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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
27 czerwca 2007 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 297 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-ﬁnansowego za rok 2006.

Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo
– ﬁnansowego za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 298 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-ﬁnansowego na rok 2007.

Senat uchwalił plan rzeczowo-ﬁnansowy Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2007, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

 Nr 299 w sprawie korekty budżetu na rok 2007.

Senat przyjął korektę budżetu na rok 2007, stanowiącą
załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 300 w sprawie przyjęcia sprawozdania ﬁnansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2006.

Senat zatwierdził sprawozdanie ﬁnansowe Uniwersytetu Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia
2006 r., składające się z:
1. Bilansu wykazującego sumy po stronie aktywów i pasywów w wysokości 186.247.921,68 zł
2. Rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem
netto w wysokości 252.847,72 zł
3. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę
8.354.347,92 zł
4.Rachunku przepływów pieniężnych wykazującego
zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.571.724,44
zł
5. Wprowadzenia do sprawozdania ﬁnansowego.
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.

 Nr 301 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego
przez Uniwersytet Zielonogórski w 2006 roku.

Senat postanowił przeznaczyć osiągnięty przez Uniwersytet Zielonogórski w roku 2006 zysk netto w wysokości
252.847,72 zł na fundusz zasadniczy.

 Nr 302 w sprawie zatwierdzenia i podziału straty netto
z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu ﬁnansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w 2006 r.
Stratę netto z lat ubiegłych wykazaną przez Uniwersytet
Zielonogórski w sprawozdaniu ﬁnansowym za rok 2006 w
wysokości 18.362.369,62 zł Senat postanowił przenieść
na zmniejszenie funduszu zasadniczego Uczelni.

 Nr 303 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wyborczym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 271
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 12 stycznia
2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborczego,
przyjęte uchwałami nr 2-4/2007 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w
regulaminie wyborczym:
1.zmieniony został § 26, który otrzymał następujące
brzmienie:
„Wybory przedstawicieli studentów w liczbie dziesięciu
przeprowadza studencka komisja wyborcza zgodnie z
regulaminem samorządu studenckiego”.
2. po § 26 dodany został § 26a, w brzmieniu:
„Wyboru jednego przedstawiciela doktorantów przeprowadza doktorancka komisja wyborcza zgodnie z regulaminem samorządu doktorantów”.
3.zmieniony został § 30, który otrzymał następujące
brzmienie:

„Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów wydziału w liczbie 20% składu Rady przeprowadzają, odpowiednio, studencka komisja wyborcza i doktorancka
komisja wyborcza, zgodnie z postanowieniami regulaminu właściwymi dla każdej z grup. Liczbę miejsc przypadających na reprezentantów studentów i doktorantów określają wydziałowe komisje wyborcze wg liczby
członków rad wydziału dnia 1 października (wliczając
nie obsadzone miejsca wybieralnych członków rady
wydziału); Przyjmuje się najmniejszą liczbę zapewniającą minimum 20% składu. Liczbę przedstawicieli
studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do
liczebności obu tych grup w podstawowej jednostce
organizacyjnej, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela
każdej z tych grup”.

 Nr 304 w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich.

