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__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. podjął następujące uchwały:
__Nr 446 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia
inżynieria kosmiczna prowadzonych na Wydziale Fizyki
i Astronomii

__Nr 447 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie określenia efektów

kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Artystycznym

__Nr 448 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie określenia efektów

kształcenia dla kierunku studiów drugiego stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonych na Wydziale Artystycznym

__Nr 449 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii studiów
drugiego stopnia na kierunku inżynieria danych i określenia efektów kształcenia dla tego kierunku

__Nr 450 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia na

Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych
podatki i postępowanie podatkowe i określenia efektów
kształcenia dla tych studiów

__Nr 451 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia na Wy-

dziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych postępowanie administracyjne i określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 452 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia na

Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych
prawne i administracyjne aspekty współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej w Unii Europejskiej i określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 453 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia na

Wydziale Prawa i Administracji studiów podyplomowych
zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
i określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 454 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie utworzenia na Wy-

dziale Nauk Biologicznych studiów podyplomowych edukator ekologiczny i określenia efektów kształcenia dla
tych studiów

__Nr 455 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wymiaru pensum

nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin
dydaktycznych brzmiącą:

„§ 1
1. Przez pensum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy
roczny wymiar zajęć dydaktycznych nauczyciela aka-

demickiego wynikający z zatrudnienia w Uniwersytecie Zielonogórskim (zwanym dalej Uniwersytetem)
wyrażony w godzinach lekcyjnych i ustalony zgodnie
z zasadami ujętymi w niniejszej uchwale.
2. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut zajęć.
3. Dodatkowe wynagrodzenie za prowadzone zajęcia dydaktyczne przysługuje nauczycielowi akademickiemu
tylko w przypadku przekroczenia przez niego pensum
dydaktycznego dla danego stanowiska, na którym jest
zatrudniony, określonego w § 2, z zastrzeżeniem § 8
ust. 5 i 9.
§2
Pensum dydaktyczne nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Zielonogórskim wynosi:
1) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego – 180 godzin dydaktycznych,
2) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego posiadających tytuł naukowy profesora – 180 godzin dydaktycznych,
3) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profesora nadzwyczajnego nie posiadających tytułu naukowego profesora – 240 godzin dydaktycznych,
4) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunkta
posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego – 240 godzin dydaktycznych,
5) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunkta
nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego – 240 godzin dydaktycznych,
6) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku docenta
– 300 godzin dydaktycznych,
7) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku starszego
wykładowcy, wykładowcy – 360 godzin dydaktycznych,
8) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku asystenta – 240 godzin dydaktycznych,
9) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach lektorów i instruktorów – 540 godzin dydaktycznych.
§3
Ustala się w skali rocznej następujące zniżki pensum dydaktycznego dla osób pełniących funkcję:
- rektora - o 180 godzin,
- prorektora - o 150 godzin,
- dziekana - o 120 godzin,
- prodziekana - o 90 godzin.
§4
1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Uniwersytetu
Zielonogórskiego, może obniżyć roczny wymiar jego
zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) w okresie
wykonywania powierzonych zadań, z zastrzeżeniem
ust. 4.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach obniżony wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, może być
mniejszy od dolnej granicy pensum ustalonego weUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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3.

1.

