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U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I  N r  7  ( 2 0 9 )  p a ź d z i e r n i k  2 0 1 3

Z  ObRad SENaTU

z obrad senatu
__Senat na zwyczajnym posiedzeniu 26 czerwca 2013 r. 

podjął następujące uchwały:

__Nr 129 w sprawie kandydatów na członków Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Senat zarekomendował wybranych w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim kandydatów na członków Rady Głównej Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego:
1) spośród nauczycieli akademickich, dla których Uni-

wersytet Zielonogórski jest podstawowym miejscem 
pracy – prof. dr hab. Zdzisław Wołk;

2) spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w in-
nej uczelni członkowskiej Konferencji Rektorów Aka-
demickich Szkół Polskich:
a) prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa – Politechnika 

Śląska,
b) prof. dr hab. inż. Edward Jezierski – Politechnika 

Łódzka,
c) prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak – Politechnika 

Rzeszowska,
d) dr hab. Ryszard Gerlach – Uniwersytet Kazimierza 

Wielkiego w Bydgoszczy.

__Nr 130 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu na prefinansowanie dokończenia zadania inwestycyj-
nego pod nazwą „Przebudowa budynku Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu 
inwestycyjnego w wysokości 3 700 000,00 PLN, na okres 
12 miesięcy, z przeznaczeniem na prefinansowanie dokoń-
czenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa 
budynku Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Teleko-
munikacji”. Ponadto Senat upoważnił Rektora do podpi-
sania wskazanej powyżej umowy kredytowej, dokumen-
tów ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu oraz 
innych dokumentów niezbędnych do wykonania uchwały 
Senatu, wyrażając jednocześnie zgodę na ujęcie kosztów 
realizacji umowy kredytowej oraz ustanowienie zabez-
pieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013–2014.

__Nr 131 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredy-
tu na finansowanie dokończenia zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przebudowa budynku Wydziału Elektrotechni-
ki, Informatyki i Telekomunikacji”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu 
w wysokości 400 000,00 PLN, na okres 6 miesięcy, z prze-
znaczeniem na wkład własny w ramach dokończenia za-
dania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku 
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji”. 
Senat upoważnił również Rektora do podpisania wskazanej 
wyżej umowy kredytowej, dokumentów ustanawiających 
zabezpieczenie spłaty kredytu oraz innych dokumentów 
niezbędnych do wykonania uchwały Senatu, wyrażając 
jednocześnie zgodę na ujęcie kosztów realizacji umo-

wy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty 
kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2013–2014.

__Nr 132 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredy-
tu inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego dla 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Park Naukowo-Tech-
nologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu in-
westycyjnego w wysokości 4 000 000,00 PLN, na okres 54 
miesięcy, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Park Naukowo-Tech-
nologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Senat upo-
ważnił Rektora do podpisania wskazanej powyżej umowy 
kredytowej, dokumentów ustanawiających zabezpiecze-
nie spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wykonania 
uchwały Senatu, wyrażając jednocześnie zgodę na ujęcie 
kosztów realizacji umowy kredytowej oraz ustanowienie 
zabezpieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo–finan-
sowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013–2018.

__Nr 133 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu inwestycyjnego na prefinansowanie dokończenia za-
dania inwestycyjnego pod nazwą „Park Naukowo-Techno-
logiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu 
inwestycyjnego w wysokości 12 000 000,00 PLN, na okres 
12 miesięcy, z przeznaczeniem na prefinansowanie dokoń-
czenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Park Nauko-
wo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”. Se-
nat upoważnił również Rektora do podpisania wskazanej 
wyżej umowy kredytowej, dokumentów do ustanowienia 
zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do 
wykonania uchwały Senatu, wyrażając jednocześnie zgo-
dę na ujęcie kosztów realizacji umowy kredytowej oraz 
ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu w planach rze-
czowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 
2013–2014.

__Nr 134 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu inwestycyjnego dla zadania pod nazwą „Park na-
ukowo-technologiczny uniwersytetu Zielonogórskiego”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
ustanowienie hipoteki w wysokości 6 000 000,00 PLN na 
rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania przetar-
gowego, na nieruchomości zabudowanej położonej w Zie-
lonej Górze przy ul. Energetyków 2, dla której prowadzo-
na jest księga wieczysta KW ZG1E 00061246/7, jako za-
bezpieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego 
w kwocie 4 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinanso-
wanie wkładu własnego dla zadania pod nazwą „Park Na-
ukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

__Nr 135 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie”
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Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredy-
tu w wysokości 7 000 000,00 PLN, na okres 92 miesięcy, 
z przeznaczeniem na wkład własny w ramach zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Uzbrojenie i zagospodarowa-
nie terenu w Nowym Kisielinie”. Senat upoważnił również 
Rektora do podpisania wskazanej wyżej umowy kredyto-
wej, dokumentów ustanawiających zabezpieczenie spłaty 
kredytów oraz innych niezbędnych do wykonania uchwały 
Senatu, wyrażając jednocześnie zgodę na ujęcie kosztów 
realizacji umowy kredytowej oraz ustanowienie zabez-
pieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013–2021.

