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i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016. 

>	NR 559 w sprawie ustalenia liczebności grup dla po-
szczególnych zajęć dydaktycznych
Senat ustalił liczebność grup dla poszczególnych zajęć 
dydaktycznych:
1) wykłady – cały rok,
2) wykłady monograficzne na specjalnościach – nie 
mniej niż 30 osób,
3) ćwiczenia – nie mniej niż 25 osób,
4) laboratoria – 12-20 osób,
5) projekty – nie mniej niż 20 osób,
6) seminaria dyplomowe – 12-20 osób,
6) lektoraty – nie mniej niż 20 osób,
7) konwersatoria – nie mniej niż 20 osób.
W przypadku, gdy liczba studentów na określonym roku 
studiów nie przekracza 12 osób, zajęcia dydaktyczne 
określone powyżej prowadzone są dla całego roku, bez 
podziału studentów na grupy.
Senat upoważnił Dziekanów do zmniejszenia liczebności 
grup w szczególnych wypadkach, w porozumieniu z Pro-
rektorem ds. Jakości Kształcenia. 
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. Z dniem 
wejścia w życie powołanej uchwały utraciła moc uchwa-
ła nr 50 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 
września 2001 r. w sprawie ustalenia limitów grup dla 
poszczególnych zajęć dydaktycznych wraz z późniejszy-
mi zmianami.

>	NR 560 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłat 
za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonar-
nych rozpoczynających się od semestru zimowego  
roku akademickiego 2012/2013
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia 
stawek podstawowych opłat za zajęcia dydaktyczne 
na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się od 
semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013,  
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

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

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 studia 
pierwszego 

stopnia

studia 
drugiego 
stopnia

bezpieczeństwo i higiena pracy 2 000,00 zł -
mechanika i budowa maszyn 2 000,00 zł 2 100,00 zł

zarządzanie i inżynieria 
produkcji 2 000,00 zł 2 100,00 zł

edukacja techniczno – 
informatyczna 2 000,00 zł 2 100,00 zł

inżynieria biomedyczna - 2 100,00 zł
technologia drewna 2 000,00 zł -

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

>	NR 561 w sprawie zasad uruchamiania specjalności na 
kierunku studiów 
Zgodnie z powołaną uchwałą, powołanie specjalności  
w ramach kierunku studiów należy do kompetencji rady 
wydziału. 
Warunkiem uruchomienia specjalności na kierunku stu-
diów jest spełnienie następujących wymagań:
1) przedstawienie zatwierdzonego przez radę wydziału 

programu studiów,
2) zapewnienie infrastruktury gwarantującej prawidło-

wą realizację celów kształcenia (sale dydaktyczne, 
laboratoria, pracownie),

3) zapewnienie minimum kadrowego – co najmniej je-
den pracownik samodzielny i dwóch pracowników 
ze stopniem doktora w odpowiedniej dyscyplinie  
i z dorobkiem warunkującym prowadzenie specjalno-
ści. 

Na studiach rozpoczynających się od roku akademickie-
go 2012/2013 nie uruchamia się specjalności w przy-
padku przyjęcia na specjalność mniej niż 20 osób na 
studiach pierwszego stopnia oraz mniej niż 15 osób na 
studiach drugiego stopnia.
W przypadku mniejszej liczby studentów niż określona 
w ust. 3 uchwały, o uruchomieniu specjalności decyduje 
Prorektor ds. Jakości Kształcenia na wniosek Dziekana.
Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały utraciła moc 
uchwała nr 131 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego  
z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad uruchamiania 
specjalności na kierunku studiów.

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 re-
gulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej oraz 
wprowadzające tekst jednolity regulaminu

zarząDzenia 
jm rektora

z obraD senatu /  zarząDzenia  jm rek tora
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W regulaminie organizacyjnym Oficyny Wydawniczej 
stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego 
Oficyny Wydawniczej JM Rektor wprowadził następują-
ce zmiany:
1) zmienił się § 9 pkt 4, który otrzymał brzmienie:

„Czas korekty autorskiej wynosi jeden miesiąc.  
W pracach zbiorowych, w uzasadnionych przypadkach, 
termin ten może być wydłużony do trzech miesięcy”;

2) dotychczasowy § 9 pkt 4 otrzymał numer 5;
3) zmienił się § 9 pkt 6, który otrzymał brzmienie:

„Podręczniki i skrypty oraz czasopisma naukowe wy-
dawane przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Zielonogórskiego realizowane są w pierwszej kolej-
ności”;

4)  dotychczasowy § 9 pkt 6 otrzymał numer 7;
5) zmienił się § 11 pkt 3, który otrzymał brzmienie:
 „Egzemplarze obowiązkowe (zgodnie z ustawą o obo-

wiązkowych egzemplarzach bibliotecznych ISBN) – 19 
egz. oraz 8 egz. dla Pedagogicznej Biblioteki Woje-
wódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze”.