dług zasad określonych w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo
2. Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odo szkolnictwie wyższym.
powiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego
może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzeDecyzję o obniżeniu pensum dydaktycznego nauczycienie zajęć w ramach pensum dydaktycznego w innej niż
lowi akademickiemu podejmuje rektor w porozumieniu
macierzysta jednostce organizacyjnej Uniwersytetu.
z dziekanem (kierownikiem jednostki międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej). Wymiar
3. Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odobniżonego pensum ustala rektor uwzględniając znapowiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego
czenie dla Uniwersytetu powierzonych nauczycielowi
może zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzezadań oraz możliwości finansowe wydziału (jednostki
nie zajęć w ramach pensum w gimnazjum lub szkole
międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólnoponadgimnazjalnej tylko w przypadku, gdy odbywają
uczelnianej) i Uniwersytetu.
się one w oparciu o umowę zawartą ze szkołą, określającą refundację poniesionych przez Uniwersytet
Decyzja rektora o obniżeniu nauczycielowi pensum
kosztów.
dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1-2, nie może
odnosić się do okresu dłuższego niż jeden rok akade4. Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odmicki. W razie potrzeby i przy spełnieniu przesłanek
powiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego
określonych w niniejszym paragrafie decyzję tę ponamoże zlecić nauczycielowi akademickiemu prowawia się w kolejnym roku akademickim.
dzenie zajęć w ramach pensum w innym niż określony w ust. 3 podmiocie zewnętrznym prowadzącym
Uwzględniając przesłanki określone w § 159 ust. 4 Stadziałalność edukacyjną lub popularyzatorską, jeżeli
tutu Uniwersytetu Zielonogórskiego rektor może rówUczelnia zawarła z tym podmiotem umowę określającą
nież obniżyć nauczycielowi akademickiemu pensum
udział Uczelni w prowadzeniu tej działalności.
dydaktyczne w granicach ustawowych. Postanowienia
§ 4 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.
5. Liczbę godzin dydaktycznych przepracowanych na zasadach określonych w ust. 1-4 wlicza się do pensum
Wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne)
dydaktycznego realizowanego w ramach jednostki ormożna obniżyć tylko nauczycielowi akademickieganizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zamu zatrudnionemu na Uniwersytecie Zielonogórskim
trudniony.
w pełnym wymiarze czasu pracy jako w podstawowym
miejscu pracy.
§7
Nauczycielowi akademickiemu, któremu obniżono
1. W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprapensum dydaktyczne na podstawie niniejszego parawiedliwionej nieobecności nauczyciela akademickiego
grafu nie można powierzyć prowadzenia zajęć w godzigodziny zajęć dydaktycznych ustalone zgodnie z przenach ponadwymiarowych w wymiarze większym niż 25
pisami obowiązującymi w Uniwersytecie, które wg
proc. obniżonego pensum.
planu zajęć przypadałyby na okres tej nieobecności,
zalicza się, dla celów ustalenia liczby godzin zajęć
W przypadku możliwości obniżenia pensum wynikadydaktycznych, jako godziny przepracowane zgodnie
jącej z dwóch różnych tytułów, nauczycielowi akadez planem.
mickiemu może być obniżone pensum tylko z jednego
tytułu, korzystniejszego dla niego.
2. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego za§5
trudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przeDo pensum dydaktycznego wliczane są prowadzowidzianej nieobecności w pracy związanej między inne na studiach stacjonarnych zajęcia umieszczone
nymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub
w semestralnym rozkładzie zajęć prowadzonych przez
innym zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojjednostki organizacyjne odpowiedzialne za prowaskowej, urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku
dzenie procesu dydaktycznego – tj. wykłady, ćwiczepracy przed zakończeniem roku akademickiego, zalinia, laboratoria, pracownie, konwersatoria, projekty,
cza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktyczseminaria, warsztaty, które prowadzone są dla grup
nych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowio liczebności nie mniejszej niż uregulowana odrębnym
ska zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersyzarządzeniem Rektora. Rektor, na wniosek dziekana
tecie rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności
(kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawyprzypadającej na okres, w którym przeprowadzane są
działowej lub ogólnouczelnianej), może wyrazić zgodę
zajęcia dydaktyczne.
na odstępstwo od tej zasady.
§8
W przypadku niewypełnienia pensum dydaktycznego
Za
prawidłowe
rozliczenie
pensum odpowiedzialny
zajęciami na studiach stacjonarnych, do pensum wlicza się zajęcia prowadzone na studiach niestacjonar- jest dziekan wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej stwierdzający realizację zajęć dydaktycznych.
nych.
§9
Do pensum dydaktycznego nie wlicza się zajęć prowadzonych w ramach kosztorysowanych studiów podyplo1. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych konieczmowych.
nością realizacji programu nauczania, nauczyciel akademicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć
§6
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość
Nauczyciel akademicki może, za zgodą dziekana wygodzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 7,
działu macierzystego lub kierownika jednostki organinie może przekroczyć:
zacyjnej, realizować pensum w innej jednostce orga1) 1/4 obowiązującego dla pracownika naukowo-dynizacyjnej Uniwersytetu.
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daktycznego pensum, określonego zgodnie z art.
130 ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
2) 1/2 obowiązującego dla pracownika dydaktycznego
pensum, określonego zgodnie z art. 130 ust. 3 i 4
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
2. Nauczycielowi akademickiemu, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być powierzone prowadzenie zajęć
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę
godzin ponadwymiarowych określonych w ust. 1.
3. Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe ustalana jest w drodze odrębnej uchwały Senatu.
4. Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadkach określonych w § 7 wymiar godzin
ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia
faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do pełnego pensum dydaktycznego dla danego stanowiska.
5. Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadku pensum obniżonego z tytułu
powierzenia nauczycielowi akademickiemu przez rektora wykonywania zadań ważnych dla Uniwersytetu,
zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz § 4 ust. 1-3 niniejszej uchwały, wymiar
godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie
rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do obniżonego pensum dydaktycznego.
6. Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadku pensum obniżonego z tytułu pełnienia określonych funkcji zgodnie z odrębną uchwałą
Senatu, wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się
na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych
godzin w stosunku do pełnego pensum dydaktycznego
dla danego stanowiska.
7. Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycznych w przypadku pensum obniżonego zgodnie z § 4
ust. 5 niniejszej uchwały, wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie
przepracowanych godzin w stosunku do pełnego pensum dydaktycznego dla danego stanowiska.
8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia faktycznie przepracowanych godzin dydaktycznych, raz
w roku, po zakończeniu roku akademickiego.
9. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe naliczane są od poziomu (wymiaru) pensum dydaktycznego ustalonego dla danego stanowiska i obniżonego proporcjonalnie do części etatu, na której
pracownik jest zatrudniony.
§ 10
Tracą moc:
1) uchwała nr 176 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania
godzin dydaktycznych;
2) uchwała nr 250 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie pensum dydaktycznego osób pełniących funkcje organów jednoosobowych oraz ich zastępców.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma za-

