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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 43 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie limitów przyjęć 
na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
JM Rektor ustalił następujące limity rekrutacyjne na stu-
dia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014:

Nazwa dyscypliNy Naukowej limit 

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

15ELEKTROTECHNIKA

INFORMATYKA

Wydział Fizyki i Astronomii

ASTRONOMIA 15

FIZYKA

Wydział Humanistyczny

FILOZOFIA 10

HISTORIA 15

LITERATUROZNAWSTWO 15

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

BUDOWNICTWO 10

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 10

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

MATEMATYKA 5

Wydział Nauk Biologicznych

BIOLOGIA 5

OCHRONA ŚRODOWISKA 5

__Nr 44 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie kalendarza 
rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademic-
kim 2013/2014
JM Rektor ustalił terminy składania dokumentów, terminy 
rozmów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyni-
ków w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranc-
kie w roku akademickim 2013/2014:

WYDzIAł ELEKtROtECHNIKI, INFORMAtYKI I tELEKOMuNIKACJI

składanie dokumentów 24.06. – 07.09.2013 r.

rozmowa kwalifikacyjna 13.09.2013 r.

ogłoszenie wyników do 20.09.2013 r.

WYDzIAł FIzYKI I AStRONOMII

składanie dokumentów 24.06. – 10.09.2013 r.

rozmowa kwalifikacyjna 17.09.2013 r.

ogłoszenie wyników do 24.09.2013 r.

WYDzIAł HuMANIStYCzNY

składanie dokumentów 24.06. – 30.08.2013 r.

rozmowa kwalifikacyjna:
FILOZOFIA
HISTORIA 
LITERATUROZNAWSTWO

11.09.2013 r.
09.09.2013 r.
10.09.2013 r.

ogłoszenie wyników do 17.09.2013 r.

WYDzIAł INŻYNIERII LąDOWEJ I ŚRODOWISKA 

składanie dokumentów 24.06. – 26.09.2013 r.

rozmowa kwalifikacyjna 27.09.2013 r.

ogłoszenie wyników do 30.09.2013 r.

WYDzIAł MAtEMAtYKI, INFORMAtYKI I EKONOMEtRii

składanie dokumentów 24.06. – 06.09.2013 r.

rozmowa kwalifikacyjna 20.09.2013 r.

ogłoszenie wyników 20.09.2013 r.

WYDzIAł NAuK BIOLOgICzNYCH

składanie dokumentów 24.06. – 13.09.2013 r.

rozmowa kwalifikacyjna 20.09.2013 r.

ogłoszenie wyników do 27.09.2013 r.

__Nr 45 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie opłat za korzystanie 
z ośrodków wczasowych uniwersytetu zielonogórskiego
JM Rektor ustalił następujące opłaty za korzystanie  
z ośrodków wczasowych uniwersytetu zielonogórskiego:
1. Odpłatność za korzystanie z ośrodka wczasowego  

w Łagowie jest zróżnicowana na sezon niski i wysoki:
a) sezon wysoki obejmuje corocznie: dni 1-3 maja, 

okres długiego weekendu w okresie święta Boże-
go Ciała, tj. od czwartku do niedzieli oraz okres 
od drugiej niedzieli lipca do trzeciej soboty 
sierpnia,

b) sezon niski obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 li-
stopada każdego roku z wyjątkiem okresów wymie-
nionych w punkcie 1a).

2. Odpłatność za wynajem domku letniskowego z łazien-
ką wynosi:

sezon niski      sezon wysoki
a) dla osób uprawnionych   80 zł/doba 100 zł/doba,
b) dla pozostałych osób 160 zł/doba 200 zł/doba.

3. Odpłatność za wynajem domku letniskowego bez ła-
zienki wynosi:

sezon niski       sezon wysoki  
a) dla osób uprawnionych   8 zł/doba 10 zł/doba,
b) dla pozostałych osób 12 zł/doba 14 zł/doba.

4. Pozostałe opłaty i regulacje:
a) jednorazowa opłata za komplet pościeli          10 zł,
b) odpłatność za wynajem sprzętu wodnego   4 zł, 

(dla osób uprawnionych pierwsza godzina bezpłat-
nie),

ZaRZądZENIa jm REKTORa
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c) wynajmujący domek ponosi koszty energii elek-
trycznej i wody wg zużycia za czas pobytu, na pod-
stawie odczytu liczników i cen dostawców,

d) w okresie, tj. od 24.06 do 31.08, domki z łazienkami 
wynajmuje się w cyklu tygodniowym, tj. od niedzie-
li do soboty, przy czym maksymalny czas wynajmu 
wynosi w tym okresie 2 tygodnie.

5. Odpłatność za korzystanie z ośrodka wczasowego  
w Lubrzy wynosi:
a) odpłatność za nocleg w pokoju w pawilonie dla osób 

uprawnionych 10 zł os./doba,
b) odpłatność za nocleg w pokoju w pawilonie dla po-

zostałych osób          14 zł os./doba,
c) odpłatność za rozbicie namiotu i pobyt dla osób 

uprawnionych              5 zł os./doba,
    - z podłączeniem prądu,          7 zł os./doba, 
d) odpłatność za rozbicie namiotu i pobyt dla pozosta-

łych osób                 7 zł os./doba,
- z podłączeniem prądu, 9 zł os./doba,
e) jednorazowa opłata za komplet pościeli  10 zł.

6. Odpłatność za korzystanie z ośrodka wczasowego  
w Lubiatowie wynosi:

Stary budynek      Nowy budynek
a) odpłatność za  

nocleg dla osób  
uprawnionych         18 zł os./doba  25 zł os./doba,
(cena nie obejmuje zmiany pościeli)

b) jednorazowa opłata  
za komplet pościeli     10 zł    10 zł,

c) odpłatność za  
nocleg dla  
pozostałych osób      30 zł os./doba 40 zł os./doba,
(cena obejmuje zmianę pościeli).

7. ze względu na zły stan techniczny i planowany remont 
ośrodka wczasowego w Karłowie, obiekt został wyłą-
czony z użytkowania do odwołania.

utraciło moc zarządzenie nr 28 Rektora uniwersytetu 
zielonogórskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie 
wysokości opłat za korzystanie z ośrodków wczasowych 
uniwersytetu zielonogórskiego.

__Nr 47 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie cennika usług 
Ośrodka Jeździeckiego uniwersytetu zielonogórskiego
JM Rektor wprowadził cennik usług świadczonych przez 
Ośrodek Jeździecki uniwersytetu zielonogórskiego w Ra-
culce stanowiący załącznik do zarządzenia.
Ewidencja i zasady rozliczeń za świadczone usługi:
a) opłatę gotówkową za jazdę konną i inne usługi zgodnie 

z cennikiem pobiera kierownik Ośrodka Jeździeckiego 
lub instruktor prowadzący zajęcia,

b) osoba pobierająca opłatę gotówkową wydaje wpłaca-
jącemu pokwitowanie wpłaty „KP” za jazdę konną lub 
pozostałe usługi,

c) druk ścisłego zarachowania - KP „Kwitariusz przycho-
dowo-ewidencyjny opłat” wg kolejnej numeracji wy-
daje kierownikowi Ośrodka Jeździeckiego Dział Finan-
sowy uniwersytetu zielonogórskiego - kasa.

d) opłaty gotówkowe za jazdy konne i inne usługi kierow-
nik Ośrodka Jeździeckiego wpłaca do kasy uczelni.

Forma ewidencji i rozliczania wpłat za świadczone usługi 
określona powyżej obowiązuje do czasu wprowadzenie 
kasy fiskalnej ewidencjonującej w/w usługi.
z dniem wejścia w życie zarządzenia, tj. 1 czerwca 2013 
r. utraciło moc zarządzenie nr 55 Rektora uniwersytetu 

zielonogórskiego z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie 
cennika usług dotyczących jazdy konnej.

__Nr 48 z dnia 20 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie 
nr 26 Rektora uniwersytetu zielonogórskiego z dnia 18 
czerwca 2008 r. w sprawie zespołu ds. oceny pracy na-
uczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub 
pełniących funkcje dziekanów
W zarządzeniu nr 26 Rektora uniwersytetu zielonogórskiego 
z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu 
ds. oceny nauczycieli akademickich posiadających tytuł 
profesora lub pełniących funkcję dziekanów, JM Rektor 
zmienił § 1, który otrzymał następujące brzmienie:
„Powołuję zespół ds. oceny pracy nauczycieli akademic-
kich posiadających tytuł profesora lub pełniących funkcję 
dziekanów, w następującym składzie:
1. prof. dr hab. inż. tadeusz Kuczyński,
2. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski,
3. prof. dr hab. Janusz gil“.

__Nr 49 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych 
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego  
w roku akademickim 2013/2014 na studia pierwszego  
i drugiego stopnia
JM Rektor wprowadził szczegółowe unormowania doty-
czące postępowania rekrutacyjnego w roku akademickim 
2013/2014 na studia pierwszego i drugiego stopnia, wska-
zane w treści zarządzenia.
Ponadto, JM Rektor ustalił wykazy dokumentów wymaga-
nych od kandydatów na studia, stanowiące załączniki do 
zarządzenia:
1. dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, ubiega-

jących się o przyjęcie w terminie do 6 lipca 2013 r. 
oraz osób zakwalifikowanych do przyjęcia w tej rekru-
tacji – załącznik nr 1,

2. dla kandydatów na studia pierwszego stopnia, ubiega-
jących się o przyjęcie w terminach do 16 września oraz 
do 26 września 2013 r. – załącznik nr 2,

3. dla kandydatów na studia drugiego stopnia, ubiegają-
cych się o przyjęcie w terminach do 16 września oraz 
do 26 września 2013 r. – załącznik nr 3,

4. dla kandydatów cudzoziemców na studia pierwszego 
stopnia – załącznik nr 4,

5. dla kandydatów cudzoziemców na studia drugiego 
stopnia – załącznik nr 5.

__Nr 50 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych 
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego 
na studia doktoranckie w uniwersytecie zielonogórskim 
w roku akademickim 2013/2014
JM Rektor wprowadził szczegółowe unormowania doty-
czące postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranc-
kie w uniwersytecie zielonogórskim, wskazane w treści 
zarządzenia.
Ponadto, JM Rektor ustalił wykazy dokumentów wymaga-
nych od kandydatów na studia doktoranckie, stanowiące 
załączniki do zarządzenia:
1. dla kandydatów na studia doktoranckie – załącznik  

nr 1,
2. dla kandydatów - cudzoziemców na studia doktoranc-

kie – załącznik nr 2.

__Nr 51 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie dokumentów  
i procedur uczelnianego Systemu zapewnienia Jakości 
Kształcenia
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__tEKStY uCHWAł I zARząDzEń 
DOStęPNE Są NA StRONIE INtERNEtOWEJ uNIWERSYtEtu 
ZIELONOGóRSKIEGO pOD ADRESEM: 

http://www.uz.zgora.pl/ap/

zgodnie z zarządzeniem uczelniany System zapewniania 
Jakości Kształcenia obejmuje działania projakościowe w 
uniwersytecie zielonogórskim, wspiera ich wdrażanie na 
poziomie uczelni oraz jednostek organizacyjnych, a także 
pozwala na monitorowanie efektów tych działań. Reali-
zację zadań uczelnianego Systemu zapewnienia Jakości 
Kształcenia opisują procedury działań projakościowych, 
monitorowania, sprawozdawczości i doskonalenia, szcze-
gółowo umówione w treści zarządzenia.
Integralną część zarządzenia stanowią następujące za-
łączniki:
1) załącznik nr 1 – Wykaz narzędzi ewaluacji procesu 

kształcenia wraz z załącznikami:
1. załącznik nr 1a - Ankieta oceny przedmiotu,
2. załącznik nr 1b - Ankieta oceny prowadzącego za-

jęcia,
3. załącznik nr 1c - Ankieta oceny infrastruktury dy-

daktycznej i obsługi administracyjnej (zadowolenia 
z warunków studiowania),

4. załącznik nr 1d – Ankieta dla słuchaczy studiów po-
dyplomowych.

2) załącznik nr 2 – Karta samooceny jednostki,
3) załącznik nr 3 – Regulamin systemu antyplagiatowego.
zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania, z tym że 
§ 3 pkt 1, 2 i 3 zarządzenia wchodzą w życie z dniem 1 
października 2013 r.

__Nr 52 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulami-
nu organizacyjnego Centrum Komputerowego oraz wpro-
wadzenia tekstu jednolitego Regulaminu
JM Rektor zmienił Regulamin Świadczenia usług Interne-
towych i teleinformatycznych, stanowiący załącznik nr 2 
do Regulaminu organizacyjnego Centrum Komputerowego 
wprowadzonego zarządzeniem nr 15 Rektora uniwersyte-
tu zielonogórskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu organizacyjnego Centrum Kompu-
terowego uniwersytetu zielonogórskiego (wraz z p. zm.) 
– w sposób określony w załączniku nr 1do zarządzenia.
JM Rektor wprowadził tekst jednolity Regulaminu organi-
zacyjnego Centrum Komputerowego uwzględniający po-
wyższe zmiany, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
W związku z wprowadzonymi zmianami JM Rektor zmienił 
załącznik nr 6 do Regulaminu organizacyjnego uniwer-
sytetu zielonogórskiego ustalonego zarządzeniem nr 25 
Rektora uniwersytetu zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyj-
nego uniwersytetu zielonogórskiego, w sposób określony 
w załączniku nr 3 do zarządzenia.

__Nr 53 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie struktury organi-
zacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 
oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego uniwersytetu 
zielonogórskiego
W strukturze organizacyjnej Wydziału Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii tworzy się Ośrodek zastosowań Ma-
tematyki i Informatyki.
W związku z powyższą zmianą zmienia się załącz-
nik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego uniwersytetu 
zielonogórskiego ustalonego zarządzeniem nr 25 Rektora 
uniwersytetu zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2012 
r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego 
uniwersytetu zielonogórskiego, w sposób określony w za-
łączniku do niniejszego zarządzenia.
zarządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

__Nr 54 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie struktury orga-
nizacyjnej Centrum Przedsiębiorczości i transferu tech-
nologii uniwersytetu zielonogórskiego, wprowadzenia 
Regulaminu organizacyjnego Centrum Przedsiębiorczości 
i transferu technologii uniwersytetu zielonogórskiego 
oraz zmiany Regulaminu organizacyjnego uniwersytetu 
zielonogórskiego
JM rektor ustalił następującą strukturę organizacyjną 
Centrum Przedsiębiorczości i transferu technologii uni-
wersytetu zielonogórskiego:
1. Dyrektor,
2. Sekretariat,
3. Sekcja Współpracy z zagranicą,
4. Sekcja Kontaktów z Klientem,
5. Sekcja Praw Własności Intelektualnej,
6. Realizacja Projektów unijnych – B2E.
JM Rektor wprowadził Regulamin organizacyjny Centrum 
Przedsiębiorczości i transferu technologii uniwersytetu 
zielonogórskiego, stanowiący załącznik nr 1 do zarządze-
nia. W związku z powyższymi zmianami JM Rektor zmienił 
załącznik nr 1, załącznik nr 5 i załącznik nr 6 do Regu-
laminu organizacyjnego uniwersytetu zielonogórskiego 
ustalonego zarządzeniem nr 25 Rektora uniwersytetu 
zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego uniwersytetu 
zielonogórskiego, w sposób określony odpowiednio w za-
łącznikach nr 2, 3 i 4 do zarządzenia.
zarządzenie weszło w życie z dniem 1 czerwca 2013 r.

__Nr 55 z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie limitu ilościo-
wego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli  
w Systemie Plagiat pl. Na uniwersytecie zielonogórskim
JM Rektor ustalił limit ilościowy prac dyplomowych podle-
gających kontroli w ramach Systemu Plagiat.pl. w okresie 
od 1 maja 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Nazwa Wydziału Liczba prac 

Artystyczny 10

Ekonomii i zarządzania 120

Elektrotechniki, Informatyki i telekomunikacji 30

Fizyki i Astronomii 2

Humanistyczny 75

Inżynierii Lądowej i Środowiska 55

Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 8

Mechaniczny 50

Nauk Biologicznych 15

Pedagogiki, Socjologii i Nauk o zdrowiu 135

Razem: 500

Magdalena Grycuk
Biuro Prawne


