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SENAT UZ SENAT UZ

Z OBRAD SENATU
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  

na posiedzeniu w dniu 25-26 maja 2022 r. 
podjął następujące uchwały:

 Nr 511 zmieniająca uchwałę nr 254 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 
i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akade-
mickim 2022/2023;

 Nr 512 w sprawie nadania dr. Marcinowi Wesołowskiemu 
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ści-
słych i przyrodniczych w dyscyplinie astronomia;

 Nr 513 w sprawie nadania mgr. inż. Sławomirowi Białkow-
skiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przy-
rodniczych w dyscyplinie astronomia;

 Nr 514 w sprawie nadania mgr Annie Słoniowskiej stopnia 
doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscypli-
nie filozofia oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. 
Polska filozofia medycyny wobec eugenicznych wizji do-
skonalenia człowieka;

 Nr 515 w sprawie nadania dr Paulinie Kłos-Czerwińskiej 
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych 
w dyscyplinie filozofia;

 Nr 516 w sprawie nadania mgr. Tymoteuszowi Moreli stop-
nia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscy-
plinie historia;

 Nr 517 w sprawie nadania mgr Katarzynie Rektor stop-
nia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych 
w dyscyplinie nauki biologiczne oraz wyróżnienia roz-
prawy doktorskiej pt. Zmiany polimorficzne oraz wpływ 
stresorów środowiskowych i mechanizmów antyoksyda-
cyjnych w zaćmie u ludzi;

 Nr 518 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy dok-
torskiej mgr Anny Karmowskiej;

 Nr 519 w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego 
rozprawy doktorskiej mgr Annie Karmowskiej;

 Nr 520 w sprawie zmiany promotora pomocniczego roz-
prawy doktorskiej mgr Moniki Morgały w przewodzie dok-
torskim wszczętym w okresie od 1 października 2018 r. do 
30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 521 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr. Mirosława Bobka wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 522 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Bożeny Soleckiej wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 523 w sprawie wyznaczenia recenzentów w prze-
wodzie doktorskim mgr. Igora Bykowskiego wszczętym 
w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 
r.;

 Nr 524 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr. Marcina Kulasa wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 525 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Edyty Wysockiej wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 526 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Jessiki Woźniak-Szaramy wszczętym 
przed 1 października 2018 r.;

 Nr 527 zmieniająca uchwałę nr 687 Senatu UZ z dnia 
3 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji doktor-
skiej w przewodach doktorskich w dyscyplinie naukowej 
nauki fizyczne wszczętych przed 1 października 2018 r. 
oraz w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 
2019 r.;

 Nr 528 w sprawie powołania stałej komisji doktorskiej 
w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora 
w dyscyplinie naukowej nauki fizyczne wszczynanych od 
1 października 2018 r.;

 Nr 529 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Reginy Korzeniowskiej wszczętym w okresie od 1 paź-
dziernika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 530 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim 
mgr Anny Przybylskiej-Zielińskiej wszczętym w okresie do 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 531 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Nguyen Nhu Ngoc wszczętym w okresie od 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 532 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Katarzyny Stein-Szały wszczętym w okresie od 1 paździer-
nika 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 533 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Moniki Morgały wszczętym w okresie od 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 534 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Reginy Korzeniowskiej wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 535 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Anny Przybylskiej-Zielińskiej wszczętym 
w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 536 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Nguyen Nhu Ngoc wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 537 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Katarzyny Stein-Szały wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 538 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Moniki Morgały wszczętym w okresie od 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 539 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego 
w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Annie Kar-
mowskiej;

 Nr 540 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny, 
w której nadaje się stopień doktora, w postępowaniu 
o nadanie stopnia doktora mgr Annie Karmowskiej;

 Nr 541 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr. Marcina Kulasa wszczętym w okresie od 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 542 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Anny Borkowskiej wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.;

 Nr 543 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr. Pawła Zapeńskiego wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor  

wydał następujące zarządzenia:

 Nr 58 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
174 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny 
Nauki Biologiczne na okres od 1 października 2020 r. do 
30 września 2024 r.;

 Nr 59 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
190 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania wydziałowych rad 
programowych na Wydziale Humanistycznym;

 Nr 60 z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
180 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny 
Językoznawstwo na okres od 1 października 2020 r. do 30 
września 2024 r.;

 Nr 61 z dnia 20 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 
158 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 paź-
dziernika 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscypliny 
Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika na okres od 
1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.;

 Nr 62 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji 
rekrutacyjnej, podkomisji ds. rekrutacji oraz egzamina-
torów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia w roku 
akademickim 2022/2023;

 Nr 63 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie powołania i zasad 
funkcjonowania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 
w Uniwersytecie Zielonogórskim;

 Nr 64 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego 
terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych 
i Technicznych w roku akademickim 2022/2023;

 Nr 65 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie szczegółowego 
terminarza rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humani-
stycznych i Społecznych w roku akademickim 2022/2023;

 Nr 66 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Re-
gulaminu i Informacji dotyczących przetargu na sprzedaż 
lokalu użytkowego nr 3, położonego na I piętrze w bu-
dynku handlowo-usługowym, zlokalizowanego na działce 
o numerze ewidencyjnym 138/23, położonej w Zielonej 
Górze przy ul. al. Wojska Polskiego 86;

 Nr 67 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji 
do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokalu użytko-
wego, do którego przysługuje Uniwersytetowi Zielonogór-
skiemu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 Nr 68 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa.

 Nr 69 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu i Informacji dotyczących przetargu na sprze-
daż nieruchomości gruntowej, będącej w użytkowaniu 
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