Zgodnie z przyjętym regulaminem nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uniwersytecie Zielonogórskim
mogą być przyznawane nagrody pieniężne za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne bądź za całokształt dorobku.
Nagrody są przyznawane przez rektora. Nagrody za osiągnięcia naukowe lub dydaktyczne mogą dotyczyć osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym,
natomiast nagroda za osiągnięcia organizacyjne może
dotyczyć osiągnięć uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
Ustalone zostały następujące kategorie nagród:
1) nagrody indywidualne:
a) nagroda za całokształt dorobku,
b) nagroda za osiągnięcia naukowe lub artystyczne
– I lub II stopnia,
c) nagroda za doktorat z wyróżnieniem,
d) nagroda za osiągnięcia dydaktyczne,
e) nagroda za osiągnięcia organizacyjne,
2) nagrody zespołowe:
a) nagroda za osiągnięcia naukowe lub artystyczne - I
lub II stopnia.
Nagrody za całokształt dorobku mogą być przyznawane
wybitnym nauczycielom akademickim za całokształt ich
osiągnięć naukowych, artystycznych i dydaktycznych.
Nagrody dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub artystyczne mogą być przyznawane w szczególności za:
a) osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami
naukowymi, mającymi istotny wpływ na stan wiedzy
i kierunki dalszych badań, pracami konstrukcyjnymi,
technologicznymi i projektowymi, charakteryzującymi
się nowatorskim, naukowym podejściem do problemu,
b) wyróżniające się prace lub osiągnięcia artystyczne,
udokumentowane wystawami, koncertami lub innymi
działaniami,
c) wyróżniające się prace doktorskie.
Nagrody dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia dydaktyczne mogą być przyznawane w szczególności za:
a) kształcenie kadr naukowych, potwierdzone podejmowaniem zainicjowanej problematyki badawczej przez
innych pracowników nauki, pełnienie funkcji promotora, konsultanta i opiniodawcy innych prac naukowych
lub artystycznych oraz kierowanie młodą kadrą w zakresie dyscyplin artystycznych.
b) konkretne przedsięwzięcia, które spowodowały istotną poprawę warunków pracy dydaktycznej, wyników
kształcenia i poziomu prac dyplomowych,
c) autorstwo lub współautorstwo wyróżniających się
podręczników, skryptów, przewodników metodycz-
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nych lub programów nauczania, wyróżniające się
wyniki w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi i
tworzeniu warsztatu dydaktycznego uczelni.
Rektor przyznaje nauczycielowi akademickiemu nagrodę:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek prorektorów pionu, w którym nauczyciel
akademicki jest zatrudniony,
3) na wniosek dziekana wydziału, na którym nauczyciel
akademicki jest zatrudniony.
Wnioski należy składać na ręce dyrektora Biura Rektora
do dnia 15 września 2007 r.

p a ź d z i e r n i k

7.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
asystenta posiadający stopień naukowy
doktora dr

49,00

61,00

8.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
asystenta mgr

32,00

42,00

32,00

42,00

32,00

42,00

9.

 Nr 305 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie regulaminu
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu
Zielonogórskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej
uchwały.

 Nr 306 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu

Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie regulaminu
Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

10.

Stopień naukowy

Studia
stacjonarne
zł brutto

Studia
niestacjonarne
zł brutto

1.

Nauczyciel posiadający tytuł naukowy prof. dr hab.,
prof. dr hab. inż.

58,00

100,00

2.

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy dr hab.,
dr hab. inż., II st.
kw. art.

54,00

72,00

3.

49,00

61,00

81,00

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy dr, dr
inż., doc. dr,
doc. dr inż., I st.
kw. art.,
dr n. med.

4.

32,00

42,00

72,00

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy
mgr, mgr inż.,
inż., ks. mgr, lek.
med.

307 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.

Senat ustalił następujące stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008:

1.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
profesora posiadający
tytuł profesora prof.

2.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
profesora nie posiadający tytułu naukowego profesora dr
hab., prof. UZ

Studia
stacjonarne
zł brutto

Studia
niestacjonarne
zł brutto

58,00

100,00

54,00

3.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
adiunkta posiadający
stopień naukowy
doktora habilitowanego dr hab.

4.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
adiunkta nie posiadający stopnia
naukowego doktora
habilitowanego dr

49,00

5.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
starszego wykładowcy posiadającego
stopień naukowy
doktora dr

49,00

61,00

6.

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
starszego wykładowcy nie posiadający
stopnia naukowego
doktora mgr

49,00

50,00
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54,00

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
wykładowcy mgr
Nauczyciel zatrudniony na stanowisku
lektora i instruktora
mgr

Ponadto Senat ustalił następujące stawki za realizacje
godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych
oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008,
dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego:

 Nr

Stanowisko i stopień naukowy

9

2007

 Nr 308 zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu Uniwersy61,00

tetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w
sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich.