stosowanie do pensum ustalanego od roku akademickiego
2015/2016.”

__Nr 456 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
akademickim mianowanym na czas nieokreślony

__Nr 457 z dn. 29.04.2015 r. mocą której Senat pozytywnie

zaopiniował wniosek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Katedry Ekonomii Międzynarodowej

__Nr 458 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie uchwalenia regula-

minu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim brzmiącą:
„§ 1
Senat uchwala Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
1. Regulamin studiów, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r. i ma zastosowanie do
studentów przyjętych na studia po 30 września 2012 r.
2. Studenci przyjęci na studia przed dniem 1 października 2012 roku, do końca okresu studiów przewidzianego
w programie i planie studiów:
1) studiują według dotychczasowego regulaminu studiów,
2) wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na
dotychczasowych zasadach.
3. Studenci, którzy zostali przyjęci na studia przed dniem
1 października 2015 r., do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów studiują według programów i planów studiów przyjętych na podstawie dotychczasowych przepisów.
4. Regulamin, o którym mowa w § 1, stosuje się w przypadku powtarzania semestru studiów lub przedmiotu
przez studentów przyjętych na studia przed dniem 1
października 2015 r., z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
5. Regulamin, o którym mowa w § 1, stosuje się do studentów wznawiających studia po 30 września 2015 r.
na podstawie decyzji dziekana, o której mowa w § 46
ust. 4 regulaminu.
6. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 459 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie uchwalenia regu-

laminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim brzmiącą:
„§ 1
Senat uchwala Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
1. Regulamin, o którym mowa w § 1, wchodzi w życie
z dniem 1 października 2015 r. i obowiązuje doktorantów, którzy podjęli kształcenie na studiach doktoranckich po 30 września 2012 r.
2. Regulamin, o którym mowa w § 1, stosuje się w przypadku powtarzania semestru studiów lub przedmiotu
przez doktorantów przyjętych na studia doktoranckie
przed wejściem w życie tego regulaminu.
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3. Regulamin, o którym mowa w § 1, stosuje się do doktorantów wznawiających studia doktoranckie po 30
września 2015 r.
4. Do wniosków złożonych przed wejściem w życie regulaminu, o którym mowa w § 1, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
§3
Uchwła wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 460 z dn. 29.04.2015 r. zmieniającą uchwałę nr 472

