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z  o b r a d  s e n a t u
__senat uniwersytetu zielonogórskiego na zwyczajnym 

posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 r. podjął następujące 
uchwały:

__Nr 276 w sprawie wystąpienia o przyznanie uprawnienia 
do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kie-
runku lekarskim na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
1. Senat popiera wystąpienie do Ministra Nauki i Szkol-

nictwa Wyższego z wnioskiem o przyznanie Wydziałowi 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu uprawnienia do 
prowadzenia jednolitych magisterskich studiów stacjo-
narnych na kierunku lekarskim (profil praktyczny).

2. Senat przyjmuje efekty kształcenia dla kierunku, o któ-
rym mowa w ust. 1, określone w rozporządzeniu Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 
r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków stu-
diów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, 
pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r., poz. 631).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 277 w sprawie opinii dotyczącej zniesienia Międzywy-
działowego Centrum Edukacyjno-Badawczego Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w Pionie Prorektora ds. Studenckich

__Nr 278 uchylającą uchwałę nr 559 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dn. 30.05.2012 r. w sprawie ustalenia 
liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycz-
nych. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat uchyla uchwałę nr 559 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia 
liczebności grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 279 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwy-
miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
brzmiącą:

„§ 1

Senat ustala następujące stawki za realizację godzin po-
nadwymiarowych na studiach stacjonarnych obowiązujące 
od roku akademickiego 2014/2015:

Lp.
Stanowisko oraz tytuł 

naukowy, stopień nauko-
wy i tytuł zawodowy

Studia stacjonarne
stawka za godzinę ponadwy-

miarową w zł brutto

dot. godzin 
ponadwy-
miarowych 
w wymiarze 
określonym 

w art. 131 ust. 
1 Ustawy 

dot. godzin 
ponadwymiaro-
wych w wymia-
rze przekracza-
jącym wymiar 

określony zgod-
nie z art. 131 
ust. 1 Ustawy

1.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku pro-
fesora zwyczajnego, 
nadzwyczajnego lub 
wizytującego posia-
dający tytuł naukowy 
profesora albo tytuł 
w zakresie sztuki

35,00 63,00

2.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego 
lub wizytującego nie 
posiadający tytułu 
naukowego profesora 
albo tytułu w zakresie 
sztuki

33,00 54,00

3.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku adiunkta 
posiadający stopień 
naukowy doktora 
habilitowanego albo 
stopień doktora habili-
towanego sztuki

28,00 54,00

4. Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku docenta 28,00 53,00

5.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku adiunkta 
nie posiadający stop-
nia naukowego doktora 
habilitowanego albo 
stopnia doktora habili-
towanego sztuki

25,00 53,00

6.

Nauczyciel zatrud-
niony na stanowisku 
starszego wykładowcy 
posiadający stopień 
naukowy doktora albo 
stopień doktora sztuki

25,00 49,00
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7.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku star-
szego wykładowcy nie 
posiadający stopnia 
naukowego doktora 
albo stopnia doktora 
sztuki

20,00 49,00

8.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku asysten-
ta posiadający stopień 
naukowy doktora albo 
stopień doktora sztuki 

16,00 49,00

9.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku asy-
stenta nie posiadający 
stopnia naukowego 
doktora albo stopnia 
doktora sztuki

16,00 42,00

10.
Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku wykła-
dowcy

16,00 33,00

11.
Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku lektora 
lub instruktora

16,00 33,00

§ 2
Senat ustala następujące stawki za realizację godzin po-
nadwymiarowych na studiach niestacjonarnych obowiązu-
jące od roku akademickiego 2014/2015:

Lp. Stanowisko oraz tytuł naukowy, 
stopień naukowy i tytuł zawodowy

Studia niestacjo-
narne

Stawka za godzinę 
ponadwymiarową 

w zł brutto

1.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku profesora zwyczajnego, 
nadzwyczajnego lub wizytują-
cego posiadający tytuł naukowy 
profesora albo tytuł w zakresie 
sztuki

100,00

2.