W uchwale nr 43 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego,
w § 1 dopisany został pkt. 13 o następującym brzmieniu:
„ 13. Marta Konkel – Przedstawiciel studentów”.
Wskutek powyższej zmiany skład komisji dyscyplinarnej dla
nauczycieli akademickich przedstawia się następująco:
1. dr hab. Paulina Komorowska-Birger - Wydział Artystyczny,
2. prof. dr hab. Roman Gielerak – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
3. dr hab. inż. Dariusz Uciński, prof. UZ – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. prof. dr hab. Włodzimierz Wilczyński – Wydział Humanistyczny,
5. dr hab. Jarosław Macała – Wydział Humanistyczny,
6. dr inż. Marian Olszowy – Wydział Fizyki i Astronomii,
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7. dr hab. Urszula Kołodziejczyk, prof. UZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
8. dr hab. Witold Jarczyk, prof. UZ – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
9. dr hab. inż. Stanisław Janik, prof. UZ – Wydział Mechaniczny,
10.dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ– Wydział Nauk
Pedagogicznych i Społecznych,
11. dr hab. Mieczysław Dudek, prof. UZ – Wydział Zarządzania,
12.mgr Ewa Jach-Dudzik – Studium Języków Obcych,
13.Marta Konkel – Przedstawiciel studentów.

 Nr 309 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych oraz regulaminu organizacyjnego studiów podyplomowych.

Senat uchwalił regulamin studiów podyplomowych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz regulamin organizacyjny studiów podyplomowych, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Jednocześnie utraciła moc uchwała nr 301 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 marca 2005 r. w
sprawie przyjęcia zasad organizacji studiów podyplomowych i obiegu dokumentów.

 Nr 310 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów podyplomowych.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia następujących studiów podyplomowych:
1. Dyscypliny plastyczne – Wydział Artystyczny,
2. Sztuka w procesie resocjalizacji – Wydział Artystyczny.

 Nr 311 w sprawie opinii dotyczącej struktury organi-

zacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
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3. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Pedagogicznych i Społecznych Zakładu Resocjalizacji i
Psychologii wraz z Pracownią Interakcji Społecznych,
4. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Pedagogicznych i Społecznych Zakładu Animacji Kultury i Andragogiki,
5. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Zakładu Opieki, Terapii i Proﬁlaktyki Społecznej wraz z następującymi pracowniami:
1) Pracownią Pedagogiki Opiekuńczej,
2) Pracownią Pedagogiki Specjalnej,
3) Pracownią Proﬁlaktyki i Niedostosowania Społecznego,
6. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Pedagogicznych i Społecznych Zakładu Teorii Wychowania i Pedeutologii wraz z następującymi pracowniami:
1) Pracownią Pedeutologii,
2) Pracownią Teorii Wychowania,
7. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Pedagogicznych i Społecznych Zakładu Edukacji
Wczesnoszkolnej i Historii Wychowania wraz z następującymi pracowniami:
1) Pracownią Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
2) Pracownią Historii Wychowania.

 Nr 312 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia w
strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska wraz z następującymi zakładami i pracowniami:
1. Zakładem Biologii wraz z Pracownią Biologii Człowieka,
2. Zakładem Ochrony Przyrody,
3. Zakładem Biochemii i Biologii Komórki wraz z Pracownią Bioﬁzyki,
4. Zakładem Chemii,
5. Zakładem Mikrobiologii i Genetyki wraz z:
- Pracownią Biotechnologii,
- Pracownią Modelowania Procesów Biologicznych.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia w
strukturze organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska
- w Centralnym Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska - następujących pracowni i laboratoriów:
1. Laboratorium Wody, Ścieków i Odpadów,
2. Pracowni Urządzeń Sanitarnych,
3. Laboratorium Biologii i Ochrony Gleb,
4. Pracowni Analizy Instrumentalnej.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychologii
wraz z następującymi zakładami:
1) Zakładem Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej wraz z Pracownią Edukacji Kulturowej,
2) Zakładem Pedagogiki Opiekuńczej i Specjalnej,
3) Zakładem Pedeutologii,
4) Zakładem Psychologii,
5) Zakładem Nauk Pomocniczych Pedagogiki,
6) Zakładem Pedagogiki Wczesnoszkolnej.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych Instytutu Pedagogiki Społecznej
Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu
wraz z następującymi zakładami i pracowniami:
1) Zakładem Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji w dniu 11 lipca 2007 r. podjął następujące uchwały:
Seksualnej,
2) Zakładem Proﬁlaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
 Nr 313 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecze3) Zakładem Edukacji Pozaszkolnej wraz z Pracownią
nie kredytu.
Poradoznawstwa,
Senat wyraził zgodę na ustanowienie na nieruchomo4) Zakładem Metodologii Badań Społecznych,
ściach dotyczących księgi wieczystej KW nr ZG1E/
5) Zakładem Pedagogiki Kulturalno – Oświatowej wraz
00078672/4:
z Pracownią Metodyki Technik Artystycznych.
1. hipoteki zwykłej w kwocie 6.000.000,00 PLN na rzecz
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
Kredyt Bank S.A. na zabezpieczenie spłaty kapitału.
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczą2. hipoteki kaucyjnej do kwoty 1.500.000,00 PLN na
cy:
rzecz Kredyt Bank S.A. na zabezpieczenie spłaty odse1. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
tek od kredytu.
Pedagogicznych i Społecznych Katedry Zdrowia Pu3. hipoteki kaucyjnej do kwoty 422.730,00 CHF na rzecz
blicznego wraz z następującymi zakładami i pracowKredyt Bank S.A. na zabezpieczenie spłaty kapitału oraz
nią:
odsetek od kredytu.
1) Zakładem Poradnictwa i Seksuologii,
4. hipoteki kaucyjnej do kwoty 594.198,00 CHF na rzecz
2) Zakładem Metodologii Badań,
Kredyt Bank S.A. na zabezpieczenie spłaty kapitału i od3) Pracownią Pielęgniarstwa,
setek od kredytu.
2. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Jednocześnie utraciła moc uchwała nr 138 Senatu UniPedagogicznych i Społecznych Zakładu Pedagogiki
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w
Społecznej,
sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu.
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 Nr 314 zmieniająca uchwałę nr 203 Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w
sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008.

p a ź d z i e r n i k
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Senat zwiększył wielkość limitu rekrutacyjnego w roku
akademickim 2007/2008 na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia - kierunek budownictwo ze 135
miejsc do 150 miejsc.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr 35 z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie powołania
Rady Bibliotecznej.

JM Rektor powołał Radę Biblioteczną w następującym
składzie:
1. prof. dr hab. Piotr Rozmej – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. Janina Fyk – Wydział Artystyczny,
3. prof. dr hab. inż. Marian Adamski – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
4. dr hab. Franciszek Pilarczyk, prof. UZ – Wydział Humanistyczny,
5. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
6. prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
7. dr inż. Robert Barski – Wydział Mechaniczny,
8. dr hab. Pola Kuleczka, prof. UZ – Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
9. dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ – Wydział Ekonomii
i Zarządzania,
10. mgr Ewa Adaszyńska,
11. mgr Alicja Łazaruk,
12. mgr Mariola Szydło,
13. Dorota Poślednia,
14. mgr Dominika Jaros.

 Nr 36 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości

opłat za miejsce w domach studenckich w okresie od
lipca do września 2007 r.

