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Q 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.
Q 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.
Q Nr 209 zmieniająca uchwałę Senatu UZ nr z dnia 57 z dnia
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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 możliwe jest mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od uzyskania
stopnia naukowego doktora habilitowanego, a w zakresie
sztuki – II stopnia kwalifikacji. Ponadto w przypadku mianowania na czas określony może być powołany jeden recenzent, przy czym wydziałowa komisja konkursowa ustala, czy
jest to recenzent z Uniwersytetu Zielonogórskiego, czy z zewnątrz.
W załączniku nr 5 do uchwały – wykaz dokumentacji do
wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, dodane zostały dwa punkty: skrótowa informacja
o osiągnięciach naukowych kandydata oraz przykładowe publikacje z ostatniego okresu.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
....... JM Rektor wydał zarządzenia:
Q Nr 30 z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu

realizacji prac badawczych zleconych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Przyjęto zasadę, że prace badawcze umowne, a także prace
usługowe o charakterze naukowo-badawczym są realizowane 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 przypadku w kalkulacji należy podać termin realizacji danej pracy
oraz termin płatności za wykonaną pracę badawczą, bądź
usługową. Dalsze postanowienia zarządzenia zawierają zasady postępowania dotyczące składania wniosku o przyjęcie
pracy badawczej, osób biorących udział w procedurze, rozliczeń i sprawozdań z wykonanych prac.
Q Nr 31 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie opłat związanych

z przebiegiem studiów zaocznych, wieczorowych, eksternistycznych oraz podyplomowych na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W zarządzeniu określono, z jakiego tytułu uczelnia może pobierać 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 podejmowania decyzji w sprawach objętych treścią zarządzenia.
Q Nr 32 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie określenia wysokości

wynagrodzeń dla osób biorących udział w rekrutacji na studia.
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.
Q Nr 33 z dnia 3 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie

Rektora UZ nr 29 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich 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 następujące 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”.
Q 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.

Q Nr 35 z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia

zakładowego planu kont.
Zarządzeniem niniejszym wprowadzony został nowy zakładowy plan kont Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
Q Nr 36 z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenia

Rektora UZ nr 18 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie powołania 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 Matematyki, Informatyki i Ekonometrii został dr Jan Szajkowski.
Q 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 studenckich 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 programem 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 Ziemowit: 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 Uniwersytetu 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 liczników.
W przypadku zajmowania miejsca w DS w okresie niepełnego 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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wit: 5,00 zł;
- w SBM: 6,00 zł.
Zasada ta nie dotyczy studenta wydalonego karnie z DS.
Q Nr 38 z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad

przydziału pokoi pracownikom uczelni w domach mieszkalnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W roku akademickim 2004/2005 dla pracowników uczelni
przeznaczone zostały 143 pokoje w domach pracowniczych
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podziału pokoi na Wydziały,
Piony Prorektorów oraz Dyrektora Administracyjnego dokonuje Rektor - podział pokoi stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
Przydziału pokoi pracownikom będącym nauczycielami akademickimi dokonuje odpowiednio Dziekan lub Prorektor.
Przydział pokoi wymaga akceptacji Dyrektora Administracyjnego. Przydziału pokoi pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi dokonuje po zasięgnięciu opinii kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik, Dyrektor
Administracyjny.
Q Nr 39 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat

za pokoje/mieszkania w domach pracowniczych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ustalone zostały następujące miesięczne opłaty za pokoje/mieszkania pracownicze:
1. Dom Pracowniczy przy ul. Prostej 6
a) za pokój w mieszkaniu dwupokojowym (plus wartości
odczytów liczników i wodomierzy)
- 200 zł
b) za mieszkanie jednopokojowe (plus wartości odczytów
liczników i wodomierzy)
- 280 zł
c) za mieszkanie dwupokojowe (plus wartości odczytów
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liczników i wodomierzy)
- 400 zł
2. Dom Pracowniczy przy ul. Stefana Wyszyńskiego 19a
a) za pokój z umywalką
- 150 zł
b) za dwa pokoje z umywalką
- 200 zł
c) za pokój z łazienką
- 200 zł
d) za pokój z łazienką i aneksem kuchennym
- 220 zł
e) za mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką - 300 zł
3. Dom Pracowniczy przy ul. Ogrodowej 3b
a) za mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką - 300 zł
b) za mieszkanie dwupokojowe z łazienką
- 250 zł
c) za mieszkanie jednopokojowe z kuchnią i łazienką - 200 zł
d) za mieszkanie jednopokojowe z łazienką
i wspólną kuchnią na piętrze
- 180 zł
e) za pokój w segmencie dwupokojowym
- 180 zł
4. Dom Pracowniczy w Przylepie
- za pokój z łazienką
- 240 zł
5. DS „VICEVERSAL”
- za mieszkanie trzypokojowe
- 400 zł
6. DS „WCZEŚNIAK”
a) za dwa pokoje w segmencie czteropokojowym - 300 zł
b) za jeden pokój w segmencie czteropokojowym - 150 zł
7. Studencki Budynek Mieszkalny przy ul. Wyspiańskiego
60A
- za jeden pokój w segmencie dwupokojowym (plus
wartości odczytów liczników i wodomierzy)
- 220 zł.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

Nowy teleskop dla Instytutu Astronomii

Najbardziej cenię te utwory, które
sprawdziły się w odbiorze publicz-
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zł przekaże miasto). Tej klasy placówki najbliższe Zielonej Góry są: na południe - w Atenach, na wschód
w Tokio, a na zachód - na statku Quinn Mary II. Będzie
to więc nie tylko najnowocześniejsze miejsce do pracy
dla astronomów z UZ, ale też niezwykła atrakcja turystyczna. W planetarium znajdzie się lekko pochylone
audytorium na ok. 150 miejsc dla widzów, którzy na
sferycznym ekranie będą oglądać kosmiczny teatr. Salę
będzie można wykorzystywać też do prezentacji filmowych, a także do organizacji konferencji naukowych.
esa

PODCZAS UROCZYSTOŚCI PROF. JANUSZ GIL ZAPREZENTOWAŁ ZDJĘCIA WYKONANE
ZA POŚREDNICTWEM NOWEGO TELESKOPU

Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego
wzbogacił się o najnowocześniejszy w kraju teleskop
wraz z oprzyrządowaniem.
Sprzęt wartości ok. 16 tys. euro ufundowała Fundacja
Alexandra von Humboldta, a oficjalnie przekazał Konsul
Generalny Niemieckiej Republiki Federalnej w Polsce dr
Peter Ohr. Jest to już kolejny dar Fundacji dla zielonogórskiej uczelni. Wcześniej Instytut Astronomii UZ
otrzymał sprzęt komputerowy. Teleskop zostanie zainstalowany na Wieży Braniborskiej, która jeszcze tego
lata będzie przykryta otwieraną kopułą. Po zakończeniu
remontu studenci astronomii na Uniwersytecie Zielonogórskim będą dysponowali
nowoczesnym, w pełni skomputeryzowanym obserwatorium astronomicznym.
Przyszłość jest jeszcze bardziej optymistyczna. W planach inwestycyjnych uczelni jest powstanie Centrum Astronomii im.
J. Keplera. Do istniejącego już obserwatorium zostanie dobudowany budynek dydaktyczny - Uniwersytet przygotowuje się
do złożenia wniosku o środki europejskie
na budowę budynku dydaktycznego Instytutu Astronomii (ma kosztować 5.600 tys.
zł – uczelnia liczy na dofinansowanie z
programu INTERREG III w wys. 3.100 tys.
zł) – zakończenie inwestycji jest planowane na rok 2006. A w roku 2007 planuje się
rozpoczęcie budowy planetarium cyfrowego (koszt ok. 8.600 tys. zł, z czego 3 mln

