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Z OBRAD SENATU 
Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 142 w sprawie przyjęcia zasad przy-
znawania stypendium Rektora UZ; 
Ze środków pochodzących z rezerwy rek-
tora utworzony został fundusz stypendial-
ny dla wyróżniających się studentów UZ. 
Corocznie przyznawanych będzie pięć 
stypendiów, których wysokość na dany rok 
ustalać będzie każdorazowo rektor. 
 nr 143 w sprawie przyjęcia zasad nada-

wania tytułu doktora honoris causa Uni-
wersytetu Zielonogórskiego; 
 nr 144 w sprawie sztandaru UZ; 

Senat, kierując się tradycjami ora zwycza-
jami akademickimi, postanowił o umiesz-
czeniu na sztandarze godła uczelni oraz 
sentencji w brzmieniu: „Doktrina multi-
plex, veritas una”. 
 nr 145 w sprawie opinii dotyczącej zmia-

ny struktury wewnętrznej Wydziału Me-
chanicznego; 
 nr 146 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej zmiany nazwy  międzywydziałowej 
jednostki organizacyjnej „Kolegium Języ-
ków Obcych” na „Nauczycielskie Kole-
gium Języków Obcych”. 

Senat na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 147 w sprawie przyjęcia systemu 
zarządzania gospodarką finansową; 
 nr 148 w sprawie uchwalenia zmian 

statutu UZ; 
Senat wprowadził następujące zmiany 
w Statucie UZ przyjętym uchwałą nr 130 
z dnia 24 kwietnia 2002 roku: 
- skreślono § 23 w brzmieniu: 

„Zakładem Poligrafii kieruje, powo-
ływany przez rektora, kierownik.” 

- w § 147 skreślono ust. 2 w brzmieniu: 
„2. Biurem rektora kieruje dyrektor 
biura rektora.” 

- zmieniona została treść  § 149, który 
otrzymał następujące brzmienie: 
„Dyrektor Administracyjny jest prze-
łożonym pracowników wydziału nie 
będących nauczycielami akademicki-
mi.” 

 nr 149 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia z Komendą Miej-
ską Policji w Zielonej Górze dotyczącego 
zasad przeprowadzania interwencji Policji 
na terenie uczelni; 
 nr 150 zmieniająca uchwałę nr 32 Senatu 

UZ z dnia 4 września 2001 r. w sprawie 
zasad ustalania wymiaru pensum dydak-
tycznego nauczycieli akademickich UZ;  
Zmieniono dotychczasowe zasady ustala-
nia pensum dydaktycznego w następujący 
sposób: 
- dla nauczycieli akademickich posiada-

jących stopień naukowy doktora habi-
litowanego lub równoważne kwalifi-
kacje artystyczne zatrudnionych na 

stanowisku profesora - 180 godzin, 
- dla starszych wykładowców posiada-

jących stopień naukowy doktora – 300 
godzin, nieposiadających stopnia na-
ukowego doktora – 330 godzin, 

- dla pozostałych nauczycieli akademic-
kich w wysokości maksymalnego wy-
miaru pensum określonego w art. 101 
ustawy o szkolnictwie wyższym. 

 nr 151 zmieniająca uchwałę nr 41 
w sprawie stawek za prowadzenie prac 
dyplomowych oraz realizację godzin po-
nadwymiarowych na studiach dziennych; 
 nr 152 w sprawie zasad organizacji 

kształcenia na Wydziale Artystycznym; 
 nr 153 zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu 

UZ z dnia 19 września 2001 r. w sprawie 
szczegółowych zasad ustalania stawek za 
realizację godzin ponadwymiarowych na 
studiach zaocznych i wieczorowych;  
Zgodnie z wprowadzoną zmianą wysokość 
stawki za godziny ponadwymiarowe na 
studiach zaocznych i wieczorowych nie 
może być wyższa niż 1,5-krotność stawki 
na studiach dziennych.  
 nr 154 w sprawie opinii dotyczącej struk-

tury wewnętrznej Wydziału Nauk Ści-
słych;  
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek 
Rady Wydziału Nauk Ścisłych dotyczący 
zniesienia w ramach struktury organiza-
cyjnej Instytutu Matematyki Pracowni 
Komputerowej I  i Pracowni Komputero-
wej II oraz powołanie Pracowni Kompu-
terowej, a także dotyczący powołania 

w ramach struktury organizacyjnej Insty-
tutu Astronomii Zakładu Astrofizyki oraz 
Zakładu Kosmologii. 
 nr 155 w sprawie opinii dotyczącej struk-

tury wewnętrznej Wydziału Zarządzania; 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek 
Rady Wydziału Zarządzania dotyczący 
zniesienia w ramach struktury organiza-
cyjnej wydziału Instytutu Informatyki i Za-
rządzania. 
 nr 156 w sprawie uchwalenia zmian 

w regulaminie studiów UZ; 
 nr 157, 158, 159, 160 w sprawie opinii 

wniosków o mianowanie na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego; 
Senat pozytywnie zaopiniował następujące 
wnioski o mianowanie na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego: 
- dr hab. Ireny Machaj, 
- dr hab. Edwarda Kozioła, 
- dr hab. inż. Wielisławy Osmańskiej-

Furmanek, 
- kw. II st. Tomasza Sikorskiego. 
 nr 161, 162 w sprawie wyrażenia zgody 

na mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego; 
Senat wyraził zgodę na mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego 
 prof. Janusza Dzięcioła oraz prof. Miro-
sława Bukowskiego. 
 nr 163 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie UZ do programu Mobilno-
ści Studentów MOST. 

Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 lipca 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 164 w sprawie zwiększenia limitów 
przyjęć na I rok studiów w roku akade-
mickim 2002/2003; 
 nr 165 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu  Zielonogór-

skiego na dzień 31 sierpnia 2001 roku; 
 nr 166 w sprawie podziału zysku netto 

osiągniętego przez Uniwersytet  Zielono-
górski za rok 2001; 
 nr 167  w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego byłej Politechniki Zielono-
górskiej na dzień 31 sierpnia 2001 roku; 
 nr 168  w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego byłej Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej na dzień 31 sierpnia 2001 roku; 
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 nr 169 w sprawie wszczęcia postępowa-
nia o nadanie tytułu doktora honoris causa 
prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorko-
wi; 
 nr 170 w sprawie wyrażenia zgody na 

mianowanie na stanowisko profesora 
zwyczajnego; 
Senat wyraził zgodę na mianowanie na 
stanowisko profesora zwyczajnego  
prof. dr hab. Mariana Nowaka. 
 nr 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 

w sprawie opinii wniosków o mianowanie 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 

Senat pozytywnie zaopiniował następujące 
wnioski o mianowanie na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego: 
- dr hab. Andrzeja Cegielskiego, 
- dr hab. Louisa Ferdinanda Helbiga, 
- dr hab. Wiesława Hładkiewicza, 
- dr hab. Johanessa Michelsa, 
- dr hab. Tadeusza Nadziei, 
- dr hab. Wojciecha Okrasińskiego, 
- dr hab. inż. Waldemara Uździckiego. 
 nr 178 zmieniająca uchwałę nr 25 z dnia 

4 września 2001 r. w sprawie struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Humanistycznego; 

 nr 179 zmieniająca uchwałę nr 25 z dnia 
4 września 2001 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Nauk Ścisłych; 
 nr 180 w sprawie opinii dotyczącej regu-

laminu organizacyjnego Centrum Kształ-
cenia Pedagogicznego; 
 nr 181 w sprawie wyrażenia opinii doty-

czącej wspierania podjętych przez Wy-
dział Zarządzania działań zmierzających 
do powołania Instytutu Ekonomii; 
 nr 182 w sprawie przyjęcia projektu 

insygniów rektora UZ. 

