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Z O B R A D S E N A T U
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 9 lipca
2003 r. podjął następujące uchwały:
Nr 99 w sprawie uchwalenia planu rzeczowofinansowego na rok 2003.

Nr 110 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Edwarda Kozioła, prof. UZ, na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2003, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 111 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze wewnętrznej Instytutu Budownictwa.

Nr 100 w sprawie zwiększenia limitów przyjęć na
I rok studiów w roku akademickim 2003/2004.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inżynierii
Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia Laboratorium Budownictwa Ogólnego z pracowniami oraz powołania laboratoriów
i pracowni przy następujących Zakładach:
1) przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury:
- Laboratorium Materiałów Budowlanych,
- Pracowni Budownictwa Ogólnego,
2) przy Zakładzie Geotechniki i Geodezji:
- Laboratorium Geotechniki,
- Pracowni Geodezji,
3) przy Zakładzie Konstrukcji Budowlanych:
- Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
4) przy Zakładzie Mechaniki Budowli:
- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,
- Pracowni Komputerowej.

Senat zwiększył limity rekrutacyjne na studiach w roku akademickim 2003/2004 na kierunkach:
1) architektura wnętrz – studia 3 letnie dzienne – do 35 osób,
2) język angielski – studia 3 letnie dzienne – do 55 osób,
3) język angielski – studia 3 letnie wieczorowe – do 70 osób,
4) ochrona środowiska – studia 2 letnie zaoczne uzupełniające –
do 150 osób.

Nr 101 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Krystyny Ferenz, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 102 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Anny Wachowiak, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 103 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof. dr
hab. inż. Alexandra Barkalova na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Nr 104 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Stanisławy Frejman na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Nr 105 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. Jolanty Misiewicz, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 106 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. inż.
Jadwigi Lal-Jadziak na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Nr 107 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Andrzeja Tuchowskiego, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 108 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie kw. art.
II st. Karola Schmidta, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 109 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie kw. art.
II st. Juliusza Karcza, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 112 w sprawie uchylenia uchwały Rady Wydziału Zarządzania z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie
zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
Senat uchylił uchwałę Rady Wydziału Zarządzania z dnia 22
stycznia 2003 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Zarządzania dotyczącej utworzenia na Wydziale Zarządzania z dniem 1 września 2003 roku katedr oraz zakładów jako
podstawowych jednostek organizacyjnych Wydziału.

Nr 113 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Zarządzania dotyczący zmian w strukturze organizacyjnej:
zniesienia:
1) Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Instytutu Zarządzania,
2) Zakładu Makroekonomii i Marketingu,
3) Zakładu Zarządzania i Marketingu,
oraz powołania:
1) Zakładu Makroekonomii i Finansów,
2) Zakładu Marketingu,
3) Zakładu Zarządzania Potencjałem Społecznym,
4) Katedry Projektowania Systemów Produkcyjnych,
a także zmiany nazwy Zakładu Controllingu w Zintegrowanych
Systemach Zarządzania na Zakład Controllingu i Informatyki
Ekonomicznej.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2003 roku.

Nr 114 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Artystycznego dotyczący zniesienia Zakładu Malarstwa oraz
Zakładu Rysunku i powołania Zakładu Malarstwa i Rysunku,
zniesienia Zakładu Projektowania Wnętrz i Kształtowania
Otoczenia i powołania Zakładu Architektury Wnętrz.

Nr 115 w sprawie opinii dotyczącej powołania Chóru
Akademickiego Uniwersytetu Zielonogórskiego na
Wydziale Artystycznym.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący powołania – z dniem 1 października 2003 r. - Chóru
Akademickiego UZ w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej na Wy-
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dziale Artystycznym. Do zadań Chóru Akademickiego UZ należeć
będzie:
1) wzbogacanie życia kulturalnego w zakresie chóralistyki,
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ściach uczelnianych,
3) kontynuacja tradycji miejskich związanych z istnieniem chóru uniwersyteckiego.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
Nr 35 z dnia 4 lipca 2003 r. zmieniające zarządzenie
nr 1 z dnia 1 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy w Uniwersytecie
Zielonogórskim.
W regulaminie pracy UZ dodano § 84a o następującym brzmieniu:
„Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie
wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z roku 1996, Nr 114, poz. 545), którego przepisy znajdują odpowiednie zastosowanie do ochrony kobiet pracujących w Uniwersytecie Zielonogórskim”.

