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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 czerwca
2003 r. podjął następujące uchwały:

Senat wstrzymał rekrutację na studia dzienne i na studia zaoczne
na kierunku wychowanie fizyczne w roku akademickim
2003/2004.

Nr 92 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych w roku akademickim 2003/2004.

Nr 96 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego na dzień 31
grudnia 2002 r.

Senat ustalił wysokość stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych, które
obowiązywać będą w roku akademickim 2003/2004.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 października 2003 r.

Nr 93 w sprawie przyjęcia programu stabilizacyjnego działalności finansowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął program stabilizacyjny działalności finansowej
uczelni. Program prezentowany był na spotkaniu JM Rektora
z pracownikami w dniu 10 czerwca br.

Nr 94 w sprawie przyjęcia podziału środków finansowych w roku 2003 zgodnie z systemem zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął podział środków finansowych w Uniwersytecie Zielonogórskim w roku 2003.

Nr 95 w sprawie zmiany limitów przyjęć na I rok
studiów dziennych w roku akademickim 2003/2004.

Senat przyjął sprawozdanie z bilansu oraz rachunek zysków
i strat Uniwersytetu Zielonogórskiego sporządzony na dzień 31
grudnia 2002 r., wykazujący saldo po stornie aktywów i pasywów
w wysokości 135.818.767,16 zł i zamykający się zyskiem netto
w wysokości 990.239,30 zł.

Nr 97 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego
przez Uniwersytet Zielonogórski za okres 1.09.2001
r. – 31.12.2002 r.
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez uczelnię na dzień 31 grudnia 2002 r. w wysokości 990.239,30 zł na
fundusz zasadniczy uczelni.

Nr 98 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału
Artystycznego z dnia 13 maja 2003 r.
Senat uchylił uchwałę Rady Wydziału Artystycznego z dnia 13
maja 2003 r. w części dotyczącej niewykonania zaleceń Senackiej
Komisji ds. Organizacji Kształcenia na Wydziale Artystycznym
w zakresie zniesienia przedmiotu „Intermedia” na kierunku
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 22 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie powołania
komisji ds. wydania nieruchomości Miastu Zielona
Góra.
Rektor powołał komisję, która dokona w imieniu Uniwersytetu
Zielonogórskiego wydania Miastu Zielona Góra nieruchomości
gruntowych będących w użytkowaniu wieczystym uczelni oraz
znajdujących się na nich budynków, położonych przy Placu Słowiańskim 6 i 9, w następującym składzie :
1. mgr Melania Milto - przewodniczący,
2. mgr inż. Sławomir Szumalo
3. mgr inż. Leszek Wilczyński
4. mgr inż. Jerzy Rybicki
5. inż. Czesław Szymczyk
6. Elżbieta Krajniak-Kiel
7. Grażyna Kupniewska
8. Danuta Maciszonek
9. Zbigniew Mackiewicz.

Nr 23 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
danych osobowych.
Zarządzenie reguluje zasady przetwarzania danych osobowych
pracowników oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nr 24 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie terminów
wnoszenia opłat za studia zaoczne i wieczorowe.
Wprowadzono następujące zasady wnoszenia opłat za studia zaoczne i wieczorowe:
1. Studenci nowoprzyjęci są zobowiązani do wnoszenia opłat za
studia zaoczne i wieczorowe w terminie 2 tygodni od dnia
ogłoszenia wyników rekrutacji.
2. W razie zgłoszenia rezygnacji ze studiów przez kandydata na
studia, bądź studenta do dnia rozpoczęcia zajęć zgodnie
z „Organizacją roku akademickiego” przysługuje zwrot cało-

ści wniesionej opłaty za semestr.
3. W razie zgłoszenia rezygnacji ze studiów najpóźniej na drugim zjeździe studentowi przysługuje zwrot 75% wniesionej
opłaty za semestr.
4. Studenci semestru drugiego i semestrów wyższych są zobowiązani wnosić opłatę za studia przed rozpoczęciem każdego
semestru, zgodnie z „Organizacją roku akademickiego”, nie
później jednak niż do dnia 10 września za semestr zimowy
i do dnia 28 lutego za semestr letni.
5. W razie wniesienia opłaty za semestr zimowy po 10 września
lub po 28 lutego za semestr letni student zobowiązany jest
dodatkowo do uiszczenia kwoty w wysokości 10% opłaty za
dany semestr z tytułu zwłoki.
6. Nie wniesienie opłaty do dnia 10 października za semestr zimowy lub do dnia 31 marca za semestr letni powoduje skreślenie studenta z listy studentów.

Nr 25 z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz w sprawie bibliotek specjalistycznych.
Wprowadzono następujące zmiany dotyczące Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych:
1. Biblioteki instytutowe stały się bibliotekami specjalistycznymi.
2. Zmieniono nazwę „Biblioteki Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej” na „Bibliotekę Sztuki”.
3. Zmieniono nazwę „Biblioteki Instytutu Kultury i Sztuki
Muzycznej” na „Bibliotekę Muzyczną”.
4. Zmieniono nazwę „Biblioteki Instytutu Podstaw Techniki”
na „Bibliotekę Podstaw Techniki”.
5. Biblioteki Instytutów:
- Matematyki
- Fizyki
- Zarządzania
- Filozofii i Socjologii

l i p i e c

2 0 0 3

