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

w dniu 7 lipca 2004 r. podjął następujące uchwały: 
n Nr 214 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. Andrzeja Małkiewicza, prof. UZ na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nie określony. 

n Nr 215 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
Bohdana Halczaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.  

n Nr 216 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. Olgierda Kieca na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 217 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. Jacka Kozioła na stanowisko profesora nadzwyczajne-
go w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 218 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr 
hab. inż. Marii Kowal na stanowisko profesora nadzwyczaj-
nego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 219 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-
sko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. 
inż. Anny Walickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony. 

n Nr 220 w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
Senat wprowadził zmianę w § 27 ust. 1 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, który otrzymał następujące brzmienie: 
„1. W skład Senatu wchodzą: 
1) rektor jako przewodniczący, 
2) prorektorzy, 
3) dziekani, 
4) wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich za-

trudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub 
profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli 
akademickich posiadających stopień naukowy doktora 
habilitowanego, wybranych z ich grona, 

5) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli aka-
demickich, 

6) wybrani przedstawiciele samorządu studenckiego, 
7) wybrani przedstawiciele pracowników uczelni nie będą-

cych nauczycielami akademickimi, 
przy czym łączna liczba: 
- nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku 

profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz innych 
nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy 
doktora habilitowanego wynosi 32, 

- przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich wy-
nosi 10, 

- przedstawicieli samorządu studenckiego wynosi 9, 
- przedstawicieli pracowników uczelni nie będących na-

uczycielami akademickimi wynosi 3. 
Uchwała wejdzie w życie po zatwierdzeniu jej przez Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu. 

n Nr 221 w sprawie wyrażenia zgody na głosowanie jawne 
w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów. 
Senat wyraził zgodę na głosowanie jawne w sprawie powo-
łania komisji dyscyplinarnej dla studentów. 

n Nr 222 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla 
studentów. 
Senat powołał komisję dyscyplinarną dla studentów w na-

stępującym składzie: 
1. ad. II st. Leszek Knaflewski - Wydział Artystyczny 
2. dr inż. Grzegorz Kobyłecki – Wydział Elektrotechniki, In-

formatyki i Telekomunikacji 
3. mgr Dariusz Fabisz – Wydział Humanistyczny 
4. dr Jarosław Kijak – Wydział Fizyki i Astronomii 
5. mgr Sylwia Hajdasz – Wydział Fizyki i Astronomii 
6. dr Krystyna Walińska – Wydział Inżynierii Lądowej 

i Środowiska 
7. dr Róża Dąbrowska – Wydział Matematyki, Informatyki 

i Ekonometrii 
8. dr Szymon Borowski – Wydział Mechaniczny 
9. dr Ewa Narkiewicz – Niedbalec – Wydział Nauk Peda-

gogicznych i Społecznych  
10. dr Ryszard Małachowski – Wydział Nauk Pedagogicz-

nych i Społecznych  
11. dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ – Wydział Zarzą-

dzania 
12. dr Iwona Lubimow -Burzyńska – Wydział Zarządzania 
13. Paulina Marciszyn - studentka 
14. Marta Konkel - studentka 
15. Małgorzata Molarny - studentka 
16. Alicja Chwiej - studentka 
17. Arkadiusz Mieczyński - student 
18. Michał Grzegorek - student 
19. Marta Wiśniewska – studentka 
20. Ewa Zamorska – studentka. 

n Nr 223 zmieniająca uchwałę nr 132 Senatu UZ z dnia 24 
kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad organizacji stu-
diów eksternistycznych w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Senat postanowił, iż w załączniku do uchwały nr 132 Senatu 
UZ z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad or-
ganizacji studiów eksternistycznych w Uniwersytecie Zielo-
nogórskim skreśla się pkt 3,4 i 5. Pozostałe postanowienia 
uchwały pozostały bez zmian. 

n Nr 224 zmieniająca uchwałę nr 130 Senatu UZ z dnia 19 
listopada 2003 r. w sprawie warunków tworzenia i funkcjo-
nowania zakładów w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
Senat przyjął następujące zmiany w uchwale nr 130 Senatu 
UZ z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie warunków tworzenia  
i funkcjonowania zakładów w Uniwersytecie Zielonogórskim: 
1. § 1 ust. 1 otrzymał brzmienie: 

„1. W zakładzie powinno być zatrudnionych co najmniej 
5 pracowników będących nauczycielami akademickimi, 
w tym przynajmniej jedna osoba zatrudniona na podsta-
wie mianowania, posiadająca stopień doktora habilitowa-
nego lub równoważne kwalifikacje artystyczne”. 

