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Z OBRAD SENATU
......Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 6 lipca
2005 r. podjął następujące uchwały:


1. zniesienia Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej;
2. powołania Katedry Filologii Wschodniosłowiańskiej
wraz z zakładami:
1) Zakładem Literatur Wschodniosłowiańskich,
2) Zakładem Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego,
3) Zakładem Lingwistyki Stosowanej;
3. zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej następujących zakładów:
1) Zakładu Języka Niemieckiego,
2) Zakładu Językoznawstwa Ogólnego i Stosowanego;
4. powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej następujących zakładów:
1) Zakładu Historii i Dialektologii Języka Niemieckiego,
2) Zakładu Pragmatyki i Teorii Komunikacji,
3) Zakładu Glottodydaktyki i Translatoryki.

Nr 335 w sprawie opinii wniosku o mianowanie
na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie
prof. dr hab. inż. Tarasa Nahirnego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.


Nr 336 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

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


Nr 337 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Mirosława Dudka, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na
czas nie określony.


Nr 339 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu.

Senat wyraził zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 7.000.000 zł na rzecz Bank Millennium
S.A. z siedzibą w Zielonej Górze na nieruchomościach
dotyczących księgi wieczystej KW 47230.
W związku z przejęciem przez Bank Millennium S.A.
z siedzibą w Zielonej Górze części kredytu w wysokości 5.000.000 zł, udzielonego przez Kredyt Bank S.A.
w Warszawie w 2003 r., Senat wyraził także zgodę na
ustanowienie hipoteki zwykłej w wysokości 5.000.000
zł oraz hipoteki kaucyjnej w wysokości 2.000.000 zł na
nieruchomościach dotyczących księgi wieczystej KW
47230.


Nr 340 w sprawie zniesienia zamiejscowych
ośrodków dydaktycznych w Głogowie, Żarach i
Gorzowie Wielkopolskim.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o
zniesieniu zamiejscowych ośrodków dydaktycznych UZ
w Głogowie, Żarach i Gorzowie Wielkopolskim.


Nr 341 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski Rady Wydziału
Humanistycznego dotyczące:





Nr 33 z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za miejsce w domach studenckich w
okresie od czerwca do września 2005 r.
W okresie od czerwca do września 2005 r. w domach
studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego ustalone
zostały następujące stawki za dobę, za jedno miejsce
przy kwaterowaniu do 14 dni włącznie:

2) dla kandydatów na studia na czas egzaminów
wstępnych:
- za pierwszą dobę 15 zł (brutto),
- za każdą kolejną dobę 11 zł (brutto);
3) dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego na
czas praktyk objętych planem studiów: 8 zł (brutto),
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Podział pokoi na Wydziały, Piony Prorektorów oraz Dyrektora Administracyjnego dokonywany jest przez Rektora. Podział pokoi przeznaczonych dla pracowników
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzone zostały następujące zmiany w zarządzeniu nr 21 Rektora UZ z dnia 12 kwietnia 2005 r.:
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Nr 37 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie przyjęcia
zasad przydziału pokoi pracownikom uczelni
w domach mieszkalnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W roku akademickim 2005/2006 przeznaczono dla pracowników uczelni 160 pokoi w domach pracowniczych
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nr 35 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 21 Rektora UZ z dnia 12 kwietnia
2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek
stosowanych przy obliczaniu wynagrodzeń za
prace związane z praktykami studentów.

§ 1 ust. 3 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„3. Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk na
kierunkach i specjalnościach niepedagogicznych: architektura wnętrz, astronomia, budownictwo, dziennikarstwo, edukacja techniczno – informatyczna, elektronika
i telekomunikacja, elektrotechnika, graﬁka, informatyka,

Nr 36 z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie powołania
Komisji ds. kontroli stanu technicznego, wartości
użytkowej i estetyki obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

JM Rektor powołał Komisję ds. kontroli stanu technicznego, wartości użytkowej i estetyki obiektów UZ w następującym składzie:
1) Józef Szewczuk – przewodniczący komisji,
2) mgr inż. Leszek Wilczyński – z-ca przewodniczącego
komisji,
3) Dominik Marchwiński – sekretarz komisji,
4) inż. Jan Kotowski,
5) Henryk Soroka.
Dodatkowo w skład komisji wchodzi osoba pełniąca
obowiązki administratora budynku, upoważniona przez
dziekana/prorektora na podstawie zarządzenia nr 6
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 lutego
2005 r. w sprawie powierzenia administrowania budynkami oraz zasad gospodarowania obiektami dydaktycznymi uczelni.
Prace komisji powinny odbywać się corocznie w miesiącach lipiec-sierpień, a obejmować mają zadania wymienione w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz.U.03.207.2016). Wyniki prac komisji stanowią podstawę do utworzenia planu remontów, konserwacji i napraw obiektów Uniwersytetu Zielonogórskiego
na rok następny.