JM Rektor wprowadził tekst jednolity regulaminu Oficy-
ny Wydawniczej uwzględniający zmianę określoną w § 
1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

>	NR 25 z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
JM Rektor wprowadził regulamin organizacyjny Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do 
niniejszego zarządzenia. Utraciło moc zarządzenie nr 
11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 li-
stopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego wraz  
z późniejszymi zmianami.

>	NR 26 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zadań zwią-
zanych z monitorowaniem karier zawodowych absol-
wentów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
JM Rektor ustalił podział zadań jednostek organizacyj-
nych Uczelni oraz Zespołu ds. Monitorowania Karier Za-
wodowych Absolwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
związanych z monitorowaniem karier zawodowych ab-
solwentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący 
załącznik nr 1 do powołanego zarządzenia.
JM Rektor ustalił harmonogram realizacji prac związa-
nych z monitorowaniem karier zawodowych absolwen-
tów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącz-
nik nr 2 do powołanego zarządzenia.

>	NR 27 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó-
łowych unormowań dotyczących postępowania rekru-
tacyjnego w roku akademickim 2012/2013 na studia 
pierwszego i drugiego stopnia 
JM Rektor ustalił szczegółowe unormowania dotyczą-
ce postepowania rekrutacyjnego w roku akademickim 
2012/2013 na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

>	NR 28 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie organizacji 
uroczystości absolutoriów i dyplomatoriów na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim 
Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, związane z zakoń-
czeniem studiów uroczystości absolutorium lub dyplo-
matorium mogą być organizowane w obiektach Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego przez:
1) podmioty zewnętrzne (organizatorów) - na podstawie 

pisemnego porozumienia z Uczelnią,
2) studentów kończących studia - na ich pisemny wnio-

sek o wyrażenie zgody na organizację pojedynczej 
uroczystości, skierowany do dziekana odpowiedniego 
wydziału i Rektora.

Powołanym zarządzeniem JM Rektor określił szczegó-
łowo zasady organizowania uroczystości absolutoriów  
i dyplomatoriów na Uniwersytecie Zielonogórskim.

>	NR 29 z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania 
komisji ds. kontroli stanu ochrony informacji niejaw-
nych w Uniwersytecie Zielonogórskim
JM Rektor powołał komisję ds. kontroli stanu ochrony 
informacji niejawnych w Uniwersytecie Zielonogórskim 
w składzie: 
1. Janusz Zbieski - przewodniczący,
2. Ewa Sznajderowska-Gronostaj - członek,
3. Konrad Majewski - członek,
4. Jerzy Rybicki - członek, 
5. Zbigniew Noszczyk - członek. 
JM Rektor zarządził, że dokumenty niejawne zostaną 
przygotowane do kontroli do dnia 23.04.2012 r., a po-
wołana Komisja przeprowadzi kontrolę stanu ochrony 
informacji niejawnych w Uniwersytecie Zielonogórskim 
w terminie od 24.04.2012 r. do 31.05.2012 r. 
Zgodnie z powołanym zarządzeniem, Protokół z prze-
prowadzonej kontroli komisja, o której mowa powyżej, 
przedstawi Rektorowi do dnia 20.06.2012 r.

>	NR 30 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wpro-
wadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
w Uniwersytecie Zielonogórskim 
JM Rektor wprowadził regulamin udzielania zamówień 
publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowią-
cy załącznik do powołanego zarządzenia. 
Utraciło moc zarządzenie nr 73 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień pu-
blicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. 

>	NR 31 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie organiza-
cji roku akademickiego 2012/2013
JM Rektor wprowadził organizację roku akademickiego 
2012/2013 w sposób ustalony w załącznikach do powo-
łanego zarządzenia.