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego 
lub wizytującego nie posiadający 
tytułu naukowego profesora albo 
tytułu w zakresie sztuki

81,00

3.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta posiadający 
stopień naukowy doktora habili-
towanego albo stopień doktora 
habilitowanego sztuki

81,00

4. Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku docenta 71,00

5.

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku adiunkta nie posiadający 
stopnia naukowego doktora ha-
bilitowanego albo stopnia dokto-
ra habilitowanego sztuki

61,00

6.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
posiadający stopień naukowy 
doktora albo stopień doktora 
sztuki

61,00

7.

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku starszego wykładowcy nie 
posiadający stopnia naukowego 
doktora albo stopnia doktora 
sztuki

50,00

8.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku asystenta posiadający 
stopień naukowy doktora albo 
stopień doktora sztuki 

61,00

9.

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku asystenta nie posiadający 
stopnia naukowego doktora albo 
stopnia doktora sztuki

42,00

10. Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku wykładowcy 42,00

11. Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku lektora lub instruktora 42,00

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała nr 477 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie stawek za realizację 
godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych.

__Nr 280 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2013 r. Podjęta 
uchwała brzmi:

§ 1
Senat zatwierdza sprawozdanie finansowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., 
na które składają się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.  

 zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 
 302.375.089,53 zł

3. Rachunek zysków i strat
 za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 wykazujący wynik finansowy (stratę) netto  
 w wysokości 8.686.421,88 zł

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 wykazujące jego wzrost w wysokości 4.197.810,12 zł

5. Rachunek przepływów pieniężnych
 za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych  

o kwotę 4.422.690,30 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 281 w sprawie podziału zysku netto z lat ubiegłych 
wykazanego w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za 2013 r. Podjęta uchwała brzmi:
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§ 1
Senat postanawia przeznaczyć zysk netto z lat ubiegłych 
wykazany przez Uniwersytet Zielonogórski w sprawozda-
niu finansowym za 2013 r. w wysokości 11.595,68 zł, na 
fundusz zasadniczy uczelni.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 282 w sprawie pokrycia straty netto Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za 2013 r. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat postanawia pokryć stratę netto wykazaną przez Uni-
wersytet Zielonogórski w sprawozdaniu finansowym za 2013 
rok w wysokości 8.686.421,88 zł z funduszu zasadniczego 
uczelni.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 283 uchylającą uchwałę nr 255 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie okre-
ślenia efektów kształcenia dla kierunku studiów pierw-
szego stopnia fizyka prowadzonych na Wydziale Fizyki 
i Astronomii

__Nr 284 uchylającą uchwałę nr 256 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie okre-
ślenia efektów kształcenia dla kierunku studiów drugiego 
stopnia fizyka prowadzonych na Wydziale Fizyki i Astro-
nomii

__Nr 285 uchylającą uchwałę nr 231 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie 
określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów 
pierwszego stopnia historia prowadzonych na Wydziale 
Humanistycznym

__Nr 286 mocą której Senat zlikwidował kierunek jedno-
litych studiów magisterskich budownictwo prowadzony 
na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w związku 
z zakończeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 287 mocą której Senat zlikwidował kierunek jednoli-
tych studiów magisterskich elektrotechnika prowadzony 
na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunika-
cji w związku z zakończeniem kształcenia studentów na 
tym kierunku

__Nr 288 mocą której Senat zlikwidował kierunek jed-
nolitych studiów magisterskich filologia prowadzony na 
Wydziale Humanistycznym w związku z zakończeniem 
kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 289 mocą której Senat zlikwidował kierunek jednoli-
tych studiów magisterskich filologia polska prowadzony 
na Wydziale Humanistycznym w związku z zakończeniem 
kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 290 mocą której Senat zlikwidował kierunek jednoli-
tych studiów magisterskich informatyka prowadzony na 
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
w związku z zakończeniem kształcenia studentów na tym 
kierunku

__Nr 291 mocą której Senat zlikwidował kierunek jedno-
litych studiów magisterskich informatyka i ekonometria 
prowadzony na Wydziale Matematyki, Informatyki i Eko-
nometrii w związku z zakończeniem kształcenia studen-
tów na tym kierunku

__Nr 292 mocą której Senat zlikwidował kierunek jedno-

litych studiów magisterskich inżynieria środowiska prowa-
dzony na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska w związ-
ku z zakończeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 293 mocą której Senat likwiduje kierunek jednolitych 
studiów magisterskich malarstwo prowadzony na Wydzia-
le Artystycznym w związku z zakończeniem kształcenia 
studentów na tym kierunku

__Nr 294 mocą której Senat zlikwidował kierunek jednoli-
tych studiów magisterskich matematyka prowadzony na 
Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii w związ-
ku z zakończeniem kształcenia studentów na tym kierun-
ku

__Nr 295 mocą której Senat zlikwidował kierunek jednoli-
tych studiów magisterskich mechanika i budowa maszyn 
prowadzonym na Wydziale Mechanicznym w związku z za-
kończeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 296 mocą której Senat zlikwidował kierunek jedno-
litych studiów magisterskich ochrona środowiska prowa-
dzony na Wydziale Nauk Biologicznych w związku z zakoń-
czeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 297 mocą której Senat zlikwidował kierunek jedno-
litych studiów magisterskich pedagogika prowadzony na 
Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w związ-
ku z zakończeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 298 mocą której Senat zlikwidował kierunek jednoli-
tych studiów magisterskich socjologia prowadzony na Wy-
dziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w związku 
z zakończeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 299 mocą której Senat zlikwidował kierunek jedno-
litych studiów magisterskich technologia drewna prowa-
dzony na Wydziale Mechanicznym w związku z zakończe-
niem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 300 mocą której Senat likwiduje kierunek jednolitych 
studiów magisterskich zarządzanie i inżynieria produkcji 
prowadzony na Wydziale Mechanicznym w związku z za-
kończeniem kształcenia studentów na tym kierunku

__Nr 301 w sprawie likwidacji kierunku studiów pierwszego 
i drugiego stopnia astronomia prowadzonego na Wydziale 
Fizyki i Astronomii

__Nr 302 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki, 
Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych „Re-
witalizacja w społecznościach lokalnych” i określenia 
efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 303 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji 
na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

__Nr 304 zmieniającą uchwałę nr 119 Senatu UZ z dnia  
29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu re-
krutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015. 
Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
W uchwale nr 119 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia warunków 
i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 
2014/2015 (z p.zm.) zmienia się załącznik nr 10 – Wydział 
Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu – w sposób okre-
ślony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 305 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji  
na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia central-
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nego w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. Podję-
ta uchwała brzmi:

§ 1
1. Szczegółowe zasady przyjmowania na I rok studiów 

pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magister-
skich laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralne-
go w latach 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, określa 
załącznik do niniejszej uchwały.

2. Na kierunki prowadzone na Uniwersytecie Zielonogór-
skim, z całkowitym lub częściowym pominięciem ran-
kingów kwalifikowania są laureaci oraz finaliści olimpiad 
stopnia centralnego.

3. Prawo do skorzystania z uprawnień laureata lub finalisty 
olimpiady przysługuje kandydatowi w okresie trzech 
lat od uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie  
od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata lub finalisty.

4. Podstawą zwolnienia z całości lub części rankingów jest 
oryginał dokumentu wydanego przez Główny Komitet 
Organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem 
porządkowym i stwierdzający miejsce zajęte w finale 
oraz tytuł.