§ 1 ust. 5 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„5. Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk na studiach zaocznych na kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ﬁlologia polska
(ze specjalnością dziennikarską), informatyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (praktyka niepedagogiczna), politologia w wysokości 15 zł za każdego
studenta skierowanego na praktykę.”
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§ 1 ust. 5 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„5. Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk na studiach zaocznych na kierunkach: budownictwo, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, ﬁlologia polska
(ze specjalnością dziennikarską), informatyka, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (praktyka niepedagogiczna), politologia w wysokości 15 zł za każdego
studenta skierowanego na praktykę.”

§ 1 ust. 3 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„3. Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organizatora praktyk na
kierunkach i specjalnościach niepedagogicznych: architektura wnętrz, astronomia, budownictwo, dziennikarstwo, edukacja techniczno – informatyczna, elektronika
i telekomunikacja, elektrotechnika, graﬁka, informatyka,
inżynieria środowiska, inżynieria środowiska pracy, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, politologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i
marketing, w wysokości zależnej od liczby studentów
kierowanych na praktykę, płatne na podstawie umowy o
dzieło zawieranej na miesiące: maj, czerwiec, wrzesień,
październik:
– 150 zł miesięcznie
do 50 praktyk
od 51 do 100 praktyk
– 250 zł miesięcznie
od 101 do 200 praktyk
– 350 zł miesięcznie
od 201 do 300 praktyk
– 450 zł miesięcznie
– 550 zł miesięcznie
od 301 do 400 praktyk
powyżej 400 praktyk
– 650 zł miesięcznie.”

Senat zmienił limity rekrutacyjne na studiach dziennych
i zaocznych w roku akademickim 2005/2006 na następujących kierunkach:
Studia dzienne:
1. Architektura wnętrz – studia 3 letnie – do 24 osób,
2. Malarstwo – studia 5 letnie – do 10 osób,
3. Budownictwo – studia 5 i 3,5 letnie – do 172 osób,
4. Ochrona środowiska – studia 3 i 5 letnie – do 115
osób,
5. Inżynieria środowiska – studia 5 i 3,5 letnie – do 137
osób,
6. Edukacja techniczno – informatyczna – studia 5;3,5 i
3 letnie – do 124 osób,
7. Filologia: język angielski – studia 3 letnie – do 86
osób,
8. Filologia germańska – studia 5 i 3,5 letnie – do 100
osób,
9. Politologia – studia 5 i 3 letnie – do 120 osób.

1) dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego:
- za pierwszą dobę 15,00 zł (brutto),
- za każdą kolejną dobę 10 zł (brutto);

Nr 34 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 44 Rektora UZ z dnia 15 lipca 2004
r. w sprawie określenia wysokości stawek stosowanych przy obliczaniu wynagrodzeń za prace
związane z praktykami studentów.
Wprowadzone zostały następujące zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora UZ z dnia 15 lipca 2004 r.:

Nr 343 w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia dzienne i zaoczne w roku akademickim 2005/
2006.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
....JM Rektor wydał zarządzenia:

1) dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego: 8 zł
(brutto), a w DS. SBM 9 zł (brutto),
2) dla studentów innych uczelni: 9 zł (brutto), a w DS.
SBM 15 zł (brutto),
3) dla pozostałych osób 12 zł (brutto), a w DS. SBM
20 zł (brutto).
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inżynieria środowiska, inżynieria środowiska pracy, mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, politologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie i
marketing, w wysokości zależnej od liczby studentów
kierowanych na praktykę, płatne na podstawie umowy o
dzieło zawieranej na miesiące: maj, czerwiec, wrzesień,
październik:
do 50 praktyk
– 150 zł miesięcznie
od 51 do 100 praktyk
– 250 zł miesięcznie
– 350 zł miesięcznie
od 101 do 200 praktyk
od 201 do 300 praktyk
– 450 zł miesięcznie
od 301 do 400 praktyk
– 550 zł miesięcznie
powyżej 400 praktyk
– 650 zł miesięcznie.”

Natomiast przy kwaterowaniu powyżej 14 – tego dnia w
okresie od czerwca do września 2005 r. w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego obowiązywać
będą następujące stawki za dobę za jedno miejsce:

Nr 342 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

Studia zaoczne:
1. Architektura wnętrz – studia 3 letnie – do 60 osób,
2. Malarstwo – studia 3 letnie – do 20 osób,
3. Filologia germańska – studia 5 i 3 letnie – do 75
osób.
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a w DS. SBM 9 zł (brutto);
4) dla studentów innych uczelni:
- za pierwszą dobę 15 zł (brutto),
- za każdą kolejną dobę 11 zł (brutto),
- w DS. SBM za pierwszą dobę i kolejne 15 zł
(brutto);
5) dla pozostałych osób: 20 zł (brutto), a w DS. SBM
40 zł (brutto).

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Socjologii
Zakładu Socjologii Organizacji.

Nr 338 w sprawie rozpatrzenia skargi na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Senat odrzucił skargę Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31
maja 2005 r.
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Przydziału pokoi pracownikom będącym nauczycielami akademickimi dokonuje odpowiednio Dziekan lub
Prorektor - wymaga to akceptacji Dyrektora Administracyjnego. Przydziału pokoi pracownikom nie będącym
nauczycielami akademickimi dokonuje po zasięgnięciu
opinii kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik, Dyrektor Administracyjny.


Nr 38 z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmian

