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z obrad
senatu

runków studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, stanowiące załączniki do
powołanej uchwały:
1) zarządzanie (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 4,
2) bezpieczeństwo narodowe (profil ogólnoakademicki)
– załącznik nr 5.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 25.05.2012 r.
podjął następujące uchwały:
> NR 506 w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Marianowi
Kaźmierkowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr.
hab. inż. Marianowi Kaźmierkowskiemu.

> NR 509 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i
Telekomunikacji
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, stanowiące załączniki do uchwały:
1) elektronika i telekomunikacja (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
2) elektrotechnika (profil ogólnoakademicki) – załącznik
nr 2,
3) informatyka (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 3,
4) automatyka i robotyka (profil ogólnoakademicki) –
załącznik nr 4.
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
stanowiące załączniki do powołanej uchwały:
1) elektrotechnika (profil ogólnoakademicki) – załącznik
nr 5,
2) informatyka (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 6,
3) automatyka i robotyka (profil ogólnoakademicki) –
załącznik nr 7.

> NR 507 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Artystycznym
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
Wydziale Artystycznym, stanowiące załączniki do powołanej uchwały:
1) architektura wnętrz (profil praktyczny i ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
2) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
(profil praktyczny i ogólnoakademicki) – załącznik nr 2, > NR 510 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowa3) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
dzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
(profil praktyczny i ogólnoakademicki) – załącznik nr 3,
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kie4) grafika (profil praktyczny i ogólnoakademicki) – zarunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
łącznik nr 4,
Wydziale Fizyki i Astronomii, stanowiące załączniki do
5) jazz i muzyka estradowa (profil praktyczny i ogólnopowołanej uchwały:
akademicki) – załącznik nr 5,
1) fizyka techniczna (profil ogólnoakademicki) – załącz6) malarstwo (profil praktyczny i ogólnoakademicki) –
nik nr 1,
załącznik nr 6.
2) fizyka (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 2,
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
3) astronomia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 3.
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
Wydziale Artystycznym, stanowiące załączniki do powokierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
łanej uchwały:
Wydziale Fizyki i Astronomii, stanowiące załączniki do
1) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
powołanej uchwały:
(profil praktyczny i ogólnoakademicki) – załącznik nr 7,
1) fizyka (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 4,
2) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
2) astronomia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 5.
(profil praktyczny i ogólnoakademicki) – załącznik nr
8,
> NR 511 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
3) malarstwo (profil praktyczny i ogólnoakademicki) –
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowazałącznik nr 9.
dzonych na Wydziale Humanistycznym
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kie> NR 508 w sprawie określenia efektów kształcenia
runków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia
Wydziale Humanistycznym, stanowiące załączniki do
prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
powołanej uchwały:
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kie1) filologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
runków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
w specjalnościach:
Wydziale Ekonomii i Zarządzania, stanowiące załączniki
- filologia angielska,
do powołanej uchwały:
- filologia germańska,
1) ekonomia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
- filologia rosyjska,
2) zarządzanie (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 2,
- filologia romańska,
3) bezpieczeństwo narodowe (profil ogólnoakademicki)
2) filologia polska (profil ogólnoakademicki) – załącznik
– załącznik nr 3.
nr 2,
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kieUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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3) filozofia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 3,
4) historia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 4,
5) informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (profil
ogólnoakademicki) – załącznik nr 5,
6) politologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 6.
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
Wydziale Humanistycznym, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:
1) filologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 7,
w specjalnościach:
- filologia angielska,
- filologia germańska,
- filologia rosyjska,
2) filologia polska (profil ogólnoakademicki) – załącznik
nr 8,
3) filozofia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 9,
4) historia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 10,
5) politologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 11.

Senat określił efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
Wydziale Mechanicznym, stanowiące załączniki do powołanej uchwały:
1) bezpieczeństwo i higiena pracy (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
2) edukacja techniczno–informatyczna (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 2,
3) inżynieria biomedyczna (profil ogólnoakademicki) –
załącznik nr 3,
4) mechanika i budowa maszyn (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 4,
5) zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 5.
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
Wydziale Mechanicznym, stanowiące załączniki do powołanej uchwały:
1) edukacja techniczno–informatyczna (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 6,
2) inżynieria biomedyczna (profil ogólnoakademicki) –
załącznik nr 7,
3) mechanika i budowa maszyn (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 8,
4) zarządzanie i inżynieria produkcji (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 9.

