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ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wprowadził następujące zarządzenia:
__Nr 57 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za postę-

powanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2013/2014
JM Rektor wprowadził opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne
w roku akademickim 2013/2014 w następujących wysokościach:
- 150 zł. dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych oraz sprawdziany predyspozycji architektonicznych,
- 85 zł. dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na
pozostałe kierunki studiów.
Zgodnie z zarządzeniem kandydaci na studia drugiego
stopnia legitymujący się dyplomami ukończenia studiów
na Uniwersytecie Zielonogórskim wnoszą opłaty rekrutacyjne o 30 zł niższe niż określone powyżej.

__Nr 58 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regula-

minu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego
JM Rektor zarządził następujące zmiany:
1. W pionie Prorektora ds. Rozwoju zniesiono Dział Programów Unijnych.
2. W pionie Prorektora ds. Rozwoju powołano Biuro Programów Unijnych i Projektów Rozwojowych wraz z podległymi Sekcjami:
1) Sekcja Programów Unijnych,
2) Sekcja Projektów Rozwojowych.
Wskutek zmian powołanych powyżej zmianie uległy następujące załączniki do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego, ustalonego zarządzeniem nr 25
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1) załącznik nr 1 - w sposób określony w załączniku nr 1 do
zarządzenia,
2) załącznik nr 2 - w sposób określony w załączniku nr 2 do
zarządzenia,
3) załącznik nr 7 - w sposób określony w załączniku nr 3 do
zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

__Nr 59 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Ze-

społu ds. przygotowania dokumentacji w sprawie powołania spółki celowej Park Naukowo–Technologiczny
JM Rektor powołał Zespół ds. przygotowania dokumentacji w sprawie powołania spółki celowej Park Naukowo–
Technologiczny.

__Nr 60 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regula-

minu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Zielonogórskim
JM Rektor zmienił Regulamin premiowania pracowników
niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Zielonogórskim, wprowadzony zarządzeniem nr 9 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 2 marca 2009 r.
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w sprawie wprowadzenia zasad premiowania w Uniwersytecie Zielonogórskim, w sposób określony w załączniku do
zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie po upływie dwóch tygodni od
dnia podania go do wiadomości pracowników.

__Nr 61 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie korzystania ze

służbowych telefonów komórkowych działających w sieci GSM
Powołanym zarządzeniem JM Rektor wprowadził zasady
udostępniania pracownikom służbowych telefonów komórkowych.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

__Nr 62 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości opłat

za miejsce w domach studenckich w roku akademickim
2013/2014
JM Rektor ustalił wysokości opłat za miejsce w domach
studenckich w roku akademickim 2013/2014 szczegółowo
omówione w treści zarządzenia.

__Nr 63 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu mieszkańca domu studenckiego
JM Rektor wprowadził Regulamin mieszkańca domu studenckiego, stanowiący załącznik do zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. Z dniem
wejścia w życie powołanego zarządzenia utraciło moc zarządzenie nr 48 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu mieszkańca domu studenckiego.

__Nr 64 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie struktury orga-

nizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
JM Rektor zmienił strukturę organizacyjną Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska w sposób wskazany w zarządzeniu.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

__Nr 65 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
JM Rektor zmienił strukturę organizacyjną Wydziału Ekonomii i Zarządzania w sposób wskazany w zarządzeniu.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

__Nr 66 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego
JM Rektor zmienił strukturę organizacyjną Wydziału Mechanicznego w sposób wskazany w zarządzeniu.
Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października
2013 r.