2. § 2 po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej polega-
jącej na zamianie w uchwale Senatu UZ nr 138 z dnia 13 
maja 2002 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków 
funkcyjnych pkt b) na pkt c) oraz pkt c) na pkt d) r. otrzy-
muje następujące brzmienie: 
„W § 1 uchwały Senatu UZ nr 138 z dnia 13 maja 2002 r. 
w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych 
skreśla się pkt d)”. 

n Nr 225 w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia dzienne 
w roku akademickim 2004/2005. 
Senat zmienił limity rekrutacyjne na studiach dziennych 
w roku akademickim 2004/2005 na kierunkach: 
1. Informatyka – studia 5 i 3,5 letnie – do 211 osób, 
2. Elektronika i Telekomunikacja– studia 3,5 letnie – do 

142 osób, 
3. Edukacja Techniczno – Informatyczna – studia 5 letnie 

– do 162 osób, 
4. Mechanika i Budowa Maszyn – studia 5 i 3,5 letnie – do 

163 osób, 
5. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia 5 i 3,5 letnie 

– do 140 osób, 
6. Ochrona Środowiska – studia 5 letnie – do 116 osób, 
7. Budownictwo – studia 5 i 3,5 letnie – 172 osób, 
8. Inżynieria Środowiska – studia 5 i 3,5 letnie – do 135 osób, 
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9. Filologia, specjalność: język angielski – studia 3 letnie – 
do 65 osób, 

10. Filologia, specjalność: język niemiecki – studia 3 letnie 
– do 50 osób, 

11. Filologia, specjalność: język francuski – studia 3 letnie – 
do 35 osób, 

12. Architektura wnętrz – studia 3 letnie – do 32 osób, 
13. Malarstwo – studia 3 letnie – do 14 osób, 
14. Grafika – studia 3 letnie – do 14 osób, 
15. Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej – 

studia 3 letnie – do 30 osób, 
16. Matematyka – studia 5 letnie – do 180 osób. 

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

n Nr 40 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie Rekto-
ra UZ nr 28 z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu pracy w Uniwersytecie Zielonogórskim. 
W załączniku do zarządzenia Rektora UZ nr 28 z dnia 12 
maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy 
w Uniwersytecie Zielonogórskim § 65 ust. 3 regulaminu pra-
cy otrzymał następujące brzmienie: 
„3. W przypadku określonym w § 64 ust. 6 wolna od potrą-
ceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na 

podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pra-
cownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu 
pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społecz-
ne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 
– przy potrąceniu należności na rzecz pracodawcy; 

2) 80% kwoty określonej w pkt 1 – przy potrąceniu innych 
należności niż określonych w pkt 1.” 

n Nr 41 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie Rekto-
ra UZ nr 7 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zasad rozli-
czeń za godziny ponadwymiarowe na studiach dziennych 
oraz na studiach zaocznych. 
W załączniku do zarządzenia Rektora UZ z dnia 24 marca 
2004 r. w sprawie zasad rozliczeń za godziny ponadwymia-
rowe na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych pkt 
3 otrzymał następujące brzmienie: 
„3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na stu-
diach zaocznych zrealizowane w semestrze zimowym bę-
dzie wypłacane jednorazowo do końca marca danego roku 
akademickiego, a za godziny ponadwymiarowe zrealizowa-
ne w semestrze letnim do końca października danego roku 
akademickiego”. 

n Nr 42 z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie utworzenia Stanowi-
ska ds. Obsługi Informatycznej. 
W Pionie Prorektora ds. Studenckich utworzone zostało Stano-
wisko ds. Obsługi Informatycznej w następującym składzie: 
1. lic. Tomasz Jasiewicz, 2. mgr Anna Kuczak, 3.Paweł Kasza. 

n Nr 43 z dnia 13 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie Rek-
tora UZ nr 25 z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie zasad roz-
liczeń za realizację zajęć dydaktycznych przez osoby nie 
będące pracownikami UZ. 
W Zarządzeniu Rektora UZ nr 25 z dnia 4 grudnia 2002 r. 
w sprawie zasad rozliczeń za realizację zajęć dydaktycznych 
przez osoby nie będące pracownikami UZ § 2 otrzymał na-
stępujące brzmienie: 
„1. Wypłata wynagrodzenia na studiach dziennych dokony-
wana będzie jednorazowo do końca lipca danego roku aka-
demickiego na podstawie wystawionego przez wykonawcę 
rachunku. 
2. Wypłata wynagrodzenia na studiach zaocznych dokony-
wana będzie w sposób następujący: za zajęcia zrealizowa-
ne w semestrze zimowym – jednorazowo do końca marca 
danego roku akademickiego na podstawie wystawionego 
przez wykonawcę rachunku, a za zajęcia zrealizowane 
w semestrze letnim – jednorazowo do końca października 
danego roku akademickiego na podstawie wystawionego 
przez wykonawcę rachunku.” 