> NR 512 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kierunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowiące
załączniki do powołanej uchwały:
1) architektura i urbanistyka (profil ogólnoakademicki) > NR 515 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowa– załącznik nr 1,
dzonych na Wydziale Nauk Biologicznych
2) budownictwo (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kie2,
runków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
3) inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki) – zaWydziale Nauk Biologicznych, stanowiące załączniki do
łącznik nr 3.
powołanej uchwały:
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
1) biologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
2) ochrona środowiska (profil ogólnoakademicki) – zaWydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowiące
łącznik nr 2,
załączniki do powołanej uchwały:
3) biotechnologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik
1) architektura i urbanistyka (profil ogólnoakademicki)
nr 3.
– załącznik nr 4,
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
2) budownictwo (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 5,
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
3) inżynieria środowiska (profil ogólnoakademicki) – zaWydziale Nauk Biologicznych, stanowiące załączniki do
łącznik nr 6.
powołanej uchwały:
> NR 513 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
1) biologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 4,
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia pro2) ochrona środowiska (profil ogólnoakademicki) – zawadzonych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekołącznik nr 5.
nometrii
Senat określił efekty kształcenia dla następujących kie- > NR 516 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prorunków studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
wadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, stanoo Zdrowiu
wiące załączniki do powołanej uchwały:
Senat określił efekty kształcenia dla następują1) informatyka i ekonometria (profil ogólnoakademicki)
cych kierunków studiów pierwszego stopnia prowa– załącznik nr 1,
dzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
2) matematyka (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 2.
o Zdrowiu, stanowiące załączniki do powołanej uchwaSenat określił efekty kształcenia dla następujących
ły:
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
1) pedagogika (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 1,
Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, stano2) praca socjalna (profil praktyczny) – załącznik nr 2,
wiące załączniki do powołanej uchwały:
3) socjologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 3,
1) informatyka i ekonometria (profil ogólnoakademicki)
4) wychowanie fizyczne (profil ogólnoakademicki) – za– załącznik nr 3,
łącznik nr 4.
2) matematyka (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 4.
Senat określił efekty kształcenia dla następujących
> NR 514 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów drugiego stopnia prowadzonych na
kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowaWydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, stanodzonych na Wydziale Mechanicznym
wiące załączniki do niniejszej uchwały:
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1) pedagogika (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 5,
2) socjologia (profil ogólnoakademicki) – załącznik nr 6.

nictwie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r.
w związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.

> NR 517 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie określony
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania
stosunku pracy z mgr. Sebastianem Kuleszą - nauczy- > NR 522 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na
Uniwersytecie Zielonogórskim
cielem akademickim mianowanym na czas nie okreSenat uchwalił Regulamin studiów na Uniwersytecie Zieślony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolniclonogórskim, stanowiący załącznik do powołanej uchwatwie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
ły.
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r.
> NR 523 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów dokw związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim
tetu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu
Senat uchwalił Regulamin studiów doktoranckich na
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.
Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik do
powołanej uchwały.
> NR 518 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim mia> NR 524 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
nowanym na czas nie określony
studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązaSenat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia doktonia stosunku pracy z mgr Anną Kowalczyk - nauczyranckie w roku akademickim 2012/2013.
cielem akademickim mianowanym na czas nie określony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolnic- > NR 525 w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomotwie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
wych
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu
Senat zmienił nazwę studiów podyplomowych „EdukaUniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r. w
cja dla bezpieczeństwa” na Wydziale Humanistycznym
związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytena „Edukacja dla bezpieczeństwa – podyplomowe studia
tu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu
kwalifikacyjne”.
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.
> NR 526 w sprawie udziału wynagrodzenia objętego pra> NR 519 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąwami autorskimi
zania stosunku pracy z nauczycielem akademickim miaSenat ustalił:
nowanym na czas nie określony
- w części wynagrodzenia zasadniczego (wynagrodzenie
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania
za prace naukowo-badawcze i zajęcia dydaktyczne)
stosunku pracy z dr. Marcinem Florkowskim - nauczyudział wynagrodzenia w wysokości 90%,
cielem akademickim mianowanym na czas nie okre- w części wynagrodzenia za godziny ponadwymiaroślony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolnicwe na studiach stacjonarnych, udział wynagrodzenia
twie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
w wysokości 50%,
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu
z tytułu korzystania przez pracowników z praw autorUniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r. w
skich, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby,
związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersyteurlopu dla poratowania zdrowia oraz świadczeń z tytułu
tu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu
macierzyństwa i opieki.
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.
Zasada określona powyżej ma zastosowanie do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz pracowników dy> NR 520 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiądaktycznych zatrudnionych na stanowiskach starszego
zania stosunku pracy z nauczycielem akademickim miawykładowcy i wykładowcy.
nowanym na czas nie określony
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Z dniem wejSenat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązaścia w życie powołanej uchwały utraciła moc uchwała nr
nia stosunku pracy z mgr. Arturem Kinalem - nauczy8 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 wrzecielem akademickim mianowanym na czas nie okreśnia 2001 roku w sprawie udziału wynagrodzenia objęteślony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolnicgo prawami autorskimi (wraz z późniejszymi zmianami).
twie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu

Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu > NR 527 w sprawie zmiany regulaminu przyznawania naUniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r.
gród Rektora dla nauczycieli akademickich
w związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu UniwersySenat wprowadził następujące zmiany w regulamitetu Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu
nie przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akaUniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.
demickich przyjętym uchwałą Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego nr 159 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
> NR 521 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąuchwalenia regulaminu przyznawania nagród Rektora
zania stosunku pracy z nauczycielem akademickim miadla nauczycieli akademickich:
nowanym na czas nie określony
1. § 4 ust. 2 otrzymał brzmienie:
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiąza„2. Nagrody dla nauczycieli akademickich za oryginalne
nia stosunku pracy z mgr. inż. Sebastianem Pawlakiem
i twórcze osiągnięcia naukowe lub artystyczne mogą być
- nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie
przyznawane w szczególności za:
określony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkolUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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a) osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
sku) netto osiągniętego przez Uniwersytet Zielonogórski
naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy
w 2011 roku
i kierunki dalszych badań, pracami konstrukcyjnymi,
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty
technologicznymi i projektowymi, charakteryzującyprzez Uniwersytet Zielonogórski w 2011 roku w wysomi się nowatorskim, naukowym podejściem do prokości 16.807.032,02 zł na fundusz zasadniczy uczelni.
blemu,
> NR 531 w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych
b) wyróżniające się prace lub osiągnięcia artystyczne,
wykazanej w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu
udokumentowane wystawami, koncertami lub innymi
Zielonogórskiego za 2011 r.
działaniami.”
Senat postanowił pokryć stratę netto z lat ubiegłych, wy2. § 4 ust. 3 otrzymał brzmienie:
kazaną przez Uniwersytet Zielonogórski w sprawozdaniu
„3. Nagrody dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia
finansowym za 2011 rok w wysokości 4.883.294,89 zł
dydaktyczne mogą być przyznawane w szczególności za:
z funduszu zasadniczego uczelni.
a) kształcenie kadr naukowych, potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej > nr 532 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze
przez innych pracowników nauki, pełnienie funkcji
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk
promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac
o Zdrowiu
naukowych lub artystycznych oraz kierowanie młodą
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
kadrą w zakresie dyscyplin artystycznych.
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący znieb) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotsienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki,
ną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników
Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Zdrowia Publiczkształcenia i poziomu prac dyplomowych,
nego:
c) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się
1) Zakładu Poradnictwa i Seksuologii wraz z:
podręczników, skryptów, przewodników metodycza) Pracownią Resocjalizacji,
nych lub programów nauczania.”
b) Pracownią Psychologii.
3. § 5 ust. 4 otrzymał brzmienie:
2) Zakładu Metodologii Badań.
„4. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt d) do
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący znieuzyskanie stopnia naukowego.”
sienia w strukturze organizacyjnej Wydziału PedagogiSenat wprowadził tekst jednolity regulaminu przyznaki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Zakładu Edukacji Wczewania nagród rektora dla nauczycieli akademickich,
snoszkolnej i Historii Wychowania wraz z:
uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący zaa) Pracownią Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
łącznik do powołanej uchwały.
b) Pracownią Historii Wychowania.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki,
Senat na zwyczajnym posiedzeniu
Socjologii i Nauk o Zdrowiu:
w dniu 30.05.2012 r. podjął następujące uchwały:
1) Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji
wraz z Pracownią Psychologii,
2) Katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
> NR 528 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
3) Zakładu Metodologii Badań Społecznych,
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwalił budżet
4) Zakładu Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2012, zawarty w
Pedagogiki.
załącznikach nr 1 i nr 2 do powołanej uchwały.
> nr 533 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organiza> NR 529 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansocyjnego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2011 rok
Senat zatwierdził regulamin organizacyjny Wydziału PeSenat zatwierdził sprawozdanie finansowe Uniwersytedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, stanowiący zatu Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia
łącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie
2011 r., składające się z:
z dniem 1 października 2012 r.
1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r., za- > NR 534 w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „kulturoznawstwo” i określenia efektów
mykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą
kształcenia dla tego kierunku
223.498.270,61 zł,
Senat utworzył kierunek studiów „kulturoznawstwo” na
3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r.
Wydziale Humanistycznym, prowadzony w formie studo 31.12.2011 r., wykazującego wynik finansowy
diów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stop(zysk) netto w wysokości 16.807.032,02 zł,
nia (profil ogólnoakademicki).
4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Senat określił efekty kształcenia dla kierunku „kulturoza rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
znawstwo”, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
wykazującego
jego
wzrost
w
wysokości
10.284.709,24 zł,
> NR 535 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
5) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotokierunku studiów pierwszego stopnia prowadzonych na
wy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazująceWydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
go wzrost stanu środków pieniężnych w wysokości
Senat określił efekty kształcenia dla kierunku studiów
7.090.453,18 zł,
pierwszego stopnia pielęgniarstwo (profil praktyczny),
6) dodatkowych informacji i objaśnień.
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
> NR 530 w sprawie podziału wyniku finansowego (zyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 6 (198)