5. Maturzyści, którzy są laureatami lub finalistami olim-
piad stopnia centralnego, mają prawo do przyjęcia na 
określone kierunki studiów na podstawie złożonych do 
rejestracji kandydata dokumentów i wymaganego po-
twierdzenia zamiaru podjęcia studiów.

§ 2
Postanowień § 1 nie stosuje się w odniesieniu do 
osób nieposiadających obywatelstwa polskiego  
i jednocześnie ubiegających się o przyjęcie na studia  
na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, 
zgodnie z art. 43 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i obowiązuje 
począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

§ 4
Z dniem 1 października 2014 r. traci moc uchwała nr 120 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 
2013 r. w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji na studia lau-
reatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (wraz z p. zm.).

__Nr 306 w sprawie opinii o utworzeniu Uniwersyteckiego 
Centrum Kształcenia Językowego i regulaminu organiza-
cyjnego Centrum. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
1. Senat pozytywnie opiniuje utworzenie w Pionie Prorek-
tora ds. Jakości Kształcenia międzywydziałowej jednostki 
organizacyjnej Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ję-
zykowego.
2. Celem Uniwersyteckiego Centrum Kształcenia Języ-
kowego jest świadczenie odpłatnych usług edukacyjnych 
w zakresie nauczania języków obcych.
3. Wynagrodzenia pracowników obsługujących działalność 
Centrum oraz koszty jego działalności finansowane są wy-
łącznie ze środków pozyskanych z prowadzenia kursów 
językowych lub innych źródeł zewnętrznych.

§ 2
Senat pozytywnie opiniuje regulamin organizacyjny Uni-
wersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego, stano-
wiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 307 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego”. Podjęta uchwała brzmi:

§1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę  
na ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 28.800.000,00 
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych po-
łożonych w Zielonej Górze:
1)  przy ul. Szafrana 4a, oznaczonej jako działka 192/24, 

dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
ZG1E/00046060/8,

2)  przy ul. Szafrana 21, oznaczonej jako działka 192/17, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078667/6,

3)  przy ul. Szafrana 19, oznaczonej jako działka 192/13, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078668/3,

4)  przy ul. Wiśniowej 10a, oznaczonej jako działka 56, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00047501/9 oraz

5)  przy ul. Monte Cassino 21b, oznaczonej jako działka 
161, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
ZG1E/00053878/7

- jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla zada-
nia inwestycyjnego pod nazwą „Park Naukowo–Techno-
logiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego” w wysokości 
14.400.000,00 PLN.

§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała nr 275 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Park Naukowo–Technologicz-
ny Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2014 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 308 mocą której nadał prof. dr. hab. Wojciechowi 
Dziembowskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego

__Nr 309 mocą której nadał prof. dr. Richardowi Wiele-
binskiemu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego

__Nr 310 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu obrotowego w rachunku bieżącym. Podjęta uchwała 
brzmi:

§1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę 

na zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postę-
powania przetargowego umowy o udzielenie i obsługę 
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 
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8.000.000,00 PLN, nie więcej niż 10.400.000,00 PLN  
na okres 36 miesięcy, w miejsce obecnie posiadanego 
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym, z przezna-
czeniem na finansowanie działalności bieżącej uczelni.

2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymie-
nionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych do 
ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych 
niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Senatu 
oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji umo-
wy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty 
kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2014–2017.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 311 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 
kredytu. Podjęta uchwała brzmi:

§1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę  
na ustanowienie hipoteki do łącznej wysokości 
13.600.000,00 PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze 
postępowania przetargowego, na nieruchomości zabudo-
wanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Licealnej, ul. 
Gen. Józefa Sowińskiego i ul. Licealnej 9, oznaczonej jako 
działki 29/2, 34, 385, dla której prowadzona jest księga wie-
czysta KW ZG1E/ 00069795/6 - jako zabezpieczenie kredytu 
obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 8.000.000,00 
PLN, nie wyższego jednak niż 10.400.000,00 PLN.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 312 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 
celowej. Podjęta uchwała brzmi:

 § 1
Senat wyraża zgodę na utworzenie spółki celowej Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze w formie spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 313 w sprawie rekomendowania członków Rady Nad-
zorczej „Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego” spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego rekomenduje  
do składu Rady Nadzorczej „Parku Naukowo-Technologicz-
nego Uniwersytetu Zielonogórskiego” spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością następujące osoby:
1) dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ,
2) dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ,
3) dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 314 w sprawie przyjęcia Planu przedsięwzięć oszczęd-
nościowych w Uniwersytecie Zielonogórskim na lata 2014-
2018. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjmuje „Plan 
przedsięwzięć oszczędnościowych w Uniwersytecie Zie-
lonogórskim na lata 2014-2018”, stanowiący załącznik  
do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2014 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 315 w sprawie opinii dotyczącej nadania prof. dr. hab. 
inż. Tadeuszowi Kaczorkowi tytułu doktora honoris causa 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, na podstawie opinii 
sporządzonej przez prof. dr. hab. inż. Józefa Korbicza, 
wyraża pozytywną opinię dotyczącą nadania prof. dr. hab. 
inż. Tadeuszowi Kaczorkowi tytułu doktora honoris causa 
Akademii Górniczo-Hutniczej.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 316 w której Senat wyraził pozytywną opinię doty-
czącą rozwiązania stosunku pracy z dr. Mirosławem Ma-
tyjaszczykiem - nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony

__Nr 317 w której Senat wyraził pozytywną opinię dotyczą-
cą rozwiązania stosunku pracy z dr Marią Suską - nauczy-
cielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony

__Nr 318 w której Senat wyraził pozytywną opinię dotyczą-
cą rozwiązania stosunku pracy z dr. Januszem Walkowia-
kiem - nauczycielem akademickim mianowanym na czas 
nieokreślony

__Nr 319 w której Senat wyraził pozytywną opinię doty-
czącą odwołania dr. inż. Roberta Barskiego ze stanowiska 
dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości

__Nr 320 w sprawie warunków zatrudniania w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim na stanowiskach dyplomowanych 
bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników doku-
mentacji i informacji naukowej. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
1. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz 

dyplomowanych pracowników dokumentacji i informa-
cji naukowej mogą zostać zatrudnione w Uniwersytecie 
Zielonogórskim osoby, które oprócz wymogów określo-
nych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, Statucie 
Uniwersytetu Zielonogórskiego lub innych przepisach 
prawa, spełniają następujące warunki:

1) dotyczące wykształcenia:
a) ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie z zakresu bibliotekoznaw-
stwa i informacji naukowej

lub
b) ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite 

studia magisterskie inne niż w pkt a) oraz ukoń-
czyły studia podyplomowe z zakresu biblioteko-
znawstwa i informacji naukowej

lub
c) posiadają stopień naukowy w dyscyplinie biblio-

logia lub bibliologia i informatologia 
lub
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d) posiadają stopień naukowy w zakresie dyscy-
plin naukowych innych niż wymienione w pkt c), 
zgodnych z profilem i potrzebami badawczymi 
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego 
Uniwersytetu Zielonogórskiego;

2) posiadają co najmniej 4 lata stażu pracy w bibliote-
ce naukowej;

3) są autorami lub współautorami min. 5 publikacji, 
w tym 2 recenzowanych, z zakresu bibliologii, infor-
matologii lub nauk pokrewnych zbieżnych z profilem 
bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego;

4) wykażą co najmniej jedną z form udokumentowa-
nego dorobku w każdej z następujących sfer dzia-
łalności:
a)  naukowo-badawczej, w szczególności:

−	publikacje o charakterze naukowym inne niż 
określone w pkt 3,

−	udział w komitetach i radach programowych,
−	 inne formy aktywności naukowo-badawczej 

