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z  o b r a d  s e n a t u

Z  ObRad SENaTU

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. podjął następujące 
uchwały:

__Nr 471 w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji 
na studia wyższe w roku akademickim 2016/2017

__Nr 472 w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na 
studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralne-
go w latach 2016/2017 – 2018/2019

__Nr 473 zmieniającą uchwałę nr 303 Senatu UZ z dn. 
28.05.2014 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu re-
krutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016

__Nr 474 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany 
struktury organizacyjnej i zmiany nazwy Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oraz upraw-
nień do prowadzenia kierunków studiów. Podjęta uchwała 
brzmi:

„§ 1
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Elektro-
techniki, Informatyki i Telekomunikacji dotyczący zniesie-
nia w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, 
Informatyki i Telekomunikacji Instytutu Informatyki i Elek-
troniki wraz z:
1) Zakładem Technik Informatycznych,
2) Zakładem Inżynierii Komputerowej,
3) Zakładem Elektroniki i Układów 

Mikroprocesorowych,
4) Pracownią Informatyki i Elektroniki.

§ 2
1. Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Elek-

trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji dotyczący 
następujących zmian w strukturze organizacyjnej Wy-
działu Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 
w Instytucie Metrologii Elektrycznej:
1) zmiana nazwy Pracowni Metrologii Elektrycznej na 

Pracownię Systemów Pomiarowych,
2) powołanie Zakładu Inżynierii Komputerowej.

2. Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji dotyczący 
zmiany nazwy Instytutu Metrologii Elektrycznej na Insty-
tut Metrologii, Elektroniki i Informatyki z następującą 
strukturą organizacyjną:
1) Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych,
2) Zakład Teorii Obwodów,
3) Zakład Inżynierii Komputerowej,
4) Pracownia Systemów Pomiarowych.

§ 3
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji dotyczący na-
stępujących zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie 
Inżynierii Elektrycznej:
1) zmiana nazwy Pracowni Elektrotechniki, Elektroniki 

i Informatyki na Pracownię Inżynierii Elektrycznej,
2) powołanie Zakładu Informatyki Stosowanej.

§ 4
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Elek-
trotechniki, Informatyki i Telekomunikacji dotyczący na-
stępujących zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie 
Sterowania i Systemów Informatycznych:
1) zmiana nazwy Zakładu Teleinformatyki i Bezpieczeń-

stwa Komputerowego na Zakład Bezpieczeństwa Sys-
temów Informatycznych,

2) zmiana nazwy Pracowni Inżynierii Oprogramowania na 
Pracownię Systemów Informatycznych.

§ 5
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy 
Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunika-
cji na Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 
z uwzględnieniem struktury organizacyjnej po zmianach 
określonych § 1 - § 4.

§ 6
Senat ustala, że przy Wydziale Informatyki, Elektrotechniki 
i Automatyki, spełniającym wymagania określone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
pozostają uprawnienia do prowadzenia kształcenia na na-
stępujących kierunkach studiów:
a) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku automatyka i robotyka,

b) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil prak-
tyczny) na kierunku biznes elektroniczny,

c) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil prak-
tyczny) na kierunku efektywność energetyczna,

d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku elektronika i telekomunika-
cja,

e) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku elektrotechnika,

f) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku informatyka,

g) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku automatyka i robotyka,

h) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku elektrotechnika,

i) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku informatyka.

§ 7
1. Senat pozytywnie opiniuje wprowadzenie zmian okre-

ślonych w niniejszej uchwale z dniem 1 września 2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”
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__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 r. podjął następu-
jące uchwały:

__Nr 475 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego Uniwersytetu Zielonogórskiego za 2014 rok. Podjęta 
uchwała brzmi:

„§ 1
Senat zatwierdza sprawozdanie finansowe Uniwersytetu 
Zielonogórskiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., 
na które składają się:
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 zamykający się  
 po stronie aktywów i pasywów sumą 

310.502.555,38 zł
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy  
 od 01.01.2014 do 31.12.2014 wykazujący wynik 
 finansowy (zysk) netto w wysokości

9.083.317,89 zł
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

 za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014
 wykazujące jego wzrost w wysokości

47.570.902,19 zł
5. Rachunek przepływów pieniężnych

 za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014
 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę

4.432.752,07 zł
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 476 w sprawie podziału zysku netto wykazanego w spra-
wozdaniu finansowym Uniwersytetu Zielonogórskiego za 
2014 rok. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany przez Uni-
wersytet Zielonogórski w sprawozdaniu finansowym za 2014 rok 
w wysokości 9.083.317,89 zł na fundusz zasadniczy Uczelni.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 477 w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych 
wykazanej w sprawozdaniu finansowym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za 2014 rok. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat postanawia pokryć stratę netto z lat ubiegłych wy-
kazaną przez Uniwersytet Zielonogórski w sprawozdaniu 
finansowym za 2014 rok w wysokości 42.190,82 zł, z fun-
duszu zasadniczego Uczelni.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 478 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania 
planu rzeczowo-finansowego za rok 2014

__Nr 479  w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finanso-
wego na rok 2015

__Nr 480 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 

__Nr 481 w sprawie  przyjęcia planu inwestycyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na rok 2015 

__Nr 482 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-
dytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym. Podjęta 
uchwała brzmi:

„§1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę 

na zawarcie z bankiem wyłonionym w drodze postę-
powania przetargowego, umowy o udzielenie i obsłu-
gę kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym 
w wysokości 8.720.000,00 PLN, na okres 24 miesięcy, 
z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie na-
kładów w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przygo-
towanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego 
pod potrzeby nowych kierunków kształcenia”.