Senatu UZ z dn. 30.11.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
Senat wprowadza następujące zmiany w Regulaminie studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do uchwały
nr 472 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30
listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów
podyplomowych:
1. w § 5 regulaminu dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
„3. Program kształcenia powinien umożliwić uzyskanie
przez słuchacza co najmniej 30 pkt. ECTS”.
2. § 11 ust. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają na wydziale prowadzącym studia
podyplomowe następujące dokumenty:
a) podanie o przyjęcie na studia;
b) 1 zdjęcie;
c) odpis dyplomu;
d) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
e) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności
za studia;
f) inne dokumenty, zgodnie z wykazem podanym
przez kierownika studiów podyplomowych.”.
3. § 17 ust. 1 regulaminu otrzymuje brzmienie:
„1. Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest
do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych oraz zaliczenia przedmiotów określonych w programie kształcenia.”.
§2
1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu studiów podyplomowych, uwzględniający zmiany określone w § 1,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do studiów podyplomowych, które zostaną
utworzone lub uruchomione po tym dniu.”

__Nr 461 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regula-

minu organizacyjnego studiów podyplomowych brzmiącą:
„§ 1
Senat uchwala Regulamin organizacyjny studiów podyplomowych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do studiów podyplomowych, które zostaną
utworzone lub uruchomione po tym dniu.
2. Traci moc uchwała nr 473 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego studiów
podyplomowych.”

__Nr 462 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie przyjęcia warunków
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i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
1. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która
posiada tytuł magistra lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacji określone w niniejszej uchwale. Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona
osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub
jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.
2. Kandydaci na pierwszy rok studiów doktoranckich
przyjmowani są na poszczególne studia doktoranckie
w ramach limitów przyjęć, ustalonych przez Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego po zasięgnięciu opinii
kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących
studia doktoranckie.
3. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu według szczegółowych zasad określonych
w załącznikach do niniejszej uchwały na wniosek rad
jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie.
4. Cudzoziemcy mogą podejmować studia doktoranckie
na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisach wykonawczych, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
październik 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich
uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. z 2006 r., nr 190, poz.1406 z p. zm.).
5. W przypadku ukończenia studiów wyższych za granicą,
gdy dyplom musi podlegać uznaniu w trybie nostryfikacji, wymagane jest zaświadczenie uprawnionej rady
jednostki o uznaniu dyplomu za równoważny z polskim
dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem
zawodowym według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów
ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
(Dz. U. z 2011 r., nr 196, poz. 1168).
§2
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
kierownika jednostki organizacyjnej.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
przewodniczący, kierownik studiów doktoranckich oraz
nie mniej niż trzy osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
3. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o przyjęciu
kandydata na studia doktoranckie.
4. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie,
w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji do rektora. Podstawą odwołania może być jedynie
wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na
studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.
5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie są jawne.
§3
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest rejestracja
kandydata na podstawie złożonego w terminie kompletu wymaganych dokumentów.
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2. Wykaz wymaganych dokumentów, terminy ich składa- __Nr 463 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii donia, terminy rozmów i ogłoszenia wyników oraz limityczącej zmiany struktury organizacyjnej Centrum Przedty przyjęć, zostaną określone zarządzeniami rektora
siębiorczości i Transferu Technologii UZ oraz zatwierdzei ogłoszone w terminie do 31 maja 2015 r.
nia Regulaminu organizacyjnego Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ. Podjęta uchwała brzmi:
3. Limit przyjęć, termin i miejsce składania dokumentów
oraz termin i miejsce przeprowadzenia postępowa„§ 1
nia rekrutacyjnego podają do wiadomości publicznej
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania
kierownicy studiów doktoranckich na tablicach ogłow strukturze organizacyjnej Centrum Przedsiębiorczości
szeń w siedzibie i na stronach internetowych jednostki
i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego Sekorganizacyjnej oraz w środkach masowego przekazu
cji Współpracy z Przemysłem.
w terminie do 30 czerwca 2015 r.
§2
§4
Wskutek zmiany określonej w § 1 struktura organizacyjna
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UniKandydatowi, legitymującemu się orzeczeniem powiatowersytetu Zielonogórskiego przedstawia się następująco:
wego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (dołączonym do kompletu składanych dokumentów wraz z zaświad1) Sekretariat,
czeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do podjęcia
2) Sekcja Współpracy z Zagranicą,
określonych studiów doktoranckich), komisja rekrutacyjna
3) Sekcja Kontaktów z Klientem,
może na jego wniosek dostosować sposób przeprowadzenia
4) Sekcja Współpracy z Przemysłem,
rozmowy kwalifikacyjnej (o ile jest przewidziana w szcze5) Sekcja Praw Własności Intelektualnej:
gółowych zasadach rekrutacji) do rodzaju lub stopnia nie- Rzecznik patentowy,
pełnosprawności.
6) Realizacja Projektów Unijnych – B2E.
§3
§5
Senat zatwierdza Regulamin organizacyjny Centrum
1. Szczegółowe zasady rekrutacji na studia doktoranckie
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu
prowadzone na poszczególnych wydziałach określają
Zielonogórskiego, uwzględniający zmiany określone w § 1
załączniki do niniejszej uchwały:
i § 2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
1) Załącznik nr 1 – Wydział Budownictwa, Architektury
§4
i Inżynierii Środowiska,
Paragraf 1 uchwały wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,
2) Załącznik nr 2 – Wydział Elektrotechniki, Informaa § 2 i § 3 uchwały wchodzą w życie z dniem 1 maja 2015 r.”
tyki i Telekomunikacji,
3) Załącznik nr 3 – Wydział Fizyki i Astronomii,
__Nr 464 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej
4) Załącznik nr 4 – Wydział Humanistyczny,
uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydaw5) Załącznik nr 5 – Wydział Matematyki, Informatyki
niczej
i Ekonometrii,
__Nr 465 z dn. 29.04.2015 r. zmieniającą uchwałę nr 115
6) Załącznik nr 6 – Wydział Mechaniczny,
Senatu UZ z dn. 29.05.2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad
7) Załącznik nr 7 – Wydział Nauk Biologicznych,
zarządzania gospodarka finansową UZ. Podjęta uchwała
8) Załącznik nr 8 – Wydział Pedagogiki, Socjologii
brzmi:
i Nauk o Zdrowiu.
„§ 1
2. Jeśli w szczegółowych zasadach rekrutacji uwzględnio1.
Zmienia
się
załącznik
nr
1
do
uchwały nr 115 Senatu Uniny jest wynik ukończenia studiów wyższych, to:
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w spra1) następującym wpisanym na dyplomach wynikom
wie przyjęcia Zasad zarządzania gospodarką finansową
ukończenia studiów odpowiadają oceny liczboUniwersytetu Zielonogórskiego – Zasady podziału środków
we W:
finansowych na jednostki Uniwersytetu Zielonogórskiego
- bardzo dobry, celujący – ocena W = 5,0,
realizujące zadania dydaktyczne – w sposób określony
- dobry plus, ponad dobry – ocena W = 4,5,
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- dobry – ocena W = 4,0,
2. Wprowadza się załącznik nr 3 do uchwały nr 115 Senatu
- dostateczny plus, dość dobry – ocena W = 3,5,
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia Zasad zarządzania gospodarką fi- dostateczny, zadowalający – ocena W = 3,0,
nansową Uniwersytetu Zielonogórskiego – wagi, współ2) odpowiadająca wpisanemu na dyplomie wynikowi
czynniki kosztochłonności i stała przeniesienia w Zasaukończenia studiów ocena S w skali ocen innej niż
dach zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu
stosowana na Uniwersytecie Zielonogórskim, przeZielonogórskiego na rok 2015 – określony w załączniku
liczana jest zgodnie z wzorem W = 3 ( S – m )/( M
nr 2 do niniejszej uchwały.
– m ) + 2, gdzie M - jest maksymalną, a m – mini§2
malną oceną w skali stosowanej na innej uczelni.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
§6
Studia doktoranckie mogą nie być uruchomione w przypadku, gdy liczba przyjętych jest mniejsza niż limit przyjęć. __Nr 466 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody
na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej po§7
łożonej w miejscowości Zielona Góra - Przylep. Podjęta
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
uchwała brzmi:
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„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej będącej własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej
w miejscowości Zielona Góra – Przylep, ul. 22 Lipca
6b i 6c, obejmującej działkę nr 11/11 zlokalizowaną
w obrębie nr 0060 miasta Zielona Góra, o powierzchni
4 257 m2, zabudowanej dwoma budynkami hotelowymi (mieszkalnymi), dla której prowadzona jest księga wieczysta ZG1E/00057667/3, o wartości rynkowej
2.333. 000,00 zł.
§2
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na obniżenie do kwoty 47.500 zł (netto) rocznej stawki czynszu
dzierżawnego nieruchomości określanej w § 1, w stosunku
do wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego
w styczniu 2015 r. i wynoszącej 64.524,72 zł (netto).
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, położonej w miejscowości Zielona Góra przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, obręb
16, obejmującej działkę nr 50/16 o powierzchni
13 045 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00109536/6, o wartości rynkowej
841 000,00 zł;
3) nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej
w obrębie nr 16 miasta Zielona Góra przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego obejmującej działkę nr
50/3 o powierzchni 6 890 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00109537/3,
o wartości rynkowej523 000,00 zł.
2. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do
sprzedaży wynosi 25 177 m2 o wartości rynkowej
2 074 000,00 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 467 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia opi- __Nr 469 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
nii dotyczącej obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Prostej 8
w Zielonej Górze. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża pozytywną
opinię dotyczącą obniżenia do kwoty 15.000,00 zł ceny
sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze przy ul. Prostej 8, obejmującej
działkę nr 13/5 o powierzchni 503 m2, stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/000468886/4, o wartości
rynkowej określonej w operacie szacunkowym z dnia 18
marca 2014 r. na kwotę 65.960,00 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 468 z dn. 29.04.2015 r. w sprawie wyrażenia opinii