>	NR 32 z dnia 7 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie 
nr 5 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 
stycznia 2012 roku w sprawie powołania Uczelnianej Ko-
misji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2012/2013
JM Rektor powołał prof. dr. hab. Wojciecha Strzyżew-
skiego na zastępcę przewodniczącego Uczelnianej Ko-
misji Rekrutacyjnej. 
Skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wskutek po-
wyższej zmiany przedstawia się następująco:
1. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ - przewodniczący,
2. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – zastępca prze-

wodniczącego,
3. mgr Agnieszka Łaszczowska - sekretarz,
4. dr hab. Magdalena Gryska, prof. UZ - Wydział Arty-

styczny,
5. dr inż. Krzysztof Witkowski - Wydział Ekonomii i Za-

rządzania,
6. dr inż. Anna Pławiak-Mowna - Wydział Elektrotechni-

ki, Informatyki i Telekomunikacji,
7. dr Olaf Maron - Wydział Fizyki i Astronomii,

zarząDzenia  jm rek tora
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8. dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ - Wydział Huma-
nistyczny,

9. dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ - Wydział Inżynierii 
Lądowej i Środowiska,

10. dr Jan Szajkowski - Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii,

11. dr inż. Piotr Kuryło - Wydział Mechaniczny,
12. dr Renata Grochowalska - Wydział Nauk Biologicznych,
13. dr Ewa Skorupka - Wydział Pedagogiki, Socjologii  

i Nauk o Zdrowiu,
14. Grzegorz Gryncewicz - student - Wydział Pedagogiki, 

Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

>	NR 33 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akade-
mickim 2012/2013
JM Rektor ustalił terminy składania dokumentów, ter-
miny rozmów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia 
wyników w postępowaniu rekrutacyjnym na studia dok-
toranckie w roku akademickim 2012/2013:

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
składanie dokumentów 28.06 - 7.09.2012
rozmowa kwalifikacyjna 14.09.2012 
ogłoszenie wyników 21.09.2012 
Wydział Fizyki i Astronomii
składanie dokumentów 28.06 - 11.09.2012
rozmowa kwalifikacyjna 18.09.2012 
ogłoszenie wyników 25.09.2012 
Wydział Humanistyczny
składanie dokumentów 28.06 - 30.09.2012
rozmowa kwalifikacyjna 5 - 7.09.2012 
ogłoszenie wyników 14.09.2012 
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 
składanie dokumentów 17.09.2012
rozmowa kwalifikacyjna 21.09.2012
ogłoszenie wyników 24.09.2012
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
składanie dokumentów 28.06 - 7.09.2012
rozmowa kwalifikacyjna 21.09.2012
ogłoszenie wyników 21.09.2012

>	NR 34 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie limitów 
przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 
2012/2013
JM Rektor ustalił następujące wielkości limitów rekruta-
cyjnych na studiach doktoranckich w roku akademickim 
2012/2013:

nazwa dyscypliny naukowej Limit

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

ELEKTROTECHNIKA
15

INFORMATYKA

Wydział Fizyki i Astronomii

ASTRONOMIA
15

FIZYKA

Wydział Humanistyczny

HISTORIA 25

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

BUDOWNICTWO 5

INżYNIERIA ŚRODOWISKA 5

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

MATEMATYKA 5

>	NR 35 z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie usytuowania 
redakcji czasopism w strukturze organizacyjnej Wydzia-
łu Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
JM Rektor zatwierdził usytuowanie redakcji następują-
cych czasopism w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu:
1) „Pedagogika Mediów” – Katedra Mediów i Technologii 

Informacyjnych,
2) „Dyskursy Młodych Andragogów” – Zakład Animacji 

Kultury i Andragogiki,
3) „Journal of Speech and Language Pathology” – Zakład 

Edukacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania.

>	NR 36 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych 
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego 
na studia doktoranckie w Uniwersytecie Zielonogórskim  
w roku akademickim 2012/2013 
JM Rektor ustalił szczegółowe unormowania dotyczące 
postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie 
w Uniwersytecie Zielonogórskim w roku akademickim 
2012/2013.

>	NR 37 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie wysokości 
nagród Rektora dla nauczycieli akademickich 
Zgodnie z powołanym zarządzeniem JM Rektora, nagro-
dy Rektora dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia 
uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym mogą być 
przyznane w następujących wysokościach:
1. Nagroda za całokształt dorobku:

- I stopnia 12.000 zł,
- II stopnia  8.000 zł.

2. Nagroda za uzyskanie tytułu naukowego profesora 
 12 000 zł.
3. Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe lub ar-
tystyczne:

- I stopnia  12.000 zł,
- II stopnia   8.000 zł.

4. Nagroda zespołowa za osiągnięcia naukowe lub arty-
styczne:

 - I stopnia 12.000 zł,
- II stopnia  8.000 zł.

5. Nagroda za doktorat z wyróżnieniem  6.000 zł.
6. Nagroda za osiągnięcia dydaktyczne  6.000 zł.
7. Nagroda indywidualna  
    za osiągnięcia organizacyjne  6.000 zł.
8. Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne  
    lub organizacyjne  6.000 zł.
Z dniem wejścia w życie powołanego zarządzenia 
utraciło moc zarządzenie nr 37 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wyso-
kości nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.