ZARZĄDZENIA JM REKTORA 
JM Rektor wydał zarządzenia: 

 nr 35 z dnia 27 maja 2002 r. zmieniające 
zarządzenie rektora nr 29 z dnia 22 kwiet-
nia 2002 r. w sprawie wprowadzenia regu-
laminu przyznawania miejsc w domach 
studenckich; 
 nr 36 z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie 

powołania Uczelnianej Komisji Rekruta-
cyjnej; 
Powołana została Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna w składzie: 
- prof. dr hab. inż. Ferdynand Roman-

kiewicz  –  przewodniczący 

- mgr inż. Wojciech Kotowicz,, 
- dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ, 
- dr hab. Krzysztof Maćkowiak, prof. UZ 
- II st. kwal. art. Witold Michorzewski, 
- dr hab. Tadeusz  Nadzieja, prof. UZ 
- dr hab. Franciszek Pastwa, prof. UZ 
- dr hab. inż. Jacek Przybylski, prof. UZ 
- dr hab. inż. Anna Walaszek-

Babiszewska, prof. UZ.  

 nr 37 z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia liczby etatów administacyjno-

ekonomicznych niezbędnych dla prowa-
dzenia działalności naukowo-dydaktycznej; 
  nr 38 z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie 

zmian struktury organizacyjnej Wydziału 
Mechanicznego; 
 nr 39 z dnia 29 kwietnia 2002 r. 

w sprawie powołania sekretarza Uczelnia-
nej Komisji Rekrutacyjnej; 
Na sekretarza UKR powołana została 
inż. Maria Kupisz. 

Monika Duchoń 
 

 

Tytuł profesorski  
dla JOACHIMA ZDRENKI 
3 lipca w Pałacu Prezydenckim w War-

szawie dr hab. Joachim Zdrenka z Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego otrzymał nominację 
profesorską.  

Joachim Zdrenka ukończył historię na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Tam też, w 1979 r.  uzyskał stopień 
naukowy doktora (rozprawa doktorska: „Poli-
tyka zewnętrzna książąt szczecińskich 
w latach 1295 – 1411”). Natomiast w roku 
1993 na Uniwersytecie Gdańskim uzyskał 
stopień naukowy doktora habilitowanego 
(rozprawa habilitacyjna: „Główne, stare 

i młode miasto Gdańsk i ich patrycjat 
w latach 1342 – 1525”). 

Z Zieloną Górą (Wyższa Szkoła Pedago-
giczna) dr hab. Joachim Zdrenka jest związa-
ny od 1994 roku. Wcześniej pracował 
w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
w Gdańsku, potem spędził dwa lata w Bonn 
na stypendium A. Humboldta, a w latach 
1987 – 1994 jako pracownik naukowo ba-
dawczy był zatrudniony w Instytutach histo-
rycznych w Darmstard i Marburgu w Niem-
czech.  

Na Uniwersytecie Zielonogórskim prof. 

Zdrenka kieruje Pracownią Epigrafiki 
w Zakładzie Nauk Pomocniczych w Instytu-
cie Historii (epigrafika – odczytywanie napi-
sów wykonanych w materiale twardym – 
kamień, drewno). Profesor jest autorem wielu 
prac naukowych o międzynarodowym zasię-
gu z zakresu historii średniowiecznej Pomo-
rza Zachodniego, Niemiec i Polski. Jeszcze 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej wypromo-
wał dwóch doktorów, dziś opiekuje się kolej-
nymi młodymi naukowcami. 

Gratulujemy! 

ESA 
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Prof. ROMAN JUSZKIEWICZ 
najczęściej cytowany 
W serwisie internetowym tygodnika 

Wprost ukazała się analiza cytowań publika-
cji naukowców z Polski z niektórych dyscy-
plin, opracowana przez prof. Andrzeja Pilca 
z PAN w Krakowie. Analiza dotyczy danych 
zawartych w Science Citation Index w latach 
1965-2001, przy czym warunkiem znalezie-
nia się na tej liście było co najmniej tysiąc 
cytowań w tym okresie. Ponadto naukowiec 

musiał mieć w swoim dorobku przynajmniej 
jedną pracę cytowaną więcej niż 100 razy. 
Takie założenia twórcy listy spełniło zaled-
wie 241 Polaków. 