dotyczącej sprzedaży nieruchomości. Podjęta uchwała
brzmi:
„§1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
sprzedaż:
1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu
Zielonogórskiego, położonej w miejscowości Zielona Góra przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, obejmującej niżej wymienione działki:

Numer
działki

Obręb

Powierzchnia [m2]

Nr księgi
wieczystej

50/10

16

2214

ZG1E/00109538/0 280 000,00 zł

50/11

16

1407

ZG1E/00109540/7 200 000,00 zł

50/12

16

1621

ZG1E/00109541/4 230 000,00 zł

5242

Razem:

Razem:

Wartość rynkowa

710 000,00 zł

użyczenie nieruchomości. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
przekazanie do używania Miastu Zielona Góra – w drodze umowy użyczenia - stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego części nieruchomości budynkowej o powierzchni 990,02 m2 stanowiącej Inkubator
Technologiczny Parku Naukowo–Technologicznego.
2. Inkubator Technologiczny znajduje się w budynku
Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” Parku Naukowo–Technologicznego o powierzchni
1 619,78 m2, zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym
15/48, położonej w obrębie 0010 w Nowym Kisielinie,
o powierzchni 8 611 m2, dla której prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze księga wieczysta nr ZG1E//00061820/5.
3. Wartość przedmiotu użyczenia, o którym mowa w ust. 1
- roczny dochód operacyjny netto - wynosi 256.993 zł.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Traci moc uchwała nr 352 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości.”