1. W okresie od lipca do września 2007 r. w domach
studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego
ustalone zostały następujące stawki (brutto) za dobę,
za jedno miejsce w domach studenckich:
1) przy zakwaterowaniu poniżej 14 dni we wszystkich
domach – 14 zł,
2) przy zakwaterowaniu na okres co najmniej 14 dni
i w przypadku przedłużenia pobytu po 30 czerwca
(bez wykwaterowania), 1/30 stawki miesięcznej,
obowiązującej na rok akademicki 2006/2007.
2. Stawki dzienne dla studentów i doktorantów innych
uczelni są wyższe o 1 zł.
3. Kandydaci na studia, na czas egzaminów, wnoszą
opłaty według zasad obowiązujących studentów
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
4. Dla osób nie będących studentami ustalona została stawka dzienna jak w roku akademickim 2006/
2007, tj. 16 zł brutto za dobę.
W okresie od lipca do września 2007 r. opłaty za zakwaterowanie wnoszone są z góry za każde kolejne 30 dni oraz
za okresy krótsze niż 30 dni.

 Nr 37 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości

opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2007/2008.

W roku akademickim 2007/2008 opłaty za jedno miejsce
w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego
wynoszą:
1. Opłaty miesięczne wnoszone przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz ich
współmałżonków i dzieci powyżej 6 roku życia, zakwaterowanych na podstawie przydziału miejsc:

nr 7 (154)

DS.

w pokoju
1-osobowym

w pokoju
2-osobowym

w pokoju
3-osobowym

w pokoju
4-osobowym

Vicewersal,
Piast,

285 zł

225 zł

180 zł

150 zł

Rzepicha,
Ziemowit,
U Lecha

300 zł

240 zł

195 zł

165 zł

SBM

285 zł
+M

225 zł
+M

180 zł
+M

150 zł
+M

gdzie M – miesięczna opłata za media, którą ustala
się na podstawie wskazań licznika.
2. Opłaty wnoszone przez studentów i doktorantów innych uczelni, zakwaterowanych na podstawie decyzji prorektora ds. studenckich o przydziale miejsca są
o 30 zł wyższe od opłat określonych w pkt 1.
3. W przypadku zakwaterowania lub wykwaterowania
w trakcie miesiąca studenta lub doktoranta, o którym
mowa w pkt 1, opłatę za okres zamieszkania w tym
miesiącu nalicza się wg stawki dziennej równej 1/30
stawki miesięcznej, przyjmując M = 60 zł w przypadku SBM. Zasady tej nie stosuje się wobec studentów
i doktorantów wydalonych dyscyplinarnie z domu
studenta. Wnoszą oni pełną opłatę za miesiąc, w
którym nastąpiło wykwaterowanie.
4. Stawki dzienne dla studentów i doktorantów, o których mowa w pkt 2 są wyższe o 1zł.
5. W przypadku niepełnej obsady miejsc w pokoju wieloosobowym, studenci lub doktoranci zamieszkujący
ten pokój zobowiązani są do przyjęcia propozycji
przekwaterowania do innych pokoi wieloosobowych
w ciągu 14 dni od dnia zmniejszenia obsady, albo
wnoszenia opłat jak za pokój z liczbą miejsc równą
liczbie zamieszkujących – poczynając od 15 dnia
niepełnej obsady miejsc w pokoju.
6. Warunkiem zakwaterowania w domu studenckim
jest wpłacenie kaucji 100 zł.
7. Stawka dzienna opłaty za miejsce we wszystkich domach studenckich, w przypadku doraźnego zakwaterowania, dla studentów i doktorantów Uniwersytetu
Zielonogórskiego wynosi 15 zł brutto, natomiast dla
pozostałych osób 18 zł brutto.
8. Osoby wymienione w pkt 1 i 2 oraz przyjęte na I rok
studiów opłaty miesięczne wnoszą w terminie do
ostatniego dnia miesiąca, natomiast kaucję najpóźniej w dniu zakwaterowania. W przypadku wykwaterowania w trakcie miesiąca, opłata za ten miesiąc
musi być wniesiona najpóźniej w dniu wykwaterowania.

 Nr 38 z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji
roku akademickiego 2007/2008.

JM Rektor wprowadził organizację roku akademickiego 2007/2008 w sposób ustalony w załącznikach nr
1,2,3,4,5,6,7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