2. Senat upoważnia Rektora do podpisania wyżej wymie-
nionej umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych 
do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz in-
nych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Se-
natu oraz wyraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji 
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń 
spłaty kredytu w planach rzeczowo–finansowych Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na lata 2015–2017.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 483 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecze-
nie kredytu inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego 
pod nazwą „Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu 
Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształ-
cenia”. Podjęta uchwała brzmi:

„§1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
ustanowienie hipotek do łącznej wysokości 13.080.000,00 
PLN na rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania 
przetargowego, na nieruchomościach zabudowanych po-
łożonych w Zielonej Górze:
1) przy ul. Podgórnej 50, oznaczonej jako działka 

192/42, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KW ZG1E 00078666/9 oraz

2) przy ul. Podgórnej 50, oznaczonej jako działka 
192/49, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KW ZG1E 00078666/9 oraz

3) przy ul. Podgórnej 50D, oznaczonej jako działka 
192/34, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KW ZG1E 00109399/3 oraz

4) przy ul. Podgórnej 50E, oznaczonej jako działka 
192/46, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
KW ZG1E 00078666/9 oraz

5) przy ul. Szafrana 15, oznaczonej jako działka 192/4, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078679/3 oraz

6) przy ul. Szafrana 6, oznaczonej jako działka 192/23, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1E 
00078671/7 oraz

7) przy ul. Prostej 39, oznaczonej jako działka 162/36, 
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
ZG1E/00082222/6 oraz

8) przy ul. Wyspiańskiego 58, oznaczonej jako działka 
51, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 
ZG1E 00054049/4 oraz

9) przy ul. Przylep – 22 Lipca 6b, 6c, oznaczonej jako 
działka 11/11, dla której prowadzona jest księga wie-
czysta KW ZG1E 00057667/3 oraz

10) przy ul. Wyszyńskiego 19a, oznaczonej jako działki 
15/6 i 173, dla której prowadzona jest księga wieczy-
sta KW ZG1E 00047898/8

- jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Przygotowanie infrastruktury 
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Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kie-
runków kształcenia” w wysokości 8.720.000,00 PLN.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 484 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji 
ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
przyjęcie dotacji ze środków finansowych Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „INŻYNIERIA 
I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA - II Konferencja Nauko-
wo-Techniczna i pokonferencyjne warsztaty edukacyjne 
dla studentów i doktorantów”, które odbędzie się w ter-
minie 18.06.2015–30.09.2015 r. na Wydziale Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Fundusz planuje dofinansowanie tego zadania w formie 
dotacji w wysokości 23 000,00 zł brutto.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 485 w sprawie utworzenia interdyscyplinarnego kie-
runku studiów inżynieria kosmiczna i określenia efektów 
kształcenia dla tego kierunku. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
1. Senat tworzy studia interdyscyplinarne pierwszego 

stopnia (profil ogólnoakademicki) na kierunku inżynie-
ria kosmiczna na Wydziale Fizyki i Astronomii.

2. Studia interdyscyplinarne na kierunku inżynieria ko-
smiczna prowadzone będą wspólnie przez Wydział Fi-
zyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz 
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownic-
twa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

3. Sposób prowadzenia studiów, o których mowa w ust. 
1 i 2, ich organizację oraz zasady finansowania tych 
studiów i rozliczania kosztów ich prowadzenia, okre-
śla umowa zawarta pomiędzy Uniwersytetem Zielo-
nogórskim oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie.

§ 2
Senat określa efekty kształcenia dla kierunku, o którym 
mowa w § 1ust. 1, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 3
Studia, o których mowa w § 1 ust. 1, prowadzone będą 
począwszy od roku akademickiego 2016/2017.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 486 w sprawie określenia efektów kształcenia dla stu-
diów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika prowa-
dzonych na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

__Nr 487 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogi-
ki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych 
Stres, wypalenie zawodowe, mobbing – profilaktyka pa-
tologii organizacyjnych i określenia efektów kształcenia 
dla tych studiów 

__Nr 488 w sprawie przyjęcia regulaminu potwierdzania 
efektów uczenia się na Uniwersytecie Zielonogórskim

__Nr 489 zmieniającą uchwałę nr 84 Senatu UZ z dn. 
27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu 
Zapewniania Jakości Kształcenia. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1

Senat wprowadza następujące zmiany do uchwały nr 84 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 lutego 
2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapew-
niania Jakości Kształcenia