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Z  O B R A D  S E N A T U  
........Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 

2004 r. podjął następujące uchwały: 
n Nr 196 w sprawie przyjęcia informacji w sprawie Procesu 

Bolońskiego. 
Senat przyjął informację w sprawie Procesu Bolońskiego 
o następującej treści: 
Informacja Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie Proce-
su Bolońskiego 

Podpisana w 1999 roku Deklaracja Bolońska zapoczątko-
wała proces znaczących przemian w systemie edukacji 
państw europejskich, w rezultacie których w 2010 roku utwo-
rzona ma zostać Europejska Przestrzeń Szkolnictwa Wyż-
szego. Stanowi ona reakcję na współczesne problemy 
państw europejskich doprowadzając w szczególności do 
podniesienia mobilności obywateli, pełniejszego powiązania 
szkolnictwa wyższego z rynkiem pracy oraz do zwiększenia 
atrakcyjności edukacyjnej europejskich szkół wyższych.  
Senat UZ akceptuje idee zawarte w deklaracji Bolońskiej. 
Była ona nam bliska na etapie tworzenia Uniwersytetu, 
w pierwszych latach jego działalności a obecnie znajduje 
odzwierciedlenie w wielu podejmowanych w naszej Uczelni 
przedsięwzięciach.. Przyjęta strategia Uniwersytetu Zielono-
górskiego spójna jest z zapisami Deklaracji. 
Senat UZ dostrzega duże możliwości doskonalenia jakości 
kształcenia akademickiego dzięki wdrożeniu i stosowaniu 
postanowień bolońskich, w szczególności zintegrowania eu-
ropejskiego szkolnictwa wyższego, stworzenia warunków je-
go porównywalności, redukowania ograniczeń mobilności 
studentów i pracowników jak i włączenia szkół wyższych do 
systemu kształcenia ustawicznego. 
Proponowane na mocy tych ustaleń rozwiązania organiza-
cyjne, a w szczególności trójstopniowy system nauczania 
uznajemy za właściwe, wymagające jednak uwzględnienia 
indywidualnych doświadczeń uczelni. 
UZ będzie w dalszym ciągu kontynuował prace nad wdraża-
niem postulatów deklaracji Bolońskiej. Za warunek pomyśl-
ności tych prac uważamy indywidualne zaangażowanie 
wszystkich pracowników uczelni oraz studentów. 

n Nr 197 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania punk-
tów w ramach ECTS. 
Senat uchwalił regulamin przyznawania punktów w ramach 
ECTS, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

n Nr 198 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr hab. Romana 
Zmyślonego na stanowisko profesora zwyczajnego. 

n Nr 199 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Tomasza Jaworskiego, prof. UZ na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 

n Nr 200 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
inż. Nguyen Thi Bich Loc na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 201 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie doc. dr 
hab. inż. Adama Wysokowskiego, na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
określony. 

n Nr 202 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
inż. Janusza Szelki na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 203 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Pawła Sczanieckiego, prof. UZ na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas okre-
ślony. 

n Nr 204 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymia-
rowych na studiach zaocznych w roku akademickim 
2004/2005. 
Senat ustalił następujące stawki za realizację godzin ponad-
wymiarowych na studiach zaocznych w roku akademickim 
2004/2005: 

STANOWISKO  
I STOPIEŃ NAUKOWY 

Stawka za godzinę 
na studiach za-

ocznych 
2004/2005 

Stawka za godzinę 
na studiach zaocz-

nych zamiejscowych 
2004/2005 

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku profeso-
ra posiadający tytuł 
naukowy profesora 

100,00 zł 150,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
profesora nie posiada-
jący tytułu naukowego 
profesora (profesor 
UZ) 

81,00 zł 122,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
adiunkta posiadający 
stopień naukowy 
doktora habilitowane-
go 

72,00 zł 108,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
adiunkta nie posiada-
jący stopnia naukowe-
go doktora habilitowa-
nego. 

