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UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI  N r  6  (272)  czerwiec 2020

z obrad senatu
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  

na posiedzeniu w dniu 20 maja 2020 roku  
podjął następujące uchwały:

 nr 682 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 682 z dnia 20 maja 2020 r.

 nr 683 zmieniająca uchwałę nr 511 Senatu Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia 
warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia re-
krutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021.
Senat podjął uchwałę nr 683 z dnia 20 maja 2020 r.

 nr 684 w sprawie nadania Panu dr. inż. Sergiuszowi Sienkow-
skiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automa-
tyka, elektronika i elektrotechnika.
Senat podjął uchwałę nr 684 z dnia 20 maja 2020 r.

 nr 685 w sprawie nadania Panu dr. inż. Januszowi Kaczmar-
kowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inży-
nieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, 
elektronika i elektrotechnika.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 685 z dnia 20 maja 2020 r.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  
na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2020 r.  

podjął następujące uchwały:

 nr 686 w sprawie opinii dotyczącej kandydatury prof. 
dr. hab. Wojciecha Strzyżewskiego na stanowisko rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2020-2024.
Senat podjął uchwałę nr 686 z dnia 3 czerwca 2020 r.

 nr 687 w sprawie powołania komisji doktorskiej w prze-
wodach doktorskich w dyscyplinie naukowej nauki fi-
zyczne wszczętych przed 1.10.2018 r. oraz w okresie od 
1.10.2018 r. do 30.04.2019 r.
Senat podjął uchwałę nr 687 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Agnieszka Czyż
Biuro Prawne

zarządzenia jm rektora
JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 nr 70 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego ter-
minarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych w roku akademickim 2020/2021.

 nr 71 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego termi-
narza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Tech-
nicznych w roku akademickim 2020/2021.

 nr 72 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 
Ekspertów w Instytucie Fizyki.

 nr 73 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany struktury or-
ganizacyjnej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą oraz zmiany regulaminu organizacyjnego Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

 nr 74 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 
Ekspertów w Instytucie Matematyki.

 nr 75 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 3 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 stycznia 
2002 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 r. 
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 nr 76 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 32 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2019 
w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne.

 nr 77 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie kalendarza rekruta-
cyjnego na studia wyższe na semestr zimowy w roku akade-
mickim 2020/2021.

 nr 78 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 
Ekspertów w Instytucie Nauk Biologicznych.

 nr 79 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie dokumentów wy-
maganych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyższe 
oraz szczegółowych unormowań dotyczących postępowania 
rekrutacyjnego w roku akademickim 2020/2021.

 nr 80 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązku skła-
dania przez pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji ja-
kości działalności naukowej.
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