czerwiec 2012

11

z o b r a d s e n at u

> NR 536 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Logopedia i terapia pedagogiczna” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Logopedia i terapia pedagogiczna” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
>
> NR 537 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Terapia zaburzeń adolescentów i osób dorosłych” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Terapia zaburzeń adolescentów i osób dorosłych” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu, stanowiące załącznik do niniejszej >
uchwały.
> NR 538 w sprawie określenia efektów kształcenia
dla studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o
Zdrowiu, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
>
> NR 539 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo- >
mowych „Oligofrenopedagogika-edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.

plomowe w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie informacji naukowej ii bibliotekoznawstwa” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.
NR 544 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Zarządzanie ochroną informacji niejawnych”
prowadzonych na Wydziale Humanistycznym, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
NR 545 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Programowalne sterowniki
logiczne” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Programowalne sterowniki logiczne” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji, stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
NR 546 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Fizyka” prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Fizyka” prowadzonych na Wydziale Fizyki
i Astronomii, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
NR 547 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne, audyting oraz ocena energetyczna” prowadzonych
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Budownictwo energooszczędne, audyting oraz
ocena energetyczna” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowiące załączniki do
powołanej uchwały.

> NR 540 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomo- > NR 548 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
wych „Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna”
studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania
prowadzonych na „Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
strefy euro” prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zao Zdrowiu”, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
rządzania
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo> NR 541 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
mowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”
studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo – wyprowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, stachowawcza” prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Sonowiące załącznik do powołanej uchwały.
cjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo- > NR 549 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
mowych „Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza” prostudiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena prawadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
cy” prowadzonych na Wydziale Mechanicznym
o Zdrowiu, stanowiące załącznik do powołanej uchwały.
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo-

mowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy” prowadzo> NR 542 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
nych na Wydziale Mechanicznym, stanowiące załącznik
studiów podyplomowych „Kwalifikacje pedagogiczne”
do powołanej uchwały.
prowadzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk
o Zdrowiu
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo- > NR 550 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe i przedmowych „Kwalifikacje pedagogiczne” prowadzonych na
siębiorczość” prowadzonych na Wydziale Mechanicznym
Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, stanoSenat określił efekty kształcenia dla studiów podyplowiące załącznik do powołanej uchwały.
mowych „Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość”
> NR 543 w sprawie określenia efektów kształcenia dla
prowadzonych na Wydziale Mechanicznym, stanowiące
studiów podyplomowych „Kwalifikacyjne studia podyzałącznik do niniejszej uchwały.
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> NR 551 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska studiów podyplomowych „Bezpieczne nowoczesne drogi” i określenia efektów kształcenia
dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Bezpieczne nowoczesne drogi” na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Bezpieczne nowoczesne drogi” na Wydziale
Inżynierii Lądowej i Środowiska stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
> NR 552 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii
Lądowej i Środowiska studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii” i określenia efektów kształcenia
dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Odnawialne źródła
energii” na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych „Odnawialne źródła energii” na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
> NR 553 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych
„Menedżer sportu” i określenia efektów kształcenia dla
tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Menedżer sportu” na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
i określił efekty kształcenia dla tych studiów, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
> NR 554 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych
„Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności” i określenia efektów kształcenia dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności” na Wydziale Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu. Senat określił efekty kształcenia dla tych studiów podyplomowych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
> NR 555 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych „Studia kwalifikacyjne:
Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” i określenia
efektów kształcenia dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Studia kwalifikacyjne: Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok” na
Wydziale Humanistycznym.
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Studia kwalifikacyjne: Historia i społeczeństwo.
Dziedzictwo epok” na Wydziale Humanistycznym, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

cyjnego jest rejestracja kandydata na podstawie złożonego w terminie kompletu dokumentów oraz wniesionej
opłaty za postępowanie rekrutacyjne. Wykaz wymaganych dokumentów, limity przyjęć oraz terminy ich składania zostaną określone zarządzeniem Rektora i ogłoszone w terminie do 31 maja 2012 r.”;
2. zmienił się § 5 ust. 2, który otrzymał następujące
brzmienie:
„2. Nieprzekraczalnym terminem zakończenia opartej
na egzaminach, konkursie świadectw lub dyplomów rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 jest 29 września
2012 roku.”;
3. zmienił się § 5 ust. 3, który otrzymał następujące
brzmienie:
„3. W ramach limitów przyjęć na rok akademicki
2012/2013, może zostać przeprowadzona w lutym-marcu 2013 roku rekrutacja na kierunki studiów drugiego
stopnia, dla których przewidziane jest uruchomienie cyklu kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013 (na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki
i Telekomunikacji, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Mechanicznym).”;
4. skreślono § 5 ust. 4;
5. zmienił się § 8 pkt 11, który otrzymał następujące
brzmienie:
„11. Obywatel polski lub cudzoziemiec spełniający warunki określone w art. 43 ustawy „Prawo o szkolnictwie
wyższym”, który ukończył szkołę wyższą za granicą,
może ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem, że posiadany przez niego dyplom
daje prawo do kontynuowania kształcenia w państwie,
w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub dyplom ten został
uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów na podstawie umowy międzynarodowej lub
zgodnie z obowiązującymi przepisami o nostryfikacji
dyplomów.”;
6. zmienił się Załącznik nr 3 do uchwały - Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji – w sposób
określony w załączniku nr 1 do uchwały;
7. zmienił się Załącznik nr 5 do uchwały - Wydział Humanistyczny - w sposób określony w załączniku nr 2 do
uchwały;
8. zmienił się Załącznik nr 6 do uchwały - Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - w sposób określony
w załączniku nr 3 do uchwały;
9. zmienił się Załącznik nr 8 do uchwały - Wydział Mechaniczny - w sposób określony w załączniku nr 4 do
uchwały.
Senat wprowadził tekst jednolity uchwały nr 395 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia
wyższe w roku akademickim 2012/2013, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

> NR 556 zmieniająca uchwałę nr 395 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia wyższe w
roku akademickim 2012/2013 oraz wprowadzająca tekst
> NR 557 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji
jednolity uchwały
na studia wyższe w roku akademickim 2013/2014
Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 395
Senat przyjął warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 maja
w roku akademickim 2013/2014.
2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na
> NR 558 w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na stustudia wyższe w roku akademickim 2012/2013:
1. zmienił się § 3 ust. 1, który otrzymał następujące
dia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
brzmienie:
w latach 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
„1. Warunkiem dopuszczenia do postępowania rekrutaSenat przyjął zasady rekrutacji na studia laureatów
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i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.

