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Z OBRAD SENATU 
Senat na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji 
w dniu 19 września 2002 roku podjął następujące uchwały: 

 nr 1 w sprawie przyjęcia statutu UZ. 
Senat przyjął zmiany w projekcie statutu UZ, zapropo-

nowane przez MENiS. Najważniejsze z nich to: określenie 
liczby prodziekanów na wydziałach w stosunku do liczby 
studentów dziennych i zaocznych na danym wydziale (na 
wydziałach liczących do 1000 studentów-1 prodziekan, na 
wydziałach liczących od 1000 studentów-2 prodziekanów); 
zawieranie umów o pracę z pracownikami nie będącymi na-
uczycielami akademickimi przez dyrektora administracyjnego 
oraz powołanie dwóch zastępców dyrektora administracyjne-
go. Ponadto statut stanowi, że wiążącej wykładni jego przepi-
sów dokonuje senat uczelni. Statut wejdzie w życie po za-
twierdzeniu go przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 

 nr 2 w sprawie przyjęcia regulaminu studiów. 
Senat przyjął zmiany w projekcie regulaminu studiów, 

zaproponowane przez MENiS. W regulaminie zawarto posta-
nowienie, że okresem zaliczeniowym jest semestr. Inna ważna 
zmiana dotyczy wpisywania w dyplomie ukończenia studiów 
ostatecznego wyniku studiów wyrównanego do pełnej oceny w 
następujący sposób: 
- poniżej 3,75: dostateczny 
- od 3,75 do 4,49: dobry 
- od 4,50: bardzo dobry 

 nr 3 w sprawie powołania komisji ds. kadry nauko-
wej. 
Senat powołał komisję ds. kadry naukowej w następującym 
składzie: 
1. prof. dr hab. inż Józef Korbicz jako przewodniczący komisji 
2. prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki 
3. prof. Jan Gawron 
4. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ 
5. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ 
6. prof. dr hab. inż. Marian Miłek 
7. prof. dr hab. Czesław Osękowski 
8. prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński 
9. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ. 

 nr 4 w sprawie powołania komisji ds. kształcenia. 
Senat powołał komisję ds. kształcenia w następującym skła-
dzie: 
1. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ jako przewodniczący 

komisji. 
2. prof. dr hab. inż. Marian Adamski 
3. dr hab. Adam Grobler, prof. UZ 
4. dr Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk 
5. dr hab. Juliusz Karcz, prof. UZ 
6. dr inż. Maria Kowal 
7. dr hab. Jerzy Motyl, prof. UZ 
8. dr Grażyna Świątkowska 
9. dr inż. Marek Talaga 

10. Karolina Wysocka 

 nr 5 w sprawie opinii dotyczącej zasad pełnienia 
obowiązków rektora podczas jego nieobecności. 
Senat pozytywnie ustosunkował się do propozycji JM Rektora 
w kwestii pełnienia obowiązków rektora w czasie jego nieobec-
ności przez prof. dr hab. Mariana Nowaka – Prorektora ds. 
Rozwoju. 

 nr 6 w sprawie dodatku funkcyjnego rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego. 
Senat przeznaczył środki finansowe pochodzące z dodatko-
wych środków, o których mowa w art. 117 a ust. 5 ustawy 
o szkolnictwie wyższym na dodatek funkcyjny rektora UZ, 
podwyższony do maksymalnej wysokości kategorii I, o której 
mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za 
pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą 
dla pracowników uczelni państwowych. 

 nr 7 w sprawie opinii dotyczącej dorobku prof. 
R. Tadeusiewicza w postępowaniu o nadanie tytułu 
doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską. 
Senat przez aklamację przyjął opinię o dorobku naukowym 
prof. Ryszarda Tadeusiewicza w związku z wszczętym postę-
powaniem Politechniki Wrocławskiej o nadanie tytułu doktora 
honoris causa. Opinię przygotował prof. dr hab. inż. Józef 
Korbicz, podkreślając w niej wszystkie osiągnięcia i dokonania 
prof. Ryszarda Tadeusiewicza oraz jego ogromny wkład w 
rozwój wielu dziedzin nauki, w tym zastosowań sztucznej 
inteligencji w medycynie, biologii i technice. 

 nr 8 w sprawie zwiększenia limitów przyjęć na stu-
dia zaoczne: 
Senat podjął uchwałę o zwiększeniu limitów przyjęć na następują-
cych kierunkach: 
1. politologia (pięcioletnie magisterskie): 180 miejsc 
2. politologia (dwuletnie magisterskie uzupełniające): 180 miejsc 
3. historia (pięcioletnie magisterskie): 140 miejsc 
4. filologia polska, specjalność dziennikarstwo (pięcioletnie 

magisterskie): 120 miejsc 
5. filologia, specjalność język angielski (wieczorowe licencjackie): 

52 miejsca 
6. pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńcza i specjalna 

(licencjackie): 95 miejsc 
7. pedagogika, specjalność praca socjalna (licencjackie): 200 

miejsc 
8. pedagogika, specjalność praca socjalna (dwuletnie magister-

skie uzupełniające): 170 miejsc 
9. pedagogika, specjalność resocjalizacja i profilaktyka osób 

niedostosowanych społecznie (dwuletnie magisterskie uzupeł-
niające): 82 miejsca 

10. pedagogika, specjalność rewalidacja osób chorych (dwuletnie 
magisterskie uzupełniające): 90 miejsc 

11. pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnosz-
kolna i przedszkolna (licencjackie): 98 miejsc 
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12. pedagogika, specjalność zintegrowana edukacja wczesnosz-
kolna i przedszkolna (dwuletnie magisterskie uzupełniające): 
42 miejsca 

13. pedagogika, specjalność pedagogika ogólna (dwuletnie magi-
sterskie uzupełniające): 41 miejsc 

14. pedagogika, specjalność opieka i pomoc środowiskowa (dwu-
letnie magisterskie uzupełniające): 32 miejsca 

15. pedagogika, specjalność edukacja medialna i informatyczna 
(pięcioletnie magisterskie): 60 miejsc 

16. socjologia (pięcioletnie magisterskie): 193 miejsca 
17. wychowanie fizyczne (licencjackie): 77 miejsc 
18. ochrona środowiska (dwuletnie magisterskie uzupełniające): 

45 miejsc 
19. informatyka (dwuletnie magisterskie uzupełniające): 130 

miejsc. 
20. zarządzanie i marketing (licencjackie): 137 miejsc 
21. zarządzanie i marketing (dwuletnie magisterskie uzupełniają-

ce): 174 miejsca. 
 

ZARZĄDZENIA JM REKTORA 
JM Rektor wydał zarządzenia: 

 nr 1 z dnia 1 września 2002 r. w sprawie wprowa-
dzenia struktur organizacyjnych Uniwersytetu Zielono-
górskiego. 

 nr 2 z dnia 9 września 2002 r. zmieniające zarządze-
nie nr 23 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 

11 marca 2002 r. w sprawie terminów egzaminów 
wstępnych i składania dokumentów. 

 nr 3 z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wysokości 
opłat za miejsce w domu studenckim w semestrze zi-
mowym roku akademickiego 2002/2003. 

Agnieszka Gąsiorowska 

 

 

 

 

 

TEREN UNIWERSYTECKIEGO KAMPUSU A PRZY UL. PODGÓRNEJ 
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