
znawania nagród i stypendiów Rektora dla studentów
wyżej.
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
JM Rektor uchylił zarządzenie nr 26 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów
Rektora dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 33 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości
narzutów i odpisów ogólnouczelnianych.
JM Rektor zgodnie z przyjętym systemem zarządzania gospodarką ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego ustalił
narzuty i odpisy ogólnouczelniane skierowane na fundusz
działalności ogólnej uczelni będący w dyspozycji Rektora.
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TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ
NA STRONIE INTERNETOWEJ
UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM:
http://www.uz.zgora.pl/ap/

