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Z OBRAD SENATU

Senat na inauguracyjnym posiedzeniu w dniu 1 września 2001 roku podjął następujące uchwały:

� nr 1 w sprawie tworzenia misji Uniwersytetu Zielonogórskiego;
� nr 2 w sprawie logo Uniwersytetu Zielonogórskiego;
� nr 3 w sprawie przyjęcia angielskiej nazwy Uniwersytetu Zielo-

nogórskiego;
Senat przyjął angielską nazwę Uniwersytetu Zielonogórskiego
w brzmieniu: „University of Zielona Góra”.

� nr 4 w sprawie powołania Studium Nauki Języków Obcych;
� nr 5 w sprawie powołania Studium Wychowania Fizycznego

i Sportu;
� nr 6 w sprawie powołania Centrum Komputerowego;
� nr 7 w sprawie ustalenia zasad określania udziału wynagrodzenia

objętego prawami autorskimi we wrześniu 2001 roku;

We wrześniu br. zostały zachowane dotychczasowe zasady określania
udziału wynagrodzenia objętego prawami autorskimi:
- obowiązujące w byłej Wyższej Szkole Pedagogicznej w stosunku do jej

byłych pracowników,
- obowiązujące w byłej Politechnice Zielonogórskiej w stosunku do jej

byłych pracowników.
� nr 8 w sprawie udziału wynagrodzenia objętego prawami autor-

skimi;
Z dniem 1 października br. w części wynagrodzenia zasadniczego (wyna-
grodzenie za prace badawcze i zajęcia naukowo-dydaktyczne) ustalono
udział tego wynagrodzenia w wysokości 90 proc. z tytułu korzystania przez
pracowników z praw autorskich.
Zasada ta ma zastosowanie do pracowników naukowo-dydaktycznych oraz
pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach starszego wy-
kładowcy i wykładowcy.

Senat na kolejnym II posiedzeniu w dniu 4 września 2001 roku podjął następujące uchwały:

� nr 9 w sprawie regulaminu posiedzeń Senatu Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego;

� nr 10 w sprawie powołania komisji ds. kadry naukowej;
Senat powołał komisję ds. kadry naukowej w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz, przewodniczący,
2. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński,
3. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, prof. UZ,
4. prof. Jan Gawron,
5. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ,
6. prof. dr hab. Marian Nowak,
7. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz,
8. prof. dr hab. inż. Romuald Świtka.
9. dr hab. Zdzisław Wołk, prof.UZ.

� nr 11 w sprawie powołania komisji ds. kształcenia;
Senat powołał komisję ds. kształcenia w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof.UZ - przewodniczący,
 2. dr hab. inż. Marian Adamski, prof.UZ,
 3. dr hab. Joachim Benyskiewicz, prof. UZ,
 4. prof. dr hab. Mirosław Frejman,
 5. dr inż .Piotr Gawłowicz,
 6. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ,
 7. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof.UZ,
 8. prof. Juliusz Karcz,
 9. dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ.

� nr 12 w sprawie opinii dotyczącej zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych;
Senat pozytywnie zaopiniował zniesienie
w strukturze organizacyjnej wydziału Instytutu
Zarządzania.

� nr 13 w sprawie opinii dotyczącej zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału
Nauk Ścisłych;
Senat pozytywnie zaopiniował zniesienie
w strukturze organizacyjnej wydziału:
- Instytutu Matematyki i Dydaktyki,
- Instytutu Techniki,
- Instytutu Biotechnologii i Ochrony Śro-

dowiska.

� nr 14 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Zarządzania;
Senat pozytywnie zaopiniował zniesienie w strukturze organizacyjnej wy-
działu Instytutu Matematyki oraz powołanie Instytutu Zarządzania.

� nr 15 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Mechanicznego;
Pozytywnie zaopiniowano powołanie w strukturze organizacyjnej wydziału
Instytutu Podstaw Techniki.

� nr 16 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Nauk Ścisłych;
Senat pozytywnie zaopiniował powołanie w strukturze organizacyjnej wy-
działu Instytutu Matematyki.

� nr 17 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organiza-
cyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
Pozytywnie zaopiniowany został wniosek o powołanie w strukturze organi-
zacyjnej wydziału Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska.
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� nr 18 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Artystyczne-
go;

� nr 19 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Pedago-
gicznych i Społecznych;

� nr 20 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Elektrotechni-
ki, Informatyki i Telekomunikacji;

� nr 21 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Mechaniczne-
go;

� nr 22 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Ści-
słych;

� nr 23 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania;
� nr 24 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organiza-

cyjnej Wydziału Humanistycznego;
W strukturze organizacyjnej wydziału pozytywnie zaopiniowano  zniesienie
Katedry Prawa;

� nr 25 w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycz-
nego;

� nr 26 w sprawie powołania uczelnianej komisji wyborczej;
Senat powołał uczelnianą komisję wyborczą w następującym składzie:

 1. dr hab. inż. Tadeusz Kurowski, prof. UZ przewodniczący,
 2. mgr Marian Drzewiecki zastępca przewodniczącego,
 3. dr hab. Joachim Benyskiewicz, prof. UZ członek,
 4. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ członek,
 5. dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ członek,
 6. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski, prof. UZ członek,
 7. mgr Grzegorz Zborowski członek,
 8. dr inż. Władysław Papacz członek,
 9. II st. kwal. Karol Schmidt, prof. UZ członek.

� nr 27 w sprawie powołania Szkoły Nauk
Humanistycznych i Społecznych;
� nr 28 w sprawie powołania Szkoły Nauk
Ścisłych i Ekonomicznych;
� nr 29 w sprawie powołania Szkoły Nauk
Technicznych;
� nr 30 w sprawie opinii dotyczącej zasad
pełnienia obowiązków rektora UZ podczas jego
nieobecności;
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą pełnienia
obowiązków Rektora podczas jego nieobecności lub
w przypadku zaistnienia innych przeszkód przez
Prorektora ds. Studenckich - dr hab. Krzysztofa
Urbanowskiego, prof. UZ, a w razie jego nieobecno-
ści przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Za-
granicą - prof. dr hab. inż. Józefa Korbicza.
� nr 31 w sprawie struktury organizacyjnej
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
� nr 32 w sprawie zasad ustalania wymiaru
pensum dydaktycznego nauczycieli akademic-
kich UZ;
Senat ustalił następujące wymiary pensum:

- dla nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora
habilitowanego lub równoważne kwalifikacje artystyczne zatrudnionych
na podstawie mianowania 180 godzin,

- dla starszych wykładowców  300 godzin,
- dla pozostałych nauczycieli akademickich w wysokości maksymalnego

wymiaru pensum określonego w art. 101 ustawy o szkolnictwie wyż-
szym.

� nr 33 w sprawie zasad ustalania wynagradzania nauczycieli aka-
demickich UZ;

� nr 34 w sprawie opinii dotyczącej wzorcowego regulaminu orga-
nizacyjnego wydziałów;

� nr 35 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. Mirosława
Chałubińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określo-
ny.

� nr 36 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. Kazimierza
Biedrzyckiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony.

� nr 37 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dyrektora admini-
stracyjnego;
Senat wyraził zgodę na powołanie inż. Andrzeja Rybickiego na stanowisko
dyrektora administracyjnego UZ.

� nr 38 w sprawie regulaminu studiów UZ;
Senat ustalił, że we wrześniu 2001 roku do toku studiów na kierunkach
prowadzonych w byłej Wyższej Szkole Pedagogicznej stosowane będą po-
stanowienia regulaminu studiów obowiązującego w tej uczelni, a na kie-
runkach studiów prowadzonych przez byłą Politechnikę Zielonogórską sto-
sowane będą postanowienia regulaminu studiów byłej PZ.