61,00 zł 92,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
starszego wykładowcy 
posiadającego stopień 
naukowy doktora 

61,00 zł 92,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
starszego wykładowcy 
nie posiadający stopnia 
naukowego doktora 

50,00 zł 75,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
asystenta - mgr 

42,00 zł 72,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
wykładowcy - mgr 

42,00 zł 72,00 zł 

Nauczyciel zatrudnio-
ny na stanowisku 
lektora i instruktora 

42,00 zł 72,00 zł 

Jednocześnie przestała obowiązywać uchwała Senatu UZ nr 
92 z dnia 4 czerwca 2003 r. w części dotyczącej stawek za 
godziny ponadwymiarowe na studiach zaocznych. 

n Nr 205 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekaza-
nie sieci i węzłów cieplnych. 

n Nr 206 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Mechanicznego. 
Senat na wniosek Rady Wydziału Mechanicznego zmienił 
nazwę Wydziału Mechanicznego na Wydział Inżynierii Me-
chanicznej i Przedsiębiorczości. 
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n Nr 207 w sprawie uchwalenia regulaminu Biblioteki Uniwer-
syteckiej. 
Senat uchwalił nowy regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej, 
zaopiniowany przez radę biblioteczną, stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. Regulamin ten został dostosowany do 
zmian w statucie UZ dotyczących Biblioteki i wejdzie w życie 
po zatwierdzeniu przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
ww. zmian w statucie. 

n Nr 208 zmieniająca uchwałę Senatu UZ nr z dnia 56 z dnia 
24.10.2001 r. w sprawie zasad mianowania na stanowisko 
profesora zwyczajnego w UZ. 
W załączniku nr 5 do uchwały – wykaz dokumentacji do 
wniosku o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego 
wysyłanego do właściwego ministra, dodane zostały dwa 
punkty: skrótowa informacja o osiągnięciach naukowych 
kandydata oraz przykładowe publikacje z ostatniego okresu. 

n Nr 209 zmieniająca uchwałę Senatu UZ nr z dnia 57 z dnia 

24.10.2001 r. w sprawie zasad mianowania na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w UZ. 
Senat postanowił, że w przypadku zatrudnienia na czas 
określony, przy braku otwartego przewodu doktorskiego moż-
liwe jest mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od uzyskania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, a w zakresie 
sztuki – II stopnia kwalifikacji. Ponadto w przypadku miano-
wania na czas określony może być powołany jeden recen-
zent, przy czym wydziałowa komisja konkursowa ustala, czy 
jest to recenzent z Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy z ze-
wnątrz. 
W załączniku nr 5 do uchwały – wykaz dokumentacji do 
wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego, dodane zostały dwa punkty: skrótowa informacja 
o osiągnięciach naukowych kandydata oraz przykładowe pu-
blikacje z ostatniego okresu. 

Z A R ZĄD Z E N I A  J M  R E K T O R A  
....... JM Rektor wydał zarządzenia: 

n Nr 30 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu 
realizacji prac badawczych zleconych na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim. 
Przyjęto zasadę, że prace badawcze umowne, a także prace 
usługowe o charakterze naukowo-badawczym są realizowa-
ne na podstawie umów. Prace badawcze i usługowe, których 
wartość nie przekracza 4.000, złotych mogą być realizowane 
na podstawie potwierdzonej przez zleceniobiorcę kalkulacji 
kosztów, bez konieczności zawierania umowy. W takim przy-
padku w kalkulacji należy podać termin realizacji danej pracy 
oraz termin płatności za wykonaną pracę badawczą, bądź 
usługową. Dalsze postanowienia zarządzenia zawierają za-
sady postępowania dotyczące składania wniosku o przyjęcie 
pracy badawczej, osób biorących udział w procedurze, rozli-
czeń i sprawozdań z wykonanych prac. 

n Nr 31 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie opłat związanych 
z przebiegiem studiów zaocznych, wieczorowych, eksterni-
stycznych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Zielono-
górskim. 
W zarządzeniu określono, z jakiego tytułu uczelnia może po-
bierać opłaty od studentów, terminy i formę wnoszenia opłat 
związanych z przebiegiem studiów, zasady rozkładania opłat 
na raty i zwalniania z opłat oraz osoby upoważnione do po-
dejmowania decyzji w sprawach objętych treścią zarządze-
nia. 

