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Z OBRAD SENATU

Z OBRAD 
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 czerwca 
2009 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 170 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego za rok 2008. 
Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu rzeczo-
wo – finansowego za rok 2008,  stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

> Nr 171 w sprawie zmiany budżetu na rok 2009. 
Senat przyjął zmianę budżetu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2009, określoną w załączniku 
do niniejszej uchwały.

> Nr 172 w sprawie przyjęcia korekty prowizorium planu 
inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Senat przyjął korektę prowizorium planu inwestycyjne-
go Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2009, w wersji 
stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 173 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2008.  
Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2008 
r., składające się z następujących załączników:
1. Bilansu wykazującego sumy po stronie aktywów i 

pasywów w wysokości - 195 849 039,23 zł.
2. Rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem 

netto w wysokości - 5 335 031,50 zł.
3. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 

wykazującym zwiększenie kapitału własnego o kwo-
tę - 16 118 205,36 zł.

4. Rachunku przepływów pieniężnych wykazują-
cym zwiększenie środków pieniężnych o kwotę - 
1 733 597,40 zł.

5. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego.
6.  Dodatkowych informacji i objaśnień.

> Nr 174 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego 
przez Uniwersytet Zielonogórski w 2008 roku. 
Senat postanowił przeznaczyć zysk netto osiągnięty 
przez Uniwersytet Zielonogórski w roku 2008 w wysoko-
ści 5 335 031,50  zł na fundusz zasadniczy.

> Nr 175 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finanso-
wego na rok 2009.
Senat uchwalił plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2009, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

> Nr 176 w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akade-
mickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

Senat w wyniku podjętej uchwały przyjął, iż przez pen-
sum dydaktyczne rozumie się obowiązkowy roczny wy-
miar zajęć dydaktycznych nauczyciela akademickiego 
wynikający z zatrudnienia w Uniwersytecie Zielonogór-
skim (zwanym dalej Uniwersytetem) wyrażony w godzi-
nach lekcyjnych i ustalony zgodnie z zasadami ujętymi 
w niniejszej uchwale. Natomiast przez godzinę lekcyjną 
rozumie się 45 minut zajęć. Dodatkowe wynagrodzenie 
za prowadzone zajęcia dydaktyczne przysługuje nauczy-
cielowi akademickiemu tylko w przypadku przekrocze-
nia przez niego pensum dydaktycznego dla danego sta-
nowiska, na którym jest zatrudniony, określonego w § 2, 
z zastrzeżeniem § 8 ust. 5 i 9.
W dalszej kolejności Senat ustalił, iż pensum dydaktycz-
ne nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Zielono-
górskim wynosi: 
1) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profeso-

ra zwyczajnego – 180 godzin dydaktycznych, 
2) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profe-

sora nadzwyczajnego posiadających tytuł naukowy 
profesora – 180 godzin dydaktycznych,

3) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku profeso-
ra nadzwyczajnego nie posiadających tytułu nauko-
wego profesora – 210 godzin dydaktycznych, 

4) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunk-
ta posiadających stopień naukowy doktora habilito-
wanego – 210 godzin dydaktycznych,

5) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku adiunk-
ta nie posiadających stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego – 240 godzin dydaktycznych,

6) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku docenta 
– 300 godzin dydaktycznych,

7) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku starsze-
go wykładowcy, wykładowcy  – 360 godzin dydaktycz-
nych, 

8) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku asysten-
ta – 240 godzin dydaktycznych, 

9) dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach lekto-
rów i instruktorów – 540 godzin dydaktycznych. 

Następnie Senat przyjął, iż rektor, powierzając nauczy-
cielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań 
dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, może obniżyć rocz-
ny wymiar jego zajęć dydaktycznych (pensum dydak-
tyczne) w okresie wykonywania powierzonych zadań, 
z zastrzeżeniem ust. 4.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach obniżony wy-
miar zajęć, o którym mowa w ust. 1, może być mniej-
szy od dolnej granicy pensum ustalonego według zasad 
określonych w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o szkolni-
ctwie wyższym.
1. Decyzję o obniżeniu pensum dydaktycznego na-

uczycielowi akademickiemu podejmuje Rektor w 
porozumieniu z dziekanem (kierownikiem jednostki 
międzywydziałowej, pozawydziałowej lub ogólno-
uczelnianej). Wymiar obniżonego pensum ustala 
Rektor uwzględniając znaczenie dla Uniwersytetu 
powierzonych nauczycielowi zadań oraz możliwości 
finansowe wydziału (jednostki międzywydziałowej, 
pozawydziałowej lub ogólnouczelnianej) i Uniwersy-
tetu.

2. Decyzja Rektora o obniżeniu nauczycielowi pensum 
dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1-2, nie może 
odnosić się do okresu dłuższego niż jeden rok akade-
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micki. W razie potrzeby i przy spełnieniu przesłanek 
określonych w niniejszym paragrafie decyzję tę po-
nawia się w kolejnym roku akademickim.   

3. Uwzględniając przesłanki określone w § 159 ust. 4 
Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego Rektor może 
również obniżyć nauczycielowi akademickiemu pen-
sum dydaktyczne w granicach ustawowych. Postano-
wienia § 3 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

4. Wymiar zajęć dydaktycznych (pensum dydaktyczne) 
można obniżyć tylko nauczycielowi akademickiemu 
zatrudnionemu na Uniwersytecie Zielonogórskim w 
pełnym wymiarze czasu pracy jako w podstawowym 
miejscu pracy.

5. Nauczycielowi akademickiemu, któremu obniżono 
pensum dydaktyczne na podstawie niniejszego pa-
ragrafu nie można powierzyć prowadzenia zajęć w 
godzinach ponadwymiarowych w wymiarze większym 
niż 25% obniżonego pensum. 

6. W przypadku możliwości obniżenia pensum wynika-
jącej z dwóch różnych tytułów, nauczycielowi aka-
demickiemu może być obniżone pensum tylko z jed-
nego tytułu, korzystniejszego dla niego.

Senat postanowił, iż do pensum dydaktycznego wlicza-
ne są prowadzone na studiach stacjonarnych zajęcia 
umieszczone w semestralnym rozkładzie zajęć prowa-
dzonych przez jednostki organizacyjne odpowiedzialne 
za prowadzenie procesu dydaktycznego – tj. wykłady, 
ćwiczenia, laboratoria, pracownie, konwersatoria, 
projekty, seminaria, warsztaty, które prowadzone są 
dla grup o liczebności nie mniejszej niż uregulowana 
odrębną uchwałą Senatu. Rektor, na wniosek dziekana 
(kierownika jednostki międzywydziałowej, pozawydzia-
łowej lub ogólnouczelnianej), może wyrazić zgodę na 
odstępstwo od tej zasady. 
W przypadku niewypełnienia pensum dydaktycznego za-
jęciami na studiach stacjonarnych, do pensum można 
wliczyć, za pisemną zgodą Rektora, zajęcia prowadzone 
na studiach niestacjonarnych.
Do pensum dydaktycznego nie wlicza się zajęć prowa-
dzonych w ramach kosztorysowanych studiów podyplo-
mowych.
Senat uchwalił także, iż nauczyciel akademicki może, za 
zgodą dziekana wydziału macierzystego lub kierownika 
jednostki organizacyjnej, realizować pensum w innej 
jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. 
Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odpo-
wiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego może 
zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć 
w ramach pensum dydaktycznego w innej niż macierzy-
sta jednostce organizacyjnej Uniwersytetu. 
Dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej odpo-
wiedzialnej za organizację procesu dydaktycznego może 
zlecić nauczycielowi akademickiemu prowadzenie zajęć 
w ramach pensum w gimnazjum lub szkole ponadgim-
nazjalnej tylko w przypadku, gdy odbywają się one w 
oparciu o umowę zawartą ze szkołą, określającą refun-
dację poniesionych przez Uniwersytet kosztów. 
Liczbę godzin dydaktycznych przepracowanych na za-
sadach określonych w ust. 1-3 wlicza się do pensum 
dydaktycznego realizowanego w ramach jednostki or-
ganizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest za-
trudniony. 
W czasie choroby lub innej nieprzewidzianej, usprawied-

liwionej nieobecności nauczyciela akademickiego godzi-
ny zajęć dydaktycznych ustalone zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Uniwersytecie, które wg planu zajęć 
przypadałyby na okres tej nieobecności, zalicza się, dla 
celów ustalenia liczby godzin zajęć dydaktycznych, jako 
godziny przepracowane zgodnie z planem. 
Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zapla-
nowano obciążenia dydaktycznego z powodu jego za-
trudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego, przewi-
dzianej nieobecności w pracy związanej między innymi 
z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym 
zwolnieniem od pracy, odbywaniem służby wojskowej, 
urlopem macierzyńskim albo ustania stosunku pracy 
przed zakończeniem roku akademickiego, zalicza się 
do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną 
trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie rocznego 
pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej 
na okres, w którym przeprowadzane są zajęcia dydak-
tyczne. 
Za prawidłowe rozliczenie pensum odpowiedzialny jest 
dziekan wydziału lub kierownik jednostki organizacyj-
nej stwierdzający realizację zajęć dydaktycznych. 
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecz-
nością realizacji programu nauczania, nauczyciel aka-
demicki może być zobowiązany do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych. Ilość 
godzin ponadwymiarowych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7, 
nie może przekroczyć:
1) ¼ obowiązującego dla pracownika naukowo-dydak-

tycznego pensum, określonego zgodnie z  art. 130 
ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) ½ obowiązującego dla pracownika dydaktycznego 
pensum, określonego zgodnie z  art. 130 ust. 3 i 4 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Senat uchwalił, iż nauczycielowi akademickiemu, za 
jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być powierzone 
prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekra-
czającym liczbę godzin ponadwymiarowych określonych 
w ust. 1. 
Wysokość stawek za godziny ponadwymiarowe ustalana 
jest w drodze odrębnej uchwały Senatu.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycz-
nych w przypadkach określonych w § 6 wymiar godzin 
ponadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia 
faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do peł-
nego pensum dydaktycznego dla danego stanowiska.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycz-
nych  w przypadku pensum obniżonego z tytułu powie-
rzenia nauczycielowi akademickiemu przez rektora wy-
konywania zadań ważnych dla Uniwersytetu, zgodnie z 
art. 130 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
oraz § 3 ust. 1-3 niniejszej uchwały, wymiar godzin po-
nadwymiarowych ustala się na podstawie rozliczenia 
faktycznie przepracowanych godzin w stosunku do ob-
niżonego pensum dydaktycznego.
Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycz-
nych  w przypadku pensum obniżonego z tytułu peł-
nienia określonych funkcji zgodnie z odrębną uchwałą 
Senatu, wymiar godzin ponadwymiarowych ustala się 
na podstawie rozliczenia faktycznie przepracowanych 
godzin w stosunku do pełnego pensum dydaktycznego 
dla danego stanowiska. 

Z OBRAD SENATU
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Ustalając liczbę ponadwymiarowych godzin dydaktycz-
nych w przypadku pensum obniżonego zgodnie z § 3 ust. 
5 niniejszej uchwały, wymiar godzin ponadwymiarowych 
ustala się na podstawie rozliczenia faktycznie przepra-
cowanych godzin w stosunku do pełnego pensum dydak-
tycznego dla danego stanowiska.   
Wynagrodzenie za prace w godzinach ponadwymiaro-
wych przyznaje się po dokonaniu rozliczenia faktycznie 
przepracowanych godzin dydaktycznych, raz w roku, po 
zakończeniu roku akademickiego.
Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w niepeł-
nym wymiarze czasu pracy, godziny ponadwymiarowe 
naliczane są od poziomu (wymiaru) pensum dydaktycz-
nego ustalonego dla danego stanowiska i obniżonego 
proporcjonalnie do części etatu, na której pracownik 
jest zatrudniony.

> Nr 177 w sprawie stawek za realizację godzin ponad-
wymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonar-
nych w roku akademickim 2009/2010.
Senat ustalił następujące stawki za realizację godzin 
ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niesta-
cjonarnych w roku akademickim 2009/2010:

Stanowisko oraz tytuł nauko-
wy, stopień naukowy i tytuł 
zawodowy

Studia 
stacjo-
narne 

zł brutto

Studia 
niesta-

cjonarne
zł brutto

1.

Nauczyciel zatrudniony na 
stanowisku profesora zwy-
czajnego lub nadzwyczajne-
go posiadający tytuł naukowy 
profesora
prof.

58,00 100,00

2.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku profesora nadzwy-
czajnego nie posiadający ty-
tułu naukowego profesora
dr hab.

54,00 81,00

3.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta posiadający 
stopień naukowy doktora habi-
litowanego
dr hab.

54,00 81,00

4. Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku docenta 52,00 71,00

5.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta nie posiada-
jący stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego
dr

49,00 61,00

6.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku  starszego wykładow-
cy posiadający stopień nauko-
wy doktora
dr

49,00 61,00

7.

Nauczyciel zatrudniony na 
stanowisku starszego wykła-
dowcy nie posiadający stopnia 
naukowego doktora
mgr

49,00 50,00

8.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku asystenta posiadający 
stopień naukowy doktora
dr

49,00 61,00

9.
Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku asystenta
mgr

32,00 42,00

10.
Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku wykładowcy
mgr

32,00 42,00

11.
Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku lektora i instruktora
mgr

32,00 42,00

Senat przyjął także następujące stawki za realizację 
godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych 
oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2009/2010, 
dla osób nie będących pracownikami Uniwersytetu 
Zielonogórskiego:

Tytuł naukowy, stopień nauko-
wy, tytuł zawodowy

Studia 
stacjo-
narne 

zł brutto

Studia 
niesta-

cjonarne 
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. 

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

49,00 61,00

4.

Nauczyciel posiadający tytuł za-
wodowy
mgr, mgr inż., inż., ks.mgr, 
lek.med.

32,00 42,00

> Nr 178 w sprawie utworzenia kierunku studiów „praca 
socjalna”.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów 
„praca socjalna”, prowadzonego w formie stacjonar-
nych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

> Nr 179 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
następujących studiów podyplomowych:
1. Polonistyczna edukacja nauczycielska – Wydział 

Humanistyczny,
2. Etyka – Wydział Humanistyczny, 
3. Redakcja edytorsko-wydawnicza tekstów – Wydział 

Humanistyczny,
4. Kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie in-

formacji naukowej i bibliotekoznawstwa – Wydział 
Humanistyczny,

5. Edukacja zdrowotna – Wydział Pedagogiki, Socjologii 
i Nauk o Zdrowiu.

> Nr 180 w sprawie stawek za realizację zajęć praktycz-
nych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 
kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2009/
2010.
Senat ustalił stawkę 25 zł brutto za realizację zajęć 
praktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjo-
narnych na kierunku pielęgniarstwo w roku akademi-
ckim 2009/2010, dla osób nie będących pracownikami 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 181 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulami-
nu organizacyjnego Centrum Komputerowego.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie regulaminu 
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organizacyjnego Centrum Komputerowego, stanowiące-
go załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 182 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Mechanicznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Mechanicznego dotyczący wprowadzenia następujących 
zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Budowy i 
Eksploatacji Maszyn:
1. zniesienia Zakładu Mechaniki wraz z:

1) Laboratorium Mechaniki Ciała Stałego,
2) Laboratorium Obliczeń Numerycznych,
3) Laboratorium Reologii,
4) Redakcją „International Journal of Applied Me-

chanics and Engineering”;
2. zniesienia Zakładu Projektowania i Konstrukcji Ma-

szyn wraz z:
1) Laboratorium Automatyzacji Projektowania Ma-

szyn,
2) Laboratorium Badań Prototypów,
3) Laboratorium TMM;

3. powołania Zakładu Mechaniki i Projektowania Ma-
szyn wraz z: 
1) Laboratorium Mechaniki Ciała Stałego,
2) Laboratorium Obliczeń Numerycznych,
3) Laboratorium Reologii,
4) Redakcją „International Journal of Applied Me-

chanics and Engineering”,
5) Laboratorium Automatyzacji Projektowania Ma-

szyn,
6) Laboratorium Badań Prototypów,
7) Laboratorium TMM.

> Nr 183 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania dotyczący zniesienia w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
1) Zakładu Komunikacji Wizualnej,
2) Zakładu Marketingu,
3) Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym.
W dalszej kolejności pozytywnie zaopiniował wniosek 
Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący powo-
łania w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i 
Zarządzania:
1) Zakładu Marketingu i Komunikacji Wizualnej,
2) Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem.

> Nr 184 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości. 
Senat wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości grunto-
wych oznaczonych jako działki nr 15/6 i 173 o łącznej 
powierzchni  2 687 m2 położonych przy ul. Wyszyńskiego 
19a w Zielonej Górze w obrębie 27, zabudowanych bu-
dynkiem 3 – kondygnacyjnym o powierzchni 1 343 m2, 
dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 47898, 
stanowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
o wartości rynkowej 1 323 000,00 zł.
Następnie Senat wyraził zgodę na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej oznaczonej jako działka nr 11/11 
o powierzchni 4 257 m2 położonej przy ul. 22 Lipca w 
Przylepie, zabudowanej dwoma budynkami 2 – kondyg-
nacyjnymi o łącznej powierzchni 2 010 m2, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta KW 57667, stanowią-
cej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, o wartości 
rynkowej 2 409 000,00 zł.

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 26 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zasad kwa-
terowania osób w pokojach gościnnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
JM Rektor uchylił zarządzenie nr 13 Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 marca 2009 r. 
zmieniające zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie 
zasad kwaterowania osób w pokojach gościnnych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.
Zmieniony został zapis zawarty w poz. 4 tabeli okre-
ślonej w § 1 zarządzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu 

Zielonogórskiego z dnia 1 września 2008 r. w sprawie za-
sad kwaterowania osób w pokojach gościnnych Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego oraz poz. 4 tabeli opłat za noc-
legi w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego, stano-
wiącej załącznik nr 1 do ww. zarządzenia, w ten sposób, 
że obowiązują w okresie  1.09.2008 r. – 31.08.2009 r.

> Nr 27 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji 
roku akademickiego 2009/2010.
JM Rektor wprowadził organizację roku akademickiego 
2009/2010 w sposób ustalony w  załącznikach do niniej-
szego zarządzenia.

> Nr 28 z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Me-
chanicznego w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn 
zniósł:
1. Zakład Mechaniki wraz z:

1) Laboratorium Mechaniki Ciała Stałego,
2) Laboratorium Obliczeń Numerycznych,
3) Laboratorium Reologii,
4) Redakcją „International Journal of Applied Me-

chanics and Engineering”;
2. Zakład Projektowania i Konstrukcji Maszyn wraz z:

1) Laboratorium Automatyzacji Projektowania Maszyn,