zarządzanie i inżynieria
produkcji
edukacja techniczno –
informatyczna
inżynieria biomedyczna
technologia drewna

2 000,00 zł

2 100,00 zł

> NR 559 w sprawie ustalenia liczebności grup dla po2 000,00 zł 2 100,00 zł
szczególnych zajęć dydaktycznych
2 100,00 zł
Senat ustalił liczebność grup dla poszczególnych zajęć
2
000,00
zł
dydaktycznych:
1) wykłady – cały rok,
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.
2) wykłady monograficzne na specjalnościach – nie
> NR 561 w sprawie zasad uruchamiania specjalności na
mniej niż 30 osób,
kierunku studiów
3) ćwiczenia – nie mniej niż 25 osób,
Zgodnie z powołaną uchwałą, powołanie specjalności
4) laboratoria – 12-20 osób,
w ramach kierunku studiów należy do kompetencji rady
5) projekty – nie mniej niż 20 osób,
wydziału.
6) seminaria dyplomowe – 12-20 osób,
Warunkiem uruchomienia specjalności na kierunku stu6) lektoraty – nie mniej niż 20 osób,
diów jest spełnienie następujących wymagań:
7) konwersatoria – nie mniej niż 20 osób.
1) przedstawienie zatwierdzonego przez radę wydziału
W przypadku, gdy liczba studentów na określonym roku
programu studiów,
studiów nie przekracza 12 osób, zajęcia dydaktyczne
2) zapewnienie infrastruktury gwarantującej prawidłookreślone powyżej prowadzone są dla całego roku, bez
wą realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne,
podziału studentów na grupy.
laboratoria, pracownie),
Senat upoważnił Dziekanów do zmniejszenia liczebności
3) zapewnienie minimum kadrowego – co najmniej jegrup w szczególnych wypadkach, w porozumieniu z Proden pracownik samodzielny i dwóch pracowników
rektorem ds. Jakości Kształcenia.
ze stopniem doktora w odpowiedniej dyscyplinie
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Z dniem
i z dorobkiem warunkującym prowadzenie specjalnowejścia w życie powołanej uchwały utraciła moc uchwaści.
ła nr 50 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19
Na
studiach rozpoczynających się od roku akademickiewrześnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitów grup dla
go
2012/2013 nie uruchamia się specjalności w przyposzczególnych zajęć dydaktycznych wraz z późniejszypadku przyjęcia na specjalność mniej niż 20 osób na
mi zmianami.
studiach pierwszego stopnia oraz mniej niż 15 osób na
> nr 560 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłat
studiach drugiego stopnia.
za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarW przypadku mniejszej liczby studentów niż określona
w ust. 3 uchwały, o uruchomieniu specjalności decyduje
nych rozpoczynających się od semestru zimowego
Prorektor ds. Jakości Kształcenia na wniosek Dziekana.
roku akademickiego 2012/2013
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały utraciła moc
stawek podstawowych opłat za zajęcia dydaktyczne
uchwała nr 131 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się od
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad uruchamiania
semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013,
specjalności na kierunku studiów.
w następujących wysokościach:
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI
studia
pierwszego
stopnia

studia
drugiego
stopnia

elektronika i telekomunikacja

2 100,00 zł

-

elektrotechnika

2 000,00 zł

2 100,00 zł

informatyka

2 100,00 zł

2 200,00 zł

automatyka i robotyka

2 100,00 zł

2 200,00 zł

ZARZĄDZENIA
JM REKTORA

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
studia
pierwszego
stopnia

studia
drugiego
stopnia

architektura i urbanistyka

3 300,00 zł

3 500,00 zł

budownictwo

2 200,00 zł

2 400,00 zł

inżynieria środowiska

2 000,00 zł

2 100,00 zł

studia
pierwszego
stopnia
2 000,00 zł
2 000,00 zł

studia
drugiego
stopnia
2 100,00 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY

bezpieczeństwo i higiena pracy
mechanika i budowa maszyn
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JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
> nr 23 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu
Zielonogórskiego
JM Rektor ustalił regulamin organizacyjny Biblioteki
Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 2 kwietnia 2012 r.
> NR 24 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej oraz
wprowadzające tekst jednolity regulaminu

