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Z OBRAD
SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca
2010 r. podjął następujące uchwały:

Senat postanowił zysk netto osiągnięty przez Uniwersytet Zielonogórski w roku 2009 w wysokości 6.839.815,98
zł przeznaczyć na fundusz zasadniczy.

> Nr 291 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

planu rzeczowo-ﬁnansowego za rok 2009.
Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – ﬁnansowego za rok 2009, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

> Nr 292 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-ﬁnansowego na rok 2010.
Senat uchwalił plan rzeczowo-ﬁnansowy Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2010, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

> Nr 293 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwy-

miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Senat ustalił stawki za realizację godzin ponadwymiaroZielonogórskiego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wyrawych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych obożenia zgody na zmianę terminu spłaty kredytu.
wiązujące od roku akademickiego 2010/2011 oraz stawSenat wyraził zgodę na zmianę umowy o kredyt krótkotermiki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach
nowy w rachunku bieżącym nr 46/K/02 z dnia 24 październistacjonarnych oraz niestacjonarnych obowiązujące od
ka 2002 roku w wysokości 5.000.000,00 PLN, zaciągniętego
roku akademickiego 2010/2011, dla osób nie będących
w Banku Millennium S.A., polegającą na przedłużeniu terpracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego.
minu spłaty kredytu do dnia 15 czerwca 2012 roku. Kredyt
przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatniczych z > Nr 294 w sprawie stawek za realizację zajęć praktycztytułu prowadzonej działalności statutowej.
nych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na
kierunku pielęgniarstwo.
> Nr 289 w sprawie przyjęcia sprawozdania ﬁnansowego
Podjętą uchwałę Senat ustalił stawkę 25 zł brutto za godziUniwersytetu Zielonogórskiego za rok 2009.
nę realizacji zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych
Senat zatwierdził sprawozdanie ﬁnansowe Uniwersyteoraz niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo dla osób
tu Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia
nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2009 r., składające się z:
obowiązującą od roku akademickiego 2010/2011.
1. Wprowadzenia do sprawozdania ﬁnansowego.

> Nr 288 zmieniająca uchwalę nr 282 Senatu Uniwersytetu

2. Bilansu wykazującego sumy po stronie aktywów i pa- > Nr 295 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu
sywów w wysokości 188.472.356,57 zł.
przyznawania indywidualnych nagród Rektora dla pracow3. Rachunku zysków i strat zamykającego się zyskiem
ników niebędących nauczycielami akademickimi.
netto w wysokości 6.839.815,98 zł.
Senat pozytywnie zaopiniował regulamin przyznawania
4. Zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
indywidualnych nagród Rektora dla pracowników niewykazującego zwiększenia kapitału własnego o kwobędących nauczycielami akademickimi, stanowiący zatę 1.362.811,42 zł.
łącznik do niniejszej uchwały.
5. Rachunku przepływów pieniężnych wykazującym zmniej> Nr 296 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów
szenie środków pieniężnych o kwotę 388.520,44 zł.
podyplomowych na Wydziale Mechanicznym.
6. Dodatkowych informacji i objaśnień.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia stu> Nr 290 w sprawie podziału zysku netto osiągniętego
diów podyplomowych „Zajęcia komputerowe i techniczne
przez Uniwersytet Zielonogórski w 2009 roku.
w edukacji wczesnoszkolnej” na Wydziale Mechanicznym.

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

JM Rektor ustalił wysokość i warunki wnoszenia opłat
za miejsce w domach studenckich w roku akademickim
2010/2011.

> Nr 39 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie opłat za
korzystanie z ośrodków wczasowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
JM Rektor ustalił opłaty za korzystanie z następujących
ośrodków wczasowych Uniwersytetu Zielonogórskiego:
a) ośrodka wczasowego w Łagowie Lubuskim,
b) ośrodka wczasowego w Lubrzy,
c) ośrodka wczasowego w Lubiatowie,
d) ośrodka wczasowego w Karłowie.

> Nr 38 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat > Nr 40 z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany reguza miejsce w domach studenckich w roku akademickim
2010/2011
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Przedmiotowym zarządzeniem został zmieniony załącznik
nr 1 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim wprowadzonego
zarządzeniem nr 31 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim, który otrzymał brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

> Nr 41 z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji
roku akademickiego 2010/2011.
JM Rektor wprowadził organizację roku akademickiego
2010/2011 w sposób ustalony w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

> Nr 42 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Re-

gulaminu przyznawania indywidualnych nagród Rektora dla
pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
JM Rektor wprowadził regulamin przyznawania indywidualnych nagród Rektora dla pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik do
niniejszego zarządzenia.

> Nr 43 z dnia 14 lipca 2010 r. zmieniające zarządze-

nie nr 1 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
7 stycznia 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim
2010/2011.
JM Rektor ustalił następujące zmiany wielkości limitów
rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych pierwszego
stopnia w roku akademickim 2010/2011 na następujących kierunkach:
1. Bezpieczeństwo narodowe -180 osób,
2. Biotechnologia – 70 osób,
3. Budownictwo - 240 osób,
4. Ekonomia - 180 osób,
5. Filologia, ﬁlologia angielska - 200 osób,
6. Pedagogika spec. animacja kultury - 125 osób,
7. Pedagogika spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - 120 osób,
8. Pedagogika spec. resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym - 200 osób,
9. Wychowanie ﬁzyczne - 110 osób,
10. Zarządzanie - 180 osób.

> Nr 44 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany regu-

Na mocy tego zarządzenia JM Rektor utworzył w strukturze organizacyjnej Pionu Kanclerza – Zastępcy Kanclerza
ds. Technicznych jednostkę organizacyjną Administracja
Domów Studenckich.
JM Rektor ustalił, iż do podstawowych zadań Administracji Domów Studenckich należy:
1) kwaterowanie i wykwaterowywanie w domach studenckich studentów oraz innych osób zgodnie z przepisami i stawkami obowiązującymi w tym zakresie,
2) prowadzenie ewidencji mieszkańców domów studenckich, prowadzenie spraw meldunkowych zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
3) obsługa administracyjna umów dotyczących zamieszkania w domach studenckich,
4) naliczanie opłat za pobyt w domach studenckich,
prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
5) prowadzenie bieżącej analizy przychodów i kosztów
domów studenckich,
6) informowanie o wszelkich nieprawidłowościach związanych z eksploatacją i wykorzystywaniem miejsc
noclegowych oraz z uiszczaniem opłat,
7) ustalanie szkód i braków w domach studenckich oraz
obciążanie nimi osób, które je spowodowały,
8) współdziałanie z samorządami domów studenckich w
zakresie określonym w regulaminach,
9) zapewnienie właściwej eksploatacji domów studenckich poprzez:
a) nadzór nad utrzymaniem bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń ogólnodostępnych z
wyjątkiem terenów zewnętrznych,
b) uczestniczenie w okresowych przeglądach obiektów,
c) prowadzenie bieżącej konserwacji i drobnych napraw: instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej,
wentylacyjnej, odgromowej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, stolarki drzwiowej
i okiennej itp.,
d) zgłaszanie potrzeb w zakresie niezbędnych remontów, wyposażenia oraz zabezpieczenia materiałów eksploatacyjnych w tych obiektach,
e) zabezpieczenie mienia i dozór domów studenckich,
10) organizacja i nadzór pracy pracowników obsługi (portierów, woźnych, konserwatorów),
11) współudział w opracowywaniu projektów:
a) regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich UZ,
b) regulaminu mieszkańca domu studenta UZ,
c) zarządzeń o wysokości opłat za miejsce w domach studenckich,
d) kontroli płatności za miejsce w domach studenckich,
e) pozbawienia miejsca w domu studenckim.

laminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w
Uniwersytecie Zielonogórskim.
W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim, § 5 ust. 1
otrzymał następujące brzmienie:
„1. Wstępnej kwaliﬁkacji wniosków o przyznanie świad- > Nr 46 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zasad zakwaterowania osób w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego.
czeń określonych w § 8 i 9 dokonują dwie Komisje: KoJM Rektor ustanowił zasady zakwaterowania osób w
misja ds. socjalno-bytowych i Komisja ds. pożyczek na
obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprocele mieszkaniowe.”
wadził regulamin bazy noclegowej Uniwersytetu
JM Rektor wprowadził tekst jednolity regulaminu zakłaZielonogórskiego, stanowiący załącznik nr 2.
dowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie
Zielonogórskim uwzględniający w/w zmianę, stanowią- > Nr 47 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia
cy załącznik do niniejszego zarządzenia.
zasad przydziału pokoi pracownikom, studentom
oraz doktorantom uczelni w domach mieszkalnych
> Nr 45 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia adUniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim
ministracji domów studenckich oraz zmiany struktury
2010/2011.
organizacyjnej pionu Kanclerza.
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JM Rektor wprowadził następujące zasady przydziału poJM Rektor wprowadził regulamin przyznawania stypenkoi pracownikom, studentom oraz doktorantom uczelni:
diów naukowych dla młodych doktorów i doktorantów
1. Rektor dokonuje podziału pokoi na Wydziały, Piony
na Wydziale Fizyki i Astronomii, stanowiący załącznik do
Prorektorów oraz Kanclerza.
niniejszego zarządzenia.
2. Podział pokoi przeznaczonych dla pracowników sta> Nr 50 z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w skłanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
dzie Zespołu ds. opracowania projektu Centrum Innowa3. Przydziału pokoi pracownikom będącym nauczyciecji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”.
lami akademickimi oraz pracownikom administracji
JM Rektor powołał Zespół ds. opracowania projektu Cenwydziałowej dokonuje odpowiednio Dziekan lub odtrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
powiedni Prorektor.
w następującym składzie:
4. Przydział pokoi określony w ust. 1 wymaga akcepta1. dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ – przewodniczący,
cji Kanclerza.
2. dr hab. Katarzyna Baldy - Chudzik,
5. Przydziału pokoi pracownikom nie będącym nauczy3. dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ,
cielami akademickimi dokonuje po zasięgnięciu opi4. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka–Cydzik, prof. UZ,
nii kierownika jednostki, w której zatrudniony jest
5. dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ,
pracownik, Kanclerz.
6. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ,
6. Przydziału pokoi studentom i doktorantom dokonuje
7. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ.
Kanclerz po zasięgnięciu opinii Prorektora ds. Studenckich.
> Nr 51 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania
7. W uzasadnionych przypadkach w domach mieszkalZespołu ds. analizy zatrudnienia w jednostkach organinych Uniwersytetu Zielonogórskiego mogą zostać zazacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
kwaterowane osoby z zewnątrz.
JM Rektor powołał w celu zapewnienia wydajnej
8. Przydziału pokoi osobom, o których mowa w ust. 7,
i efektywnej polityki kadrowej, a w szczególności kodokonuje Kanclerz.
nieczności ustalenia wielkości optymalnego i minimalnego zatrudnienia, zapewniającego prawidłowe
> Nr 48 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat
i terminowe wykonywanie zadań, Zespół ds. analizy zaza pokoje/mieszkania w domach pracowniczych Unitrudnienia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu
wersytetu Zielonogórskiego.
Zielonogórskiego.
JM Rektor niniejszym zarządzeniem ustalił wysokość

Joanna Bojarska
Biuro Prawne

opłat miesięcznych za pokoje/mieszkania pracownicze.

> Nr 49 z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia

regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla
młodych doktorów i doktorantów na Wydziale Fizyki
i Astronomii.

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM:
http://www.uz.zgora.pl/ap/

SUKCESY NASZYCH
PRACOWNIKÓW...
Profesor Zbigniew Izdebski, Kierownik Zakładu Poradnictwa i Seksuologii, Dzie-

kan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego
został powołany na współpracownika naukowego Instytutu Kinsey’a do Badań nad
Seksem, Płcią i Reprodukcją na okres 5 lat. To wyróżnienie zostało przyznane Profesorowi jako wyraz uznania dla jego pracy badawczej z zakresu seksualności człowieka
oraz wkładu w rozwój naukowy Instytutu Kinsey’a. Profesor Zbigniew Izdebski jest
jedynym Polakiem, którego zaproszono do tego grona badaczy.
Instytut Kinsey’a został założony w Uniwersytecie Indiana w Stanach Zjednoczonych
w roku 1947 przez pioniera badań nad seksualnością dr Alfreda C. Kinsey’a. Obecnie
Instytut zajmuje się rozwijaniem na świecie wiedzy o zdrowiu seksualnym. Od ponad 60
lat Instytut prowadzi badania oraz informuje o zagadnieniach związanych z seksualnością
i płciowością. Ośrodek ten jest jednym z największych, najbardziej prestiżowym działającym tego typu Instytutem na świecie.

Dr Jarosław Kuczer stypendystą FNP

Wśród 14 młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia w ramach programu "Kwerenda" Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej jest dr Jarosław Kuczer z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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