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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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wieczystym Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej 
przy ul. Monte Cassino 21b na działce o numerze ewi-
dencyjnym 161/1, obręb 0027 miasta Zielona Góra, zabu-
dowanej budynkiem dydaktycznym stanowiącym odrębną 
własność Uniwersytetu Zielonogórskiego;

 Nr 70 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Ko-
misji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej, będącej w użytkowaniu wieczystym 
Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej przy ul. Monte 
Cassino 21b na działce o numerze ewidencyjnym 161/1, 
obręb 0027 miasta Zielona Góra, zabudowanej budynkiem 
dydaktycznym stanowiącym odrębną własność Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego;

 Nr 71 z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie organizacji obo-
wiązkowego szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higie-
nicznych warunków kształcenia na Uniwersytecie Zielo-
nogórskim;

 Nr 72 z dnia 10 czerwca 2022 r. zmieniające zarządze-
nie nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim Jednolitego Systemu Antyplagia-
towego oraz procedur obowiązujących przy sprawdzaniu 
pisemnych prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednoli-
tego Systemu Antyplagiatowego.

Marta Szymanowska
Biuro Organizacyjne

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski z Instytutu Au-
tomatyki, Elektroniki i Elektrotechniki (Zakład Automatyki 
Przemysłowej) znalazł się na 2. miejscu w Polsce (2771. na 
świecie) w rankingu naukowców w dziedzinie elektronika 
i inżynieria elektryczna przygotowywanego przez portal 
Research.com.

Research.com to największy portal przygotowujący ran-
kingi naukowców na podstawie danych z serwisów Micro-
soft Academic Graph oraz Google Scholar, uwzględniające 
trzy wskaźniki bibliometryczne: liczbę publikacji danego 
naukowca, liczbę cytowań tych prac i indeks Hirscha, czyli 
współczynnik pokazujący, jak dużo artykułów danego auto-
ra jest cytowanych najczęściej. Wynik prof. K. Gałkowskie-
go to: 251 publikacji cytowanych 5328 razy, a jego współ-
czynnik Hirscha to 33.

W dziedzinie elektronika i inżynieria elektryczna w ran-
kingu znalazło się tylko 4 polskich naukowców:
1. prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski z Politechniki 

Warszawskiej (doktor honoris causa Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego)

2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

3. prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer z Politechniki Poznańskiej
4. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek z Politechniki Bia-

łostockiej (doktor honoris causa Uniwersytetu Zielono-
górskiego)

esa

PROFESOR  
KRZYSZTOF GAŁKOWSKI
NA 2. MIEJSCU W POLSCE  

W RESEARCH.COM
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje, że 

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do 
równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie 
może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecz-
nym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (Art. 
32, Dz.U.1997.78.483). Kodeks pracy także stanowi gwa-
rancję, że: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, 
bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu 
na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodo-
wość, przekonania polityczne, przynależność związkową, 
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, 
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrud-
nienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy 
– jest niedopuszczalna”(Art. 113, Dz.U.2020.0.1320). Oba 
przytoczone przepisy stanowią idealną bazę do równego 
traktowania, jednakże realność, w której funkcjonujemy 
w środowisku akademickim nie jest idealna, członkowie 
społeczności akademickiej doświadczają nierównego trak-
towania na wielu płaszczyznach i poziomach. Możliwość 
ograniczania nierównego traktowania może być wzmacnia-
na poprzez z jednej strony działania zogniskowane na ści-
słym przestrzeganie prawa, z drugiej strony na edukowaniu 
o tym, co może być nierównym traktowaniem i jakie są 
jego uwarunkowania. 

Piąte Uczelniane Forum Jakości Kształcenia - Równe 
traktowanie Realia, standardy, postulaty, które odbyło się 
szóstego czerwca 2022 roku, miało za zadanie przybliżenie 
problemu równego traktowania środowisku akademickie-
mu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ważkość tematu za-
owocowała różnorodnymi wystąpieniami, które przybliżyły 
problematykę nierównego traktowanie na gruncie języko-
wym, prawnym i psychologicznym, uczestnicy Forum mieli 
możliwość zapoznania się z wynikami badań realizowanych 
przez zespół ds. Równego Traktowania pod kierownictwem 
Pełnomocniczki Rektora ds. Równego Traktowania dr hab. 
Magdaleny Steciąg, prof. UZ. Uczestnikami badania byli: 

RÓWNE  
TRAKTOWANIE  

W SPOŁECZNOŚCI 
AKADEMICKIEJ

Anna Góralewska-Słońska
Instytut Psychologii

O JAKOŚCI  KSZTAŁCENIA

To, że ktoś jest inny  
nie znaczy, że nie zasługuje  

na szacunek.
(J.Picoult 2017, Małe wielkie rzeczy)

nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, stu-
denci i doktoranci naszego Uniwersytetu, zachęcam do za-
poznania się ze szczegółowymi wynikami, dla zaciekawie-
nia, dzieląc się z Państwem wynikami, mówiącymi że jedna 
czwarta badanych doświadczyła dyskryminacji. Zachowa-
niami naruszającymi równe traktowanie, których doświad-
czyli respondenci były „niestosowne komentarze, żarty, 
wulgaryzmy; ignorowanie opinii; nadmierne obciążanie 
zadaniami w porównaniu z innymi; nierówność zarobków, 
nagród, stypendiów; przypisywanie zasług innym osobom; 
podważanie autorytetu; pomijanie w przyznawaniu premii, 
nagród, stypendiów; agresywne zachowania” (Steciąg i in. 
2022). Przyglądając się tym przykładom można zauwa-
żyć, że występują zarówno przejawy dyskryminacji, które 
są wskazane w aktach prawnych jak również takie, które 
trudno zdefiniować w świetle prawa, zatem może warto 
odpowiedzieć sobie na pytanie skąd bierze się nierówne 
traktowanie i kto może go doświadczyć? 

Najprostsza droga do powstania nierównego traktowania 
to droga związana z postrzeganiem świata przez pryzmat 
pewnych uproszczeń Dzięki stereotypom percepcja świata 
staje się mniej czasochłonna i bardziej zautomatyzowana, 
jednak w dalszej perspektywie nadmierne i nieuzasadnione 
uproszczenia mogą stać się uprzedzeniami i prowadzić do 
dyskryminacji (tabela 1). 
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