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na
nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r.
podjął uchwałę
__Nr 470 z dn.13.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na

użyczenie nieruchomości, wyposażenia i aparatury oraz
przekazanie do nieodpłatnego korzystania wartości niematerialnych i prawnych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego”. Podjęta uchwała brzmi:
„§ 1
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1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę
na przekazanie do używania Miastu Zielona Góra –
w drodze umowy użyczenia - stanowiącej własność
Uniwersytetu Zielonogórskiego części nieruchomości
budynkowej o powierzchni 990,02 m2 stanowiącej Inkubator Technologiczny Parku Naukowo–Technologicznego.
2. Inkubator Technologiczny znajduje się w budynku
Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” Parku Naukowo–Technologicznego o powierzchni
1 910,14 m2, zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym
15/48, położonej w obrębie 0010 w Nowym Kisielinie,
o powierzchni 8 611 m2, dla której prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze księga wieczysta nr ZG1E//00061820/5.
3. Wartość przedmiotu użyczenia, o którym mowa w ust. 1
- roczny dochód operacyjny netto - wynosi 289.415 zł.
§2
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na
przekazanie do używania spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego” z siedzibą przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze – w drodze umowy użyczenia –
stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
nieruchomości:
a) nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Kisielinie, obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem działki 15/5
o powierzchni 16 500 m2, dla której prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze księga
wieczysta nr ZG1E/00048921/6, zabudowanej budynkiem Centrum Logistycznego Parku Naukowo–
Technologicznego i Platformy na rzecz Nauki i Gospodarki o powierzchni użytkowej 1019,67 m2 wraz
z infrastrukturą techniczną przynależną do budynku
umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie,
o wartości rynkowej 748.000 zł, roczny dochód operacyjny netto 102.702 zł,
b) nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Kisielinie, obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem działki 15/45
o powierzchni 11 284 m2, dla której prowadzona
jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze księga
wieczysta nr ZG1E/00061820/5, zabudowanej budynkiem Centrum Budownictwa Zrównoważonego
i Energii o powierzchni użytkowej 2 525,4 m2 wraz
z infrastrukturą techniczną przynależną do budynku umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie,
o wartości rynkowej 2.795.000 zł, roczny dochód
operacyjny netto 379.898 zł,
c) nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Kisielinie, obejmującej działkę oznaczoną w operacie
ewidencji gruntów numerem działki 15/48 o powierzchni 8 611 m2 oraz działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem działki 27/8 o powierzchni 260 m2, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze księga wieczysta
nr ZG1E/00061820/5, zabudowanej budynkiem

Centrum Innowacji - „Technologie dla Zdrowia Człowieka” o powierzchni użytkowej 2 343,67 m2 wraz
z infrastrukturą techniczną przynależną do budynku umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie
(z wyłączeniem pomieszczeń Inkubatora Technologicznego o powierzchni 990,02 m2, określonego
w § 1 niniejszej uchwały), o wartości rynkowej
4.109.000 zł; roczny dochód operacyjny netto
558.396 zł, w tym:
− Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. – 268.981 zł netto,
− Inkubator Technologiczny – 289.415 zł netto,
d) nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Kisielinie, obejmującej działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów numerem działki 15/51
o powierzchni 6 700 m2, dla której prowadzona jest
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze księga wieczysta nr ZG1E/00061820/5, zabudowanej budynkiem Centrum Technologii Informatycznych o powierzchni użytkowej 1074,43 m2 wraz z infrastrukturą techniczną przynależną do budynku umożliwiającą jego prawidłowe funkcjonowanie, o wartości
rynkowej 2.302.000 zł, roczny dochód operacyjny
netto 312.879 zł.
2. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę
na przekazanie do używania spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego” z siedzibą przy
ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze – w drodze umowy
użyczenia – stanowiących własność Uniwersytetu
Zielonogórskiego:
1) wyposażenia o wartości: 1.280.061,49 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) aparatury o wartości: 16.343.874,11 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę
na przekazanie do nieodpłatnego korzystania spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
z siedzibą przy ul. Licealnej 9 w Zielonej Górze stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego
wartości niematerialnych i prawnych o wartości:
1.850.746,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
nr 469 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na użyczenie nieruchomości.”
Robert Korneluk
Biuro Prawne

__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są
na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

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