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z o b r a d s e n at u
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 31 maja 2017 r. podjął następujące
uchwały:

Nr 102 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii studiów podyplomowych „Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera” i określenia efektów kształcenia dla tych studiów.

Nr 95 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na
studia wyższe w roku akademickim 2018 /2019.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 102 z dnia 31 maja
2017 r.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 95 z dnia 31 maja
2017 r.

Nr 103 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
„Asystent rodziny” na Wydziale Pedagogiki, Psychologii
i Socjologii.

Nr 96 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
w latach 2018/2019 - 2020/2021.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 96 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 97 zmieniająca uchwałę nr 574 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku
akademickim 2017 /2018.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 97 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 98 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania
stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat podjął uchwałę nr 98 z dnia 31 maja 2017 r.
Nr 99 w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 99 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 100 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania
i uchwalania programów kształcenia dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 100 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 101 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i zarządzanie dziedzictwem kulturowym” i określenia efektów
kształcenia dla tych studiów.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 103 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 104 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
„Aktywizacja społeczna seniorów” na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 104 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 105 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
„Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie” na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 105 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 106 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wydziału Prawa i Administracji.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 106 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 107 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 107 z dnia 31 maja
2017 r.
Nr 108 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia jednostki międzywydziałowej Centrum Doskonałości Naukowej
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz regulaminu organizacyjnego Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat podjął uchwałę nr 108 z dnia 31 maja 2017 r.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 101 z dnia 31 maja
2017 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
Nr 38 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie składu komisji
rekrutacyjnych oraz określenia wysokości wynagrodzeń
dla osób biorących udział w rekrutacji na studia.

Nr 39 z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z ośrodków wczasowych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 40 z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie limitów przyjęć
na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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Nr 41 z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie kalendarza rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim
2017/2018.

Nr 47 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych
unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego
na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018.

Nr 42 z dnia 23 maja 2017 roku uchylające zarządzenie
nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16
kwietnia 2012 r. w sprawie zadań związanych z monitorowaniem karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego.

Nr 48 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Nr 43 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat
za postępowanie związane z przyjęciem na studia wyższe
od roku akademickiego 2017/2018.
Nr 44 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie powołania
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki
2017/2018.
Nr 45 z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmieniające
zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za
świadczone usługi edukacyjne.
Nr 46 z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Rok 2017 jest szczególnie istotny dla Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, albowiem obchodzimy 50-lecie istnienia jednostki o bardzo bogatej historii oraz ugruntowanej pozycji
w środowisku krajowym i międzynarodowym. Działalność
wydziału koncentruje się w dwóch podstawowych obszarach – naukowym i dydaktycznym.
Przejawem wysokiej aktywności naukowej pracowników
instytutów funkcjonujących w jednostce są liczne publikacje naukowe i patenty, realizacja wielu projektów naukowych i rozwojowych oraz rozległa współpraca z przemysłem i środowiskiem naukowym w kraju i zagranicą, a także
uprawnienia do nadawania stopni naukowych w kluczowych
dyscyplinach.
W obszarze dydaktycznym wydział koncentruje się na
kształceniu kadr na kierunkach automatyka i robotyka,
biznes elektroniczny, efektywność energetyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika oraz informatyka, a także inżyniera biomedyczna (wspólnie z Wydziałem
Mechanicznym). W ciągu 50 lat działalności dydaktycznej
studia na wydziale ukończyło ponad 9000 absolwentów. PoUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
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Nr 49 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie w sprawie
struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
Nr 50 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie utworzenia
jednostki międzywydziałowej Centrum Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 51 z dnia 7 czerwca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20
kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018.
Daria Korona
Biuro Prawne
__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są
na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

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

mimo trwającego od kilku lat niżu demograficznego, atrakcyjna oferta dydaktyczna oraz duże zaangażowanie i profesjonalizm nauczycieli akademickich sprawiają, iż wydział
aktualnie kształci ponad 1200 studentów.
Swą znamienitą pozycję Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki zawdzięcza zarówno byłym, jak
i aktualnym pracownikom, studentom, absolwentom oraz
partnerom z zaprzyjaźnionych krajowych i zagranicznych
ośrodków naukowych, a także przemysłu. Wszystkim im należą się serdeczne słowa podziękowania za wkład w rozwój
jednostki.
Dziekan Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Źródło: Album Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 50 lat