__Nr 67 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Regula-

minu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego
W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej:
1) Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska – wprowadzonymi zarządzeniem nr 64 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej
i Środowiska.
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2) Wydziału Ekonomii i Zarządzania – wprowadzonymi zarządzeniem nr 65 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
3) Wydziału Mechanicznego – wprowadzonymi zarządzeniem nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Mechanicznego, zmianie uległ załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
Zielonogórskiego ustalonego zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego, w sposób
określony w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2013 r., z tym
że w części dotyczącej § 1 pkt 3) zarządzenia, zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

__Nr 68 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr

4. Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych podlegają:
1) Dział Gospodarczy wraz z:
a) Sekcją Administracyjno- Gospodarczą,
b) Sekcją Eksploatacji,
c) Sekcją Obsługi Podmiotów Gospodarczych,
2) Administracja Domów Studenckich.
Z uwagi na powyższe, w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego ustalonym zarządzeniem nr 25
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia
2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego z p.zm., wprowadzono zmiany wskazane w treści zarządzenia. Jednocześnie
wprowadzono tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego ustalonego zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
16 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu
organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego z p.zm.,
stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwiet- __Nr 72 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad przydziału pokoi pracownikom, studentom i doktorantom
nia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usłuUczelni oraz osobom zewnętrznym w domach mieszkalgi edukacyjne
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim
JM Rektor wprowadził zmiany do zarządzenia nr 38 Rekto2013/2014
ra Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013
JM Rektor ustalił zasady przydziału pokoi pracownir. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukom, studentom i doktorantom Uczelni oraz osobom
kacyjne, ustalając jednocześnie tekst jednolity tego zazewnętrznym w domach mieszkalnych Uniwersytetu
rządzenia.
Zielonogórskiego w roku akademickim 2013/2014
__Nr 69 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zasad organizowaZarządzenie weszło w życie z dniem 1września 2013 r.
nia konferencji na Uniwersytecie Zielonogórskim
JM Rektor ustalił zasady organizowania konferencji na __Nr 73 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za pokoje/mieszkania w Domach Pracowniczych
Uniwersytecie Zielonogórskim, umówione szczegółowo w
Uniwersytetu Zielonogórskiego
treści zarządzenia.
__Nr 70 z dnia 11 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr JM Rektor ustalił wysokość opłat miesięcznych za pokoje/mieszkania pracownicze według stawek określonych w
18 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 lutezarządzeniu.
go 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na studia pierwszego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1września 2013 r.
i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014
JM Rektor zmienił wielkości limitu rekrutacyjnego na __Nr 74 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad kwastudiach stacjonarnych pierwszego stopnia w semestrze
terowania osób w pokojach gościnnych Uniwersytetu
zimowym w roku akademickim 2013/2014 na kierunku inZielonogórskiego
żynieria danych - 90 miejsc.
JM Rektor ustalił zasady kwaterowania osób w pokojach
__Nr 71 w sprawie zamiany Regulaminu organizacyjnego gościnnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, unormowane
szczegółowo w treści zarządzenia.
Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2013 r.
JM Rektor powołanym zarządzeniem wprowadził następujące zmiany:
__Nr 75 z dnia 27 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządze1. W pionie Kanclerza – Kwestora zniesiono Sekcję ds. innie nr 34 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8
wentaryzacji.
kwietnia 2013 r. w sprawie organizacji roku akademickie2. W pionie Kanclerza - Zastępcy kanclerza ds. techniczgo 2013/2014
nych zniesiono:
Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora, w zarządzeniu nr 34
1) stanowisko Głównego specjalisty ds. zamówień puRektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8 kwietblicznych,
nia 2013 r. zmieniono organizację roku akademickiego
2) Dział Gospodarczy wraz z:
2013/2014 w sposób określony w załącznikach do zarząa) Sekcją Administracyjno-Gospodarczą,
dzenia.
b) Sekcją Eksploatacji,
c) Sekcją Obsługi Podmiotów Gospodarczych,
Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.
3) Administrację Domów Studenckich.
Magdalena Grycuk
3. W pionie Kanclerza utworzono:
Biuro Prawne
1) stanowisko Zastępcy kanclerza ds. administracyjnych,
2) stanowisko Głównego specjalisty ds. zamówień pu- __Teksty uchwał i zarządzeń
dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu
blicznych,
Zielonogórskiego pod adresem:
3) Dział ds. Inwentaryzacji.
http://www.uz.zgora.pl/ap/
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