__Nr 136 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu inwestycyjnego dla zadania pod nazwą „Uzbroje-
nie i zagospodarowanie terenu w Nowym Kisielinie”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
ustanowienie hipoteki w wysokości 10 500 000,00 PLN na 
rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania przetar-
gowego, na nieruchomości zabudowanej położonej w Zie-
lonej Górze przy ul. Szafrana 1, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta KW ZG1E 00078672/4, jako zabez-
pieczenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego 
w kwocie 7 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinanso-
wanie zadania pod nazwą „Uzbrojenie i zagospodarowa-
nie terenu w Nowym Kisielinie”.

__Nr 137 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu na finansowanie dokończenia zadania pod nazwą 
„Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredy-
tu w wysokości 3 200 000,00 PLN, na okres 31 miesięcy,  
z przeznaczeniem na prefinansowanie dokończenia zada-
nia inwestycyjnego pod nazwą „Współpraca UZ i BTU w 
zakresie zielonej energii”. Senat upoważnił Rektora do 
podpisania umowy kredytowej, dokumentów ustanawiają-
cych zabezpieczenie spłaty kredytu oraz innych dokumen-
tów niezbędnych do wykonania uchwały Senatu, wyraża-
jąc jednocześnie zgodę na ujęcie kosztów realizacji umo-
wy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty 
kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2013–2016.

__Nr 138 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie kre-
dytu na finansowanie dokończenia zadania pod nazwą 
„Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kre-
dytu w wysokości 300 000,00 PLN, na okres 22 miesięcy, 
z przeznaczeniem na wkład własny w ramach dokoń-
czenia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Współpraca 
UZ i BTU w zakresie zielonej energii”. Senat upoważnił 
Rektora do podpisania wskazanej powyżej umowy kre-
dytowej, dokumentów ustanawiających zabezpieczenie 
spłaty kredytu oraz innych dokumentów niezbędnych do 
wykonania uchwały Senatu, wyrażając jednocześnie zgo-
dę na ujęcie kosztów realizacji umowy kredytowej oraz 
ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu w planach 
rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na 
lata 2013–2015.

__Nr 139 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie kre-
dytu inwestycyjnego na sfinansowanie wkładu własnego 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa bazy dy-
daktycznej pod potrzeby kierunków technicznych”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu in-
westycyjnego w wysokości 3 000 000,00 PLN, na okres 52 
miesięcy, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach 
zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa bazy dy-
daktycznej pod potrzeby kierunków technicznych”. Senat 
upoważnił Rektora do podpisania wskazanej wyżej umowy 
kredytowej, dokumentów ustanawiających zabezpiecze-
nie spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wykonania 
uchwały Senatu, zgodę na ujęcie kosztów realizacji umo-
wy kredytowej oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty 
kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2013–2017.

__Nr 140 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredy-
tu inwestycyjnego na prefinansowanie dokończenia zada-
nia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa bazy dydak-
tycznej pod potrzeby kierunków technicznych”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu in-
westycyjnego w wysokości 3 000 000,00 PLN, na okres 24 
miesięcy, z przeznaczeniem na prefinansowanie dokończe-
nia zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa bazy 
dydaktycznej pod potrzeby kierunków technicznych”. 
Senat upoważnił Rektora do podpisania wyżej wskazanej 
umowy kredytowej, dokumentów do ustanowienia zabez-
pieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wy-
konania uchwały Senatu, a także wyraża zgodę na ujęcie 
kosztów realizacji umowy kredytowej oraz ustanowienie 
zabezpieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo–finan-
sowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2013–2015.

__Nr 141 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu inwestycyjnego dla zadania pod nazwą „Przebu-
dowa bazy dydaktycznej pod potrzeby kierunków tech-
nicznych”
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
ustanowienie hipoteki w wysokości 4 500 000,00 PLN na 
rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania prze-
targowego, na nieruchomości zabudowanej położonej  
w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 71A, dla której 
prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 00082227/1, 
jako zabezpieczenie długoterminowego kredytu inwesty-
cyjnego w kwocie 3 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na 
sfinansowanie wkładu własnego dla zadania pod nazwą 
„Przebudowa bazy dydaktycznej pod potrzeby kierunków 
technicznych”.

__Nr 142 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego za rok 2012 r.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął sprawozda-
nie z wykonania planu rzeczowo–finansowego za rok 2012, 
stanowiące załącznik do uchwały.

__Nr 143 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowe-
go na rok 2013
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwalił plan rze-
czowo-finansowy Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 
2013, stanowiący załącznik do uchwały.
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__Nr 144 w sprawie wzorów dyplomów doktora i doktora 
habilitowanego wydawanych na Uniwersytecie Zielonogór-
skim
Senat ustalił wzory dyplomów doktora i doktora habilito-
wanego wydawanych przez uprawnione jednostki organi-
zacyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego, określone w za-
łącznikach nr 1, 2 i 3 do uchwały:
1.  załącznik nr 1 - wzór dyplomu doktora wraz z odpisem 

i egzemplarzem do akt (wersja z promotorem),  
2.  załącznik nr 2 – wzór dyplomu doktora wraz z odpisem 

i egzemplarzem do akt (wersja z promotorem i kopro-
motorem),

3.  załącznik nr 3 – wzór dyplomu doktora habilitowanego 
wraz z odpisem i egzemplarzem do akt.

Osoby, których przewody doktorskie i habilitacyjne nie 
zakończyły się do dnia 30 września 2011 r., po uzyskaniu 
w uprawnionej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu 
Zielonogórskiego stopnia doktora lub doktora habilitowa-
nego, otrzymują dyplomy sporządzone według wzorów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szcze-
gółowego trybu  przeprowadzania czynności w przewodach 
doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nada-
nie tytułu profesora (Dz. U. nr 15, poz. 128 z p. zm.). Oso-
by, na wniosek których przewody doktorskie i habilitacyj-
ne prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia  
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nauko-
wym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w brzmie-
niu  obowiązującym do dnia 30 września 2011 r., po  
uzyskaniu w uprawnionej jednostce organizacyjnej Uni-
wersytetu Zielonogórskiego stopnia doktora lub doktora 
habilitowanego, otrzymują dyplomy sporządzone według 
wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa 
powyżej.

__Nr 145 zmieniająca uchwałę nr 115 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyję-
cia Zasad zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
W uchwale nr 115 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z 
dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Zasad zarządza-
nia gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
zmieniono § 2, który otrzymał następujące brzmienie:
„§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z za-

strzeżeniem ust. 2.
2. Załącznik nr 2 – Zasady obliczania kosztów eksploata-

cji pomieszczeń wydziałowych i ogólnouczelnianych, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2), wchodzi w życie z 
dniem 1 stycznia 2014 r.

3. Traci moc uchwała nr 451 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie 
przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.”

__Nr 146 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska studiów podyplomowych „Stosowanie 
Eurokodów w budownictwie” i określenia efektów kształ-
cenia dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Stosowanie Euro-
kodów w budownictwie” na Wydziale Inżynierii Lądowej 
i Środowiska i określił efekty kształcenia dla tych studiów, 
stanowiące załącznik do uchwały.

__Nr 147 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych „Peda-

gogika Marii Montessori i Plan Daltoński” i określenia efek-
tów kształcenia dla tych studiów 
Senat utworzył studia podyplomowe „Pedagogika Ma-
rii Montessori i Plan Daltoński” na Wydziale Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu i określił efekty kształcenia dla 
tych studiów, stanowiące załącznik do uchwały.

__Nr 148 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii i Za-
rządzania studiów podyplomowych „Zarządzanie podmio-
tami leczniczymi – organizacja, finansowanie” i określenia 
efektów kształcenia dla tych studiów
Senat utworzył studia podyplomowe „Zarządzanie podmio-
tami leczniczymi – organizacja, finansowanie” na Wydzia-
le Ekonomii i Zarządzania i określił efekty kształcenia dla 
tych studiów, stanowiące załącznik do uchwały.

__Nr 149 w sprawie opinii dotyczącej zmiany w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania dotyczący powołania w strukturze or-
ganizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
1. Zakładu Inżynierii Zarządzania,
2. Zakładu Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowo-

ści,
3. Zakładu Stosunków Międzynarodowych.

__Nr 150 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Mechanicznego dotyczący wskazanych szczegółowo w tre-
ści zarządzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia-
łu Mechanicznego.

__Nr 151 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący wskazanych 
szczegółowo w treści zarządzenia zmian w strukturze or-
ganizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

__Nr 152 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Senat zatwierdził Regulamin organizacyjny Wydziału Ma-
tematyki, Informatyki i Ekonometrii, stanowiący załącznik 
do uchwały.

__Nr 153 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Fizyki i Astronomii
Senat zatwierdził Regulamin organizacyjny Wydziału Fizy-
ki i Astronomii, stanowiący załącznik do uchwały.

__Nr 154 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
Senat zatwierdził Regulamin organizacyjny Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, stanowiący załącznik 
do uchwały.

__Nr 155 zmieniająca uchwałę nr 557 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przyję-
cia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku 
akademickim 2013/2014
Senat zmienił załącznik nr 6 do uchwały nr 557 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2012 r. w spra-
wie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyż-
sze w roku akademickim 2013/2014, w sposób określony  
w załączniku do uchwały.