Nr 36 z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w UZ.
Zarządzenie wypełnia obowiązek stworzenia pisemnych procedur
kontroli finansowej, które mają dotyczyć procesów związanych
z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz
gospodarowaniem mieniem. Audytem wewnętrznym jest ogół
działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną
i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości,
rzetelności a także przejrzystości i jawności. Zgodnie z zarządzeniem, celami audytu wewnętrznego w UZ są:
1) analiza ryzyka, przed jakim stoi jednostka,
2) wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych,
3) dostarczanie racjonalnych dowodów poprawności działań
jednostki.
Zarządzenie określa również sposób przeprowadzania audytu
wewnętrznego oraz potencjalne obszary audytu wewnętrznego
w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Organizacja kontroli i audytu wewnętrznego w UZ – w perspektywie do końca roku 2005 przedstawiać się będzie następująco:
1. Zespół Kontroli Wewnętrznej (ZKW).
1) Główny Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej – kierownik,
2) Kontroler.
2. Komórka Audytu Wewnętrznego (KAW)
1) Kierownik KAW,
2) Audytor,
3) Audytor.

Nr 37 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedury wydawania pracownikom środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
Wprowadzona została procedura wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia. Zobowiązano także
kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do zapoznania
podległych im pracowników z powyższą procedurą.

Nr 38 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa zniesione
zostało Laboratorium Budownictwa Ogólnego z pracowniami.
Powołane zostały następujące laboratoria i pracownie przy Zakładach:
1) przy Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury:
- Laboratorium Materiałów Budowlanych,
- Pracownia Budownictwa Ogólnego,
2) przy Zakładzie Geotechniki i Geodezji:
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- Laboratorium Geotechniki,
- Pracownia Geodezji,
3) przy Zakładzie Konstrukcji Budowlanych:
- Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
4) przy Zakładzie Mechaniki Budowli:
- Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,
- Pracownia Komputerowa.

Nr 39 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
W strukturze organizacyjnej Wydziału wprowadzono - z dniem
1 września 2003 r. - następujące zmiany:
1) zniesiono Instytut Organizacji i Zarządzania oraz Instytut
Zarządzania,
2) zniesiono Zakład Makroekonomii i Marketingu,
3) zniesiono Zakład Zarządzania i Marketingu,
4) powołano Zakład Makroekonomii i Finansów,
5) powołano Zakład Marketingu,
6) powołano Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym,
7) powołano Katedrę Projektowania Systemów Produkcyjnych,
8) zmieniono nazwę Zakładu Controllingu w Zintegrowanych
Systemach Zarządzania na Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej.

Nr 40 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuk Pięknych zniesiono
Zakład Malarstwa, Zakład Rysunku oraz Zakład Projektowania
Wnętrz i Kształtowania Otoczenia oraz powołano Zakład Malarstwa i Rysunku oraz Zakład Architektury Wnętrz.

Nr 41 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UZ.
Zarządzenie poszerzyło zakres zadań Działu Analiz i Planowania
o koordynowanie - w porozumieniu z innymi jednostkami organizacyjnymi – przygotowywania i sporządzania wniosków dotyczących pozyskania środków pomocowych dla Uniwersytetu,
w szczególności z funduszy i programów unijnych.

Nr 42 z dnia 1 września 2003 r. w sprawie ustalenia
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
Ustalone zostały zasady odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, które stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia,
a powierzanie mienia osobom materialnie odpowiedzialnym określa załącznik nr 2. Wprowadzono zasadę, że odpowiedzialność za
mienie w jednostkach organizacyjnych powierza się osobom nie
będącym nauczycielami akademickimi.

Nr 43 z dnia 2 września 2003 r. zmieniające zarządzenie Rektora UZ nr 13 z dnia 1 listopada 2002 r.
w sprawie podziału kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wprowadzone zmiany dotyczą kompetencji Prorektora ds. Studenckich oraz Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych, który z dniem 1 października 2003 r. otrzyma nazwę Prorektora ds.
Jakości Kształcenia.

Nr 44 z dnia 4 września 2003 r. zmieniające zarządzenie Rektora UZ nr 11 z dnia 1 listopada 2002 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany zakresu działania i obowiązków Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych - który
z dniem 1 października 2003 r. otrzyma nazwę Prorektora ds. Ja-