Lista obejmuje cztery działy: nauki bio-
medyczne, nauki fizyczne, nauki chemiczne 
oraz „inne nauki”. 

Na tej prestiżowej liście (w dziale „inne 
nauki”) znalazł się prof. Roman Juszkiewicz 

z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego (jako jedyny profesor ze środo-
wiska zielonogórskiego) z liczbą 1.357 cyto-
wań. Profesor jest także pracownikiem Cen-
trum Astronomicznego PAN im. M. Koperni-
ka w Warszawie. 

Gratulujemy! 
ap 

Prof. ANDRZEJ WIŚNIEWSKI 
wśród laureatów Fundacji Nauki Polskiej 
Prof. Andrzej Wiśniewski, ostatni rektor 

b. WSP, został laureatem prestiżowego pro-
gramu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Wychodząc naprzeciw opiniom środowi-
ska naukowego i ustanawiając w 1998 roku 
program pn. Subsydia profesorskie, Fundacja 
na Rzecz Nauki Polskiej podjęła się bezpo-
średniego wspierania najaktywniejszych 
i cieszących się szacunkiem uczonych pol-
skich, którzy tworzą intelektualny zaczyn, 
sprzyjający wyrastaniu młodej kadry – pisze 
w specjalnym liście do JM Rektora prof. 

Maciej W. Grabski, prezes Fundacji. – Zależy 
nam, aby przyznane środki pozwalały Laure-
atom na aktywniejsze działanie, na podejmo-
waniu przez nich nowych tematów, a również 
na kształcenie młodzieży i następców nauko-
wych. Laureatów obdarzamy pełnym zaufa-
niem i pozostawiamy im pełną swobodę 
w wyborze oraz ewolucji prowadzonych 
badań. Jesteśmy przekonani, że powierzone 
im środki będą należycie zużytkowane dla 
nauki.  

W bieżącym roku konkursem ponownie 

objęto humanistykę. Kandydatów do konkur-
su wskazało nam kilkudziesięciu zaproszo-
nych wybitnych humanistów. Po wielostop-
niowej procedurze kwalifikacyjnej z udzia-
łem specjalnie zaproszonych w tym celu 
opiniodawców Fundacja rozstrzygnęła kon-
kurs przyznając 15 wyróżnionym uczonym  
3-letnie subsydia. 

Dodajmy, że ogłoszenie wyników kon-
kursu odbyło się 22 czerwca w Sali Złotej 
Pałacu Kazimierzowskiego w Warszawie. 

Gratulujemy! 
ap 

Minister 
dziękuje prof. ZBIGNIEWOWI IZDEBSKIEMU 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edu-

kacji Narodowej i Sportu Włodzimierz Pa-
szyński skierował do JM Rektora specjalne 
pismo, w którym czytamy m.in.: Z uznaniem 
i satysfakcją odnotowuję warunki stworzone 
na Pańskiej uczelni dla działalności Zakładu 
Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji 
Seksualnej kierowanego przez dr hab. Zbi-
gniewa Izdebskiego. Baza etatowa i lokalowa 
ma znaczący wpływ na efekty działalności 
tego Zakładu, zwłaszcza, że jest jedyną tego 

typu placówką w strukturze uczelni akade-
mickich w Polsce. 

Ekspertyzy i opracowania dotyczące edu-
kacji seksualnej realizowane przez Zakład 
w istotny sposób wspierają działania Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pro-
wadzony przez Zakład monitoring pornogra-
fii dziecięcej w Internecie stanowi ważną 
bazę w profilaktyce tego zjawiska. 

Od siebie dodajmy, że prof. Zbigniew Iz-
debski jest najbardziej „medialnym” naukow-

cem z Zielonej Góry, często gości na łamach 
ogólnopolskiej prasy, wypowiada się w ogól-
nopolskich stacjach radiowych i telewizyj-
nych, gdzie jest proszony o opinie i komenta-
rze. Ta działalność na pewno skutecznie 
wspiera problematykę edukacji seksualnej, 
dla której w Polsce nigdy nie było dobrego 
klimatu. 

Gratulujemy uznania! 
ap 

 