Senat na kolejnym III posiedzeniu w dniu 19 września 2001 roku podjął następujące uchwały:

� nr 39 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego UZ
na okres wrzesień-grudzień 2001 r.;

� nr 40 w sprawie przyjęcia Regulaminu studiów UZ;
� nr 41 w sprawie ustalenia stawek za prowadzenie prac dyplomo-

wych oraz realizację godzin ponadwymiarowych na studiach
dziennych;

� nr 42 w sprawie zasad ustalania limitów funduszu płac wydzia-
łów;

� nr 43 w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad ustalania stawek
za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach zaocznych i
wieczorowych;

� nr 44 w sprawie opinii dotyczącej struktury wewnętrznej Instytutu
Matematyki;

� nr 45 w sprawie opinii dotyczącej struktury wewnętrznej Instytutu
Fizyki;

� nr 46 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kierunku studiów
pn. „stosunki międzynarodowe” na Wydziale Zarządzania;

� nr 47 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie kierunku studiów
pn. „fizyka techniczna” na Wydziale Nauk Ścisłych;

� nr 48 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. inż. Jerzego
Jaskulskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślo-
ny.

REKTOR M. KISIELEWICZ DZIĘKUJE REKTOROWI ANDRZEJOWI WIŚNIEWSKIEMU
ZA WSPÓLNĄ DROGĘ DO UNIWERSYTETU
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� nr 49 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. inż. Krzysz-
tofa Gałkowskiego  na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie-
określony.

� nr 50 w sprawie ustalenia limitów grup dla poszczególnych zajęć
dydaktycznych;

� nr 51 w sprawie zwiększenia limitów rekrutacyjnych.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA

JM Rektor wydał zarządzenia:

� nr 1 z dnia 1 września  2001 r. w sprawie wprowadzenia regula-
minu pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim;

� nr 2 z dnia 1 września  2001 r. w sprawie podziału kompetencji
prorektorów UZ;

� nr 3 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie powołania uczelnianej
komisji rekrutacyjnej na rok akademicki 2001/2002;

� nr 4 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie wysokości stawek stoso-
wanych przy obliczaniu wynagrodzeń za prace związane z prakty-
kami studentów;

� nr 5 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie wpro-
wadzenia regulaminu organizacyjnego UZ;

� nr 6 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Mecha-
nicznego;
W strukturze organizacyjnej wydziału powołano In-
stytut Podstaw Techniki.

� nr 7 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Humani-
stycznego;
W strukturze organizacyjnej wydziału zniesiona zo-
stała Katedra Prawa.

� nr 8 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska;
W strukturze organizacyjnej wydziału powołano In-
stytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

� nr 9 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Ści-
słych;
W strukturze organizacyjnej wydziału powołano In-
stytut Matematyki.

� nr 10 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządza-
nia;
W strukturze organizacyjnej wydziału zniesiony został
Instytut Matematyki oraz powołany został Instytut Za-
rządzania.

� nr 11 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Ści-
słych;
W strukturze organizacyjnej wydziału zniesiono:
- Instytut Matematyki i Dydaktyki,
- Instytut Techniki,
- Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

� nr 12 z dnia 4 września  2001 r. w sprawie
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych;
W strukturze organizacyjnej wydziału zniesiono Insty-
tut Zarządzania.

� nr 13 z dnia 4 września 2001 r. w sprawie zasad
pełnienia obowiązków rektora UZ podczas jego
nieobecności;

Obowiązki Rektora podczas jego nieobecności lub w przypadku zaistnienia
innych przeszkód pełnić będzie Prorektor ds. Studenckich - dr hab.
Krzysztof Urbanowski, prof. UZ, a w razie jego nieobecności Prorektor ds.
Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. inż. Józef Korbicz.

Monika Duchoń-Gawryś

Informujemy, że uchwały Senatu są dostępne do wglądu w rektoracie

OBRADY INAUGURACYJNEGO POSIEDZENIA SENATU
ZAKOŃCZYŁA LAMPKA SZAMPANA