>	NR 38 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie limitu ilo-
ściowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli 
w Systemie Plagiat.pl na Uniwersytecie Zielonogórskim
JM Rektor ustalił limit ilościowy prac dyplomowych 
podlegających kontroli w ramach Systemu Plagiat.pl  
w okresie od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.:

Nazwa Wydziału Liczba prac 
Artystyczny 15
Ekonomii i Zarządzania 95
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 30
Fizyki i Astronomii 1
Humanistyczny 100
Inżynierii Lądowej i Środowiska 50
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Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 9
Mechaniczny 50
Nauk Biologicznych 25
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 125
Razem: 500

>	NR 39 z dnia 23 maja 2012 roku zmieniające zarządze-
nie nr 59 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
21 września 2011 r. w sprawie zasad organizowania kon-
ferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim 
W § 5 zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 21 września 2011 r. w sprawie 
zasad organizowania konferencji na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim JM Rektor zmienił ust. 9, nadając mu nastę-
pujące brzmienie:
„9. Środki pochodzące z dofinansowania konferencji 
przez Rektora, Dziekana lub Dyrektora Instytutu z dota-
cji podmiotowej w obszarze działalności dydaktycznej, 
niewykorzystane w roku bieżącym, podlegają zwroto-
wi.”
JM Rektor wprowadził tekst jednolity zarządzenia na 59 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 21 wrze-
śnia 2011 r. w sprawie zasad organizowania konferencji 
na Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik 
do powołanego zarządzenia.

>	NR 40 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk  
o Zdrowiu 
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Zdrowia 
Publicznego zniósł:
1) Zakład Poradnictwa i Seksuologii wraz z:

c) Pracownią Resocjalizacji,
d) Pracownią Psychologii.

2) Zakład Metodologii Badań.
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu zniósł Zakład Edu-
kacji Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania wraz z:
a. Pracownią Edukacji Przedszkolnej i Wczesnosz-

kolnej,
b. Pracownią Historii Wychowania.

JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedago-
giki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu utworzył:
1) Katedrę Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji 

wraz z Pracownią Psychologii,
2) Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
3) Zakład Metodologii Badań Społecznych,
4) Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych 

Pedagogiki.
Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 
2012 r.

>	NR 41 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniające zarządze-
nie nr 35 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
11 maja 2012 r. w sprawie usytuowania redakcji czaso-
pism w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu
JM Rektor zmienił § 1 pkt 3 zarządzenia nr 35 Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 maja 2012 r. 
w sprawie usytuowania redakcji czasopism w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk  
o Zdrowiu, nadając mu następujące brzmienie:
„3)„Journal of Speech and Language Pathology” – Zakład 

Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pedagogiki.”
Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 
2012 r.

>	NR 42 z dnia 30 maja 2012 roku zmieniające zarządze-
nie nr 27 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
19 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za świad-
czone usługi edukacyjne 
JM Rektor ustalił stawki podstawowe opłat za zajęcia 
dydaktyczne na studiach niestacjonarnych dla cykli 
kształcenia rozpoczynających się w roku akademickim 
2012/2013 i w latach następnych na Wydziale Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydziale Inży-
nierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Mechanicz-
nym: 

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
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
WYDZIAŁ MECHANICZNY

studia 
pierwszego 

stopnia

studia 
drugiego 
stopnia

bezpieczeństwo i higiena pracy 2 000,00 zł -
mechanika i budowa maszyn 2 000,00 zł 2 100,00zł
zarządzanie i inżynieria produkcji 2 000,00 zł 2 100,00zł
edukacja techniczno–informatyczna 2 000,00 zł 2 100,00zł
inżynieria biomedyczna - 2 100,00zł
technologia drewna 2 000,00 zł  - 

Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. 
Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora stawki podstawowe 
opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonar-
nych dla cykli kształcenia rozpoczętych w roku akade-
mickim 2011/2012 i w latach poprzednich na Wydziale 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydzia-
le Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Mecha-
nicznym określa zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie 
wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne.

>	NR 43 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich matema-
tyka prowadzonych na Wydziale Matematyki, Informaty-
ki i Ekonometrii
JM Rektor zatwierdził efekty kształcenia dla studiów 
doktoranckich matematyka prowadzonych na Wydziale 
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.

>	NR 44 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich historia 
prowadzonych na Wydziale Humanistycznym
JM Rektor zatwierdził efekty kształcenia dla studiów 
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doktoranckich historia prowadzonych na Wydziale Hu-
manistycznym.