n Nr 44 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek stosowanych przy obliczaniu wynagrodzeń za 
prace związane z praktykami studentów. 
1. JM Rektor ustalił następujące wysokości stawek przy ob-

liczaniu wynagrodzeń za prace związane z praktykami 
studentów od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r.: 
1) dla nauczyciela, wychowawcy lub instruktora sprawu-

jącego opiekę nad praktyką śródroczną studenta 
w wymiarze 30 godzin w semestrze stawka wynosi 58 
zł za każdego studenta odbywającego semestral-
ną praktykę śródroczną. 

2) dla dyrektora (kierownika) placówki lub osoby przez 
niego wyznaczonej stawka za koordynowanie prze-
biegu praktyk śródrocznych wynosi 30 % stawki okre-
ślonej w pkt. 1 tj. 17 zł za każdego studenta odby-
wającego semestralną praktykę śródroczną. 

3) dla nauczyciela, wychowawcy lub instruktora sprawu-
jącego opiekę nad praktyką ciągłą stawka za każdego 
studenta wynosi 29 zł za tydzień sprawowania 
opieki nad praktyką ciągłą. 

4) dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję 
organizatora praktyk ciągłych studentów stawka wy-
nosi 73 % stawki określonej w pkt. 3, tj. 21 zł za każ-
dego studenta skierowanego na praktykę ciągłą.  

2. Zarządzenie ustanawia ostateczny termin rozliczenia or-
ganizatora praktyki ciągłej - upływa on po miesiącu od 
terminu zakończenia praktyki. 

3. Ustalone zostało wynagrodzenie dla nauczyciela akade-
mickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk na kie-
runkach i specjalnościach niepedagogicznych: astrono-
mia, budownictwo, dziennikarstwo, edukacja techniczno 
– informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektro-
technika, grafika, informatyka, inżynieria środowiska, in-
żynieria środowiska pracy, mechanika i budowa maszyn, 
ochrona środowiska, politologia, zarządzanie i marketing, 
w wysokości zależnej od liczby studentów kierowanych 
na praktykę, płatne na podstawie umowy o dzieło zawie-
ranej na miesiące: maj, czerwiec, wrzesień, październik: 
do 50 praktyk  – 150 zł miesięcznie 
od 51 do 100 praktyk  – 250 zł miesięcznie 
od 101 do 200 praktyk  – 350 zł miesięcznie 
od 201 do 300 praktyk  – 450 zł miesięcznie 
od 301 do 400 praktyk  – 550 zł miesięcznie 
powyżej 400 praktyk   – 650 zł miesięcznie. 

4. Ustalone zostało wynagrodzenie dla nauczyciela akade-
mickiego lub specjalisty ds. praktyk, pełniącego funkcję 
organizatora praktyki indywidualnej w wysokości 25 zł za 
każdego studenta skierowanego na praktykę indywi-
dualną. 

5. Ustalone zostało wynagrodzenie dla nauczyciela akade-
mickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk na stu-
diach zaocznych na kierunkach: elektrotechnika, elektro-
nika i telekomunikacja, informatyka, politologia w wyso-
kości 15 zł za każdego studenta skierowanego na 
praktykę. 

6. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2004 r. 
n Nr 45 z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia 

kodów jednostek organizacyjnych – pól spisowych ewidencji 
majątkowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
JM Rektor wprowadził wykaz kodów jednostek organizacyj-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego – pól spisowych ewi-
dencji majątkowej, stanowiący załącznik do niniejszego za-
rządzenia. Jednocześnie przestał obowiązywać załącznik nr 
2 do zarządzenia nr 27 Rektora UZ z dnia 11 marca 2002 r. 
w sprawie zaliczania rzeczowych składników majątku do 
grupy środków trwałych, oprogramowania lub wyposażenia. 

Agnieszka Gąsiorowska 
Dział Organizacyjno-Prawny 

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem: 

http://www.uz.zgora.pl/ap/ 