(udział w konferencjach, projektach, prowa-
dzenie badań z zakresu bibliologii lub infor-
matologii, badania efektywności działalności 
bibliotecznej, tworzenie/współtworzenie baz 
danych, w tym: opracowywanie koncepcji, 
prace nad strukturą baz itp.),

b)  organizacyjnej, w szczególności:
−	pełnienie funkcji kierowniczych w bibliotece, 
−	kierowanie projektami, grantami, pracą w ze-

społach problemowych biblioteki/uczelni, 
−	proponowanie, projektowanie i wdrażanie 

usprawnień oraz innowacji w zakresie organi-
zacji pracy biblioteki,

−	opracowywanie dokumentów o znaczeniu prak-
tycznym (np. strategii, regulaminów,procedur 
wewnętrznych, itp.),

−	organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń, 
praktyk, wystaw, festiwali, itp.,

−	współpraca z instytucjami z otoczenia nauki 
i sektora gospodarki,

c)  dydaktycznej, w szczególności:
−	prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu 

bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub 
nauk pokrewnych zgodnych z profilem biblio-
tek systemu biblioteczno-informacyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego,

−	przygotowanie i realizacja różnych form dy-
daktyki bibliotecznej, w tym z zakresu eduka-
cji informacyjnej.

2. Dodatkowym atutem będą inne niż wskazane w ust. 1 
kwalifikacje (np. ukończone studia podyplomowe, staże 
w bibliotekach naukowych, inne uzyskane certyfikaty, itp.).

§ 2
1. Stosunek pracy na stanowiskach bibliotekarzy dyplomo-

wanych oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji 
i informacji naukowej nawiązuje Rektor na wniosek Dy-
rektora Biblioteki Uniwersyteckiej zaopiniowany przez 
Radę Biblioteczną, złożony po zakwalifikowaniu kandy-
data przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Dyplomowanych 
Pracowników Biblioteki.

2. Rektor powołuje na okres kadencji organów uniwersy-
tetu Komisję Kwalifikacyjną ds. Dyplomowanych Pra-
cowników Biblioteki do przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska bibliote-
karzy dyplomowanych lub dyplomowanych pracowników 
dokumentacji i informacji naukowej, w składzie: 

1) Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą jako 
przewodniczący,

2) nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscypli-
nie bibliologia lub bibliologia i informatologia,

3) Przewodniczący Rady Bibliotecznej,
4) Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
5) bibliotekarz dyplomowany wskazany przez Rektora.

3. Wniosek o zatrudnienie na określonym stanowisku wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymogów 
określonych w § 1 niniejszej uchwały zainteresowany 
składa przewodniczącemu komisji określonej w ust. 1.

4. Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, 
w trakcie którego na podstawie dokumentów dostarczo-
nych przez kandydata sprawdza wymogi określone w § 1 
niniejszej uchwały.

5. Komisja wydaje opinie w formie uchwał, podejmowa-
nych zwykłą większością głosów, w obecności co naj-
mniej połowy członków Komisji. W razie równej liczby 
głosów decyduje przewodniczący Komisji.

6. Przewodniczący Rady Bibliotecznej, który jest jedno-
cześnie członkiem Komisji Kwalifikacyjnej ds. Dyplomo-
wanych Pracowników Biblioteki, przedstawia wniosek 
kandydata wraz z opinią komisji Radzie Bibliotecznej. 
Po uzyskaniu akceptacji Rady Bibliotecznej, Dyrektor 
Biblioteki Uniwersyteckiej wnioskuje do Rektora o za-
trudnienie kandydata na stanowisku dyplomowanego 
bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumen-
tacji i informacji naukowej, przekazując jednocześnie 
wniosek kandydata wraz z pełną dokumentacją.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 321 w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania pla-
nu rzeczowo-finansowego za rok 2013 brzmiącą:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjmuje sprawoz-
danie z wykonania planu rzeczowo–finansowego za rok 
2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 322 w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finanso-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2014. Podjęta 
uchwała brzmi:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwala plan rzeczo-
wo-finansowy Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2014, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 323 zmieniającą uchwałę nr 115 Senatu UZ z dn. 
29.05.2013 r. w sprawie przyjęcia „Zasad zarządzania 
gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego”. 
Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Zmienia się następujące załączniki do uchwały nr 115 Se-
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Zasad zarządzania gospodarką finan-
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sową Uniwersytetu Zielonogórskiego:

1) Załącznik nr 1 – Zasady podziału środków finansowych 
na jednostki Uniwersytetu Zielonogórskiego realizujące 
zadania dydaktyczne – w sposób określony w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 3 - wagi, współczynniki kosztochłonności 
i stała przeniesienia w Zasadach zarządzania gospodarką 
finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2014 
– w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 324 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 
brzmiącą:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego uchwala budżet Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2014, zawarty w załącz-
niku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 325 w sprawie przyjęcia planu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2014. Podjęta uchwała 
brzmi:

§ 1
Senat przyjmuje plan inwestycyjny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na rok 2014, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 326 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu

__Nr 327 w sprawie utworzenia na Wydziale Artystycznym 
studiów podyplomowych „Ilustracja i komiks z elemen-
tami concept art” i określenia efektów kształcenia dla 
tych studiów

__Nr 328 w sprawie utworzenia na Wydziale Mechanicz-
nym studiów podyplomowych „Projektowanie konstrukcji 
i technologii wytwarzania elementów w środowisku CAD/
CAM” i określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 329 w sprawie utworzenia na Wydziale Ekonomii i Za-
rządzania studiów podyplomowych „Menedżer sektora 
przemysłów kreatywnych” i określenia efektów kształce-
nia dla tych studiów

__Nr 330 w sprawie utworzenia na Wydziale Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska kursu dokształcającego „Audytor bez-
pieczeństwa ruchu drogowego”

__Nr 331 zmieniającą uchwałę nr 96 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi 
edukacyjne. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat wprowadza następujące zmiany w uchwale nr 96 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 marca 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat 
za świadczone usługi edukacyjne:
1. § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edu-
kacyjne związane z:

1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych 
oraz uczestników niestacjonarnych studiów dokto-
ranckich,

2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjo-
narnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich 
z powodu niezadowalających wyników w nauce,

3) prowadzeniem studiów w językach obcych,
4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, 
5) prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów 

dokształcających.”;
2. skreśla się § 3 uchwały;
3. w § 4 uchwały skreśla się ust. 8 i 9;
4. § 9 ust. 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Student, który osiągnął wybitne wyniki w nauce, 
może zostać zwolniony przez Dziekana w części lub ca-
łości z opłaty:
1) semestralnej za kształcenie na studiach niestacjonar-

nych,
2) za zajęcia nieobjęte planem studiów,
3) za studia prowadzone w językach obcych.”

§ 2
Wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 96 Senatu Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 marca 2013 r. w spra-
wie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone 
usługi edukacyjne, uwzględniający zmiany określone w § 
1 niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 1 do tej 
uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

__Nr 332 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości brzmiącą:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stano-
wiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej 
w miejscowości Zielona Góra przy ul. Wyszyńskiego 19a, 
obejmującej działki nr 15/6 i 173 zlokalizowane w obrębie 
nr 27 miasta Zielona Góra, o powierzchni 2.687 m2, dla któ-
rej prowadzona jest księga wieczysta ZG1E/00047898/8, 
o wartości rynkowej 1.150.000 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 333 w sprawie wyrażenia poparcia dla wniosku 
o nadanie nazwy drodze na terenie Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w Nowym Kisielinie. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, widząc koniecz-
ność uhonorowania doc. dr. inż. Antoniego Wysockiego za 
zasługi i działania dla zielonogórskiego środowiska aka-
demickiego, wyraża poparcie dla wniosku Uniwersytetu 
Zielonogórskiego o nadanie nazwy drodze publicznej zlo-
kalizowanej na działkach nr 15/44, nr 15/67, nr 15/56 
na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym 
Kisielinie.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na nadzwyczaj-
nym posiedzeniu w dniu 09 lipca 2014 r. podjął nastę-
pujące uchwały:

__Nr 334 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieru-
chomości brzmiącą:

§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
przekazanie do używania Miastu Zielona Góra – w drodze 
umowy użyczenia - stanowiącej własność Uniwersytetu 
Zielonogórskiego nieruchomości gruntowej zlokalizowa-
nej w Nowym Kisielinie, obejmującej działkę oznaczoną 
w operacie ewidencji gruntów numerem działki 15/52 
o powierzchni 11.290 m2, zabudowanej budynkiem Inkuba-
tora Przedsiębiorczości Parku Naukowo-Technologicznego 
składającym się z trzech połączonych części głównych:
a) dwukondygnacyjnego budynku biurowego z zapleczem 

technicznym oraz socjalno-gospodarczym,
b) jednokondygnacyjnej części produkcyjno-magazyno-

wej,
c) jednokondygnacyjnego łącznika komunikacyjnego 

z pomieszczeniami zaplecza technicznego oraz socjal-
no-gospodarczego, obsługującego część produkcyjno-
-magazynową,

dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zielo-
nej Górze księga wieczysta nr ZG1E//00061820/5, o war-
tości rynkowej 3.434.000 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

__Nr 335 w sprawie przyjęcia regulaminu zarządzania pra-
wami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wy-
ników badań naukowych i prac rozwojowych w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. Podjęta uchwała brzmi:

§ 1
Senat przyjmuje regulamin zarządzania prawami autorski-
mi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemy-
słowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań nauko-
wych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Zielonogórskim, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. raci moc uchwała nr 227 Senatu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu korzystania z wyników prac in-
telektualnych powstałych w Uniwersytecie Zielono-
górskim.

__Nr 336 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu członka Se-
natu dr. hab. Jacka Kozioła, prof. UZ

__Nr 337 stwierdzającą wygaśnięcie mandatu członka Se-
natu prof. dr. hab. Stanisława Borawskiego

__Nr 338 mocą której Senat pozytywnie zaopiniował wnio-
sek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący 
zmiany nazwy Zakładu Mikroekonomii i Polityki Społecz-
nej na Zakład Zarządzania Wartością

__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 41 z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie powołania ko-
misji do przeprowadzenia postępowania w drodze prze-
targu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użyt-
kowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabu-
dowanej położonej w Zielonej Górze przy ul. Lubuskiej

__Nr 42 z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia postępowania w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Kisielinie, 
gmina Zielona Góra, przy ul. Odrzańskiej 57

__Nr 43 z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie powołania komi-
sji do przeprowadzenia postępowania w drodze przetar-
gu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych położonych przy ul. Pro-
stej w Zielonej Górze

__Nr 44 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające załącznik nr 
1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń So-

cjalnych w Uniwersytecie Zielonogórskim, ustalonego za-
rządzeniem nr 20 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Re-
gulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
w Uniwersytecie Zielonogórskim – w sposób określony 
w załączniku do niniejszego zarządzenia

__Nr 45 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zniesienia Mię-
dzywydziałowego Centrum Edukacyjno-Badawczego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego oraz zmiany Regulaminu Or-
ganizacyjnego UZ

__Nr 46 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie utworzenia Uni-
wersyteckiego Centrum Kształcenia Językowego, wpro-
wadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum i zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego UZ

__Nr 47 z dnia 28 maja 2014 r. zmieniające § 1 pkt. 1 i 2 
zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie limitu przyjęć na stu-
dia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolite stu-
dia magisterskie w roku akademickim 2014/2015

__Nr 48 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wysokości opłat 


