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__Nr 570 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struk-
turze organizacyjnej Wydziału Nauk Biologicznych. 
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 570 z dn. 
27.04.2016 r. 

__Nr 571 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska. Senat jednogłośnie podjął uchwałę 
nr 571 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 572 w sprawie korekty planu inwestycyjnego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego na rok 2016. Senat jednogłośnie 
podjął uchwałę nr 572 z dn. 27.04.2016 r.

TreŚć UchWAł jeST doSTępNA NA STroNIe INTerNeToWej UZ pod AdreSem: 
http://www.uz.zgora.pl/ap/

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 25 maja 2016 r. podjął następujące 
uchwały:

__Nr 573 w sprawie utworzenia na Wydziale prawa i Admi-
nistracji studiów podyplomowych „podyplomowe studia 
legislacji samorządowej” i określenia efektów kształce-
nia dla tych studiów. Senat jednogłośnie podjął uchwałę 
nr 573 z dn. 25.05.2016 r.

__Nr 574 w sprawie przyjęcia warunków i trybu re-
krutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 
/2018. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 574 z dn. 
25.05.2016 r.

__Nr 575 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na 
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralne-
go w latach 2017/2018 - 2019/2020. Senat jednogłośnie 
podjął uchwałę nr 575 z dn. 25.05.2016 r.

__Nr 576 zmieniająca uchwałę nr 96 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 576 
z dn. 25.05.2016 r.

__Nr 577 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organiza-
cyjnego Wydziału Nauk Biologicznych. Senat jednogłośnie 
podjął uchwałę nr 577 z dn. 25.05.2016 r.
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__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 560 w sprawie zmiany profilu kształcenia i określe-
nia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego 
stopnia bezpieczeństwo narodowe prowadzonych na Wy-
dziale ekonomii i Zarządzania. Senat jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 560 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 561 w sprawie zmiany profilu kształcenia i określe-
nia efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego 
stopnia bezpieczeństwo narodowe prowadzonych na Wy-
dziale ekonomii i Zarządzania. Senat jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 561 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 562 w sprawie zmiany profilu kształcenia i określe-
nia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierwszego 
stopnia wychowanie fizyczne prowadzonych na Wydziale 
Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Senat jednogłośnie podjął 
uchwałę nr 562 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 563 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów pierw-
szego stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych prowadzonych na Wydziale Artystycznym. Senat 
jednogłośnie podjął uchwałę nr 563 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 564 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów dru-
giego stopnia edukacja artystyczna w zakresie sztuk pla-
stycznych prowadzonych na Wydziale Artystycznym. Senat 
jednogłośnie podjął uchwałę nr 564 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 565 w sprawie przyjęcia warunków i trybu re-
krutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 
2016/2017. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 565 
z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 566 zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie 
przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe 
w roku akademickim 2016 /2017. Senat jednogłośnie pod-
jął uchwałę nr 566 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 567 zmieniająca uchwałę nr 472 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przy-
jęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i fina-
listów olimpiad stopnia centralnego w latach 2016/2017 
- 2018/2019. Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 567 
z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 568 w sprawie utworzenia na Wydziale Informatyki, 
elektrotechniki i Automatyki studiów podyplomowych 
„Technologie informatyczne” i określenia efektów kształ-
cenia dla tych studiów. Senat jednogłośnie podjął uchwa-
łę nr 568 z dn. 27.04.2016 r.

__Nr 569 w sprawie utworzenia na Wydziale Informa-
tyki, elektrotechniki i Automatyki studiów podyplo-
mowych „Społeczeństwo w dobie Internetu rzeczy” 
i określenia efektów kształcenia dla tych studiów. 
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 569 z dn. 
27.04.2016 r.