n Nr 32 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia wysokości 
wynagrodzeń dla osób biorących udział w rekrutacji na stu-
dia. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzone zostały zasady 
określania wynagrodzeń osób biorących udział w rekrutacji 
na studia oraz wysokość tego wynagrodzenia w zależności 
od wykonywanych w czasie rekrutacji zadań. 

n Nr 33 z dnia 3 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie 
Rektora UZ nr 29 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu przyznawania miejsc w domach stu-
denckich UZ. 
W zarządzeniu nr 29 Rektora UZ z dnia 22 kwietnia 2002 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania miejsc 
w domach studenckich UZ § 8 ust. 7 pkt c) otrzymał następu-
jące brzmienie: 
„miejsce w Ds-ie można przyznać studentowi, który uzyskał 
w sumie nie mniej niż trzy punkty za kryteria wymienione 
w ust. 2, przy czym za kryterium wymienione w ust. 2 pkt a) 
nie mniej niż dwa punkty”. 

n Nr 34 z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji roku 
akademickiego 2004/2005. 
JM Rektor ustalił organizację roku akademickiego 2004/2005 
w sposób ustalony w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

n Nr 35 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
zakładowego planu kont. 
Zarządzeniem niniejszym wprowadzony został nowy zakła-
dowy plan kont Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia.  

n Nr 36 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenia 
Rektora UZ nr 18 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powoła-
nia uczelnianej komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 
2004/2005. 
Zarządzeniem niniejszym dokonano zmiany w składzie 
uczelnianej komisji rekrutacyjnej – zamiast dr hab. Longina 
Rybińskiego, prof. UZ członkiem komisji z Wydziału Matema-
tyki, Informatyki i Ekonometrii został dr Jan Szajkowski. 

n Nr 37 z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat 
za miejsce w domach studenckich w okresie od czerwca do 
września 2004 r. oraz w sprawie wysokości opłat za miejsce 
w domach studenckich w roku akademickim 2004/2005. 
W okresie od czerwca do września 2004 r. w domach stu-
denckich Uniwersytetu ustalone zostały następujące stawki 
za dobę za jedno miejsce przy kwaterowaniu:  
- dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego: 10,00 zł 

(brutto); 
- dla kandydatów na studia na czas egzaminów wstępnych: 

10,00 zł (brutto); 
- dla studentów Uniwersytetu na czas praktyk objętych pro-

gramem studiów: 10,00 zł (brutto), z tym że kwota 5,00 zł 
(brutto) wnoszona jest przez studenta, a pozostała kwota 
przez Dziekana Wydziału; 

- dla studentów innych uczelni: 10,00 zł (brutto). 
W miesiącu czerwcu 2004 r. opłata za dobę za jedno miejsce 
przy wykwaterowaniu wynosi: 
- w DS Vicewersal, DS Piast: 4,17 zł (brutto); 
- w DS Wcześniak, DS Rzepicha, DS Raculka, DS Ziemo-

wit: 4,83 zł (brutto); 
- w SBM: 5,50 zł (brutto). 
Zasada ta nie dotyczy studenta wydalonego karnie z DS. 
W roku akademickim 2004/2005 w domach studenckich Uni-
wersytetu Zielonogórskiego ustalone zostały następujące 
miesięczne opłaty wnoszone przez studentów Uniwersytetu 
za jedno miejsce: 
- DS Vicewersal, DS Piast: 135 zł; 
- DS Wcześniak, DS Rzepicha, DS Raculka, DS Ziemowit: 

150 zł; 
- SBM: opłata stała w wysokości 130 zł + opłata za media, 

którą ustala się na podstawie wskazań odpowiednich licz-
ników. 

W przypadku zajmowania miejsca w DS w okresie niepełne-
go miesiąca studentowi nalicza się opłatę za DS według 
stawki dziennej: 
- w DS Vicewersal, DS Piast: 4,50 zł; 
- w DS Wcześniak, DS Rzepicha, DS Raculka, DS Ziemo-
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