>	NR 45 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich fizyka 
prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astronomii
JM Rektor zatwierdził efekty kształcenia dla studiów 
doktoranckich fizyka prowadzonych na Wydziale Fizyki 
i Astronomii.

>	NR 46 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich infor-
matyka, elektrotechnika oraz automatyka i robotyka 
prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki  
i Telekomunikacji
JM Rektor zatwierdził efekty kształcenia dla studiów 
doktoranckich informatyka, elektrotechnika oraz auto-
matyka i robotyka prowadzonych na Wydziale Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji.

>	NR 47 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
efektów kształcenia dla studiów doktoranckich budow-
nictwo, inżynieria środowiska prowadzonych na Wydzia-
le Inżynierii Lądowej i Środowiska
JM Rektor zatwierdził efekty kształcenia dla studiów 
doktoranckich budownictwo, inżynieria środowiska pro-
wadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska.

>	NR 48 z dnia 31 maja 2012 roku zmieniające zarządze-
nie nr 4 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
13 stycznia 2012 r. w sprawie kalendarza rekrutacyjnego 
na semestr zimowy w roku akademickim 2012/2013
JM Rektor zmienił § 1 zarządzenia nr 4 Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 13 stycznia 2012 r.  
w sprawie kalendarza rekrutacyjnego na semestr zimo-
wy w roku akademickim 2012/2013, nadając mu nastę-
pujące brzmienie:
„Ustalam terminy składania dokumentów, terminy egza-
minów praktycznych oraz terminy ogłoszenia wyników  
w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/2013 
na studia pierwszego i drugiego stopnia:

I NABÓR - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
składanie dokumentów 28.06 - 7.07. 2012
egzaminy:

architektura i urbanistyka 12. 07. 2012
Wydział Artystyczny 12 - 13. 07. 2012 

wychowanie fizyczne 12. 07. 2012 
pedagogika / edukacja wczesnoszkolna  

i przedszkolna
12. 07. 2012

ogłoszenie list osób zakwalifikowanych 
do przyjęcia 

do 20. 07. 2012

odsyłanie potwierdzeń przez 
zakwalifikowanych

do 10. 08. 2012

ogłoszenie list osób przyjętych do 21. 08. 2012 

II NABÓR - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
I NABÓR - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
I NABÓR - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

składanie dokumentów do 17. 09. 2012
egzaminy 

architektura i urbanistyka 20. 09. 2012
Wydział Artystyczny 20 - 21. 09. 2012

wychowanie fizyczne 20. 09. 2012 

pedagogika / edukacja wczesnoszkolna  
i przedszkolna

20. 09. 2012

ogłoszenie list osób przyjętych do 24. 09. 2012 

III NABÓR - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA
II NABÓR - STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA 
II NABÓR - STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

składanie dokumentów do 27. 09. 2012
Egzaminy 28. 09. 2012 
ogłoszenie list osób przyjętych do 29. 09. 2012

>	NR 49 z dnia 5 czerwca 2012 roku zmieniające zarządze-
nie nr 20 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim
JM Rektor zmienił załącznik nr 1 do regulaminu zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim, wprowadzonego zarządzeniem nr 20 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 marca 
2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie 
Zielonogórskim.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni 
od dnia podania treści zarządzenia do wiadomości pra-
cowników.

>	NR 50 z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie rozliczenia 
studenta lub absolwenta z Uniwersytetem Zielonogór-
skim w związku z zakończeniem studiów
JM Rektor wprowadził wzór elektronicznej karty obie-
gowej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.  
JM Rektor zobowiązał do stosowania elektronicznej kar-
ty obiegowej osoby skreślone z listy studentów oraz oso-
by kończące studia.
JM Rektor wprowadził wzór oświadczenia w sprawie 
wyrażenia zgody na monitorowanie kariery zawodowej 
absolwenta, przeznaczony dla osób kończących studia, 
stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, Uczelnia zapew-
nia przestrzeganie właściwych przepisów w zakresie 
przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez 
wskazane powyżej osoby.
Elektroniczna karta obiegowa oraz oświadczenie o wy-
rażeniu zgody na monitorowanie kariery zawodowej ab-
solwenta dostępne są po zalogowaniu się na indywidual-
nym koncie studenta w Systemie Dziekanat. 
Wykonanie zarządzenia JM Rektor powierzył Prorektoro-
wi ds. Studenckich.

>	NR 51 z dnia 11 czerwca 2012 roku w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu przyznawania zwiększenia sty-
pendium doktoranckiego dla doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 
JM Rektor wprowadził regulamin przyznawania zwięk-
szenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do 
zarządzenia.

Magdalena Grycuk
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