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UNIWERSYTET Z IELONOGÓRSKI    n r  8  ( 2 0 0 )    p a ź d z i e r n i k  2 0 1 2

z obrad 
senatu
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 27.06.2012 r. 
podjął następujące uchwały:

>	Nr 562 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonywa-
nia planu rzeczowo-finansowego  za rok 2011 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął sprawoz-
danie z wykonania planu rzeczowo–finansowego za rok 
2011, stanowiące załącznik do uchwały.

>	Nr 563 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finanso-
wego na rok 2012 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwalił plan rze-
czowo-finansowy Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2012, stanowiący załącznik do uchwały.

>	Nr 564 w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2012 r.
Senat przyjął  plan inwestycyjny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2012, stanowiący załącznik do 
uchwały.

>	Nr 565 w sprawie przyjęcia planu remontów obiektów 
dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2012.  
Senat przyjął plan remontów obiektów dydaktycznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2012, stanowiący 
załącznik do uchwały.

>	Nr 566 w sprawie przyjęcia planu remontów w domach 
studenckich w ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla 
studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na rok 2012 
Senat przyjął plan remontów w domach studenckich w 
ramach Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów 
i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2012, stanowiący załącznik do uchwały.

>	Nr 567 w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
studiów podyplomowych „Profilaktyka patologii organi-
zacyjnych” prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Za-
rządzania
Senat określił efekty kształcenia dla studiów podyplo-
mowych „Profilaktyka patologii organizacyjnych” pro-
wadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, stano-
wiące załącznik do uchwały.

JM Rektor wydał zarządzenia:

>	Nr 52 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie składu komisji 
rekrutacyjnych oraz określenia wysokości wynagrodzeń 
dla osób biorących udział w rekrutacji na studia 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora,  w skład komisji re-
krutacyjnej powołanej przez dziekana oraz uczelnianej 
komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, sekre-
tarze, członkowie. Liczba sekretarzy oraz liczba człon-
ków komisji rekrutacyjnych powołanych przez dzieka-
nów do przeprowadzania rekrutacji na studia pierwszego 
i drugiego stopnia nie mogą być większe niż liczba kie-
runków studiów, na które jest prowadzona rekrutacja na 
danym wydziale, bez rozdzielenia ze względu na stopień 
i formę studiów. W przypadku gdy rekrutacja na studia 
pierwszego stopnia jest prowadzona od razu na specjal-
ność na kierunku studiów, dopuszcza się liczbę sekreta-
rzy taką, jak liczba specjalności na studiach pierwszego 
stopnia. Członkiem komisji rekrutacyjnej nie może być 
pracownik uczelni nie będący nauczycielem akademic-
kim. Egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne lub sprawdzia-
ny umiejętności mogą przeprowadzać tylko wyznaczeni 
przez dziekana nauczyciele akademiccy lub specjaliści, 
zwani dalej egzaminatorami. Egzaminatorzy mogą nie 
wchodzić w skład komisji rekrutacyjnej. W szczególnych 
przypadkach, w roku w którym kończy się czteroletnia 
kadencja organów jednoosobowych i kolegialnych uczel-
ni, możliwe jest powołanie zastępcy przewodniczącego 
uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Nauczycielowi aka-
demickiemu pełniącemu funkcję przewodniczącego, za-
stępcy przewodniczącego, sekretarza lub członka uczel-
nianej komisji rekrutacyjnej przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości zależnej od liczby kandydatów na studia 
pierwszego i drugiego stopnia na uczelni, według stawek 
podanych w tabeli: 

liczba
kandydatów

FuNkcja

przewod-
niczący, 
zastępca 

przewodni-
czącego

członek sekretarz

do 1000 550 zł 450 zł 550 zł

1001 – 2000 625 zł 500 zł 625 zł

2001 – 3000 700 zł 550 zł 700 zł

3001 – 4000 775 zł 600 zł 775 zł

4001 – 5000 850 zł 650 zł 850 zł

5001 – 6000 925 zł 700 zł 925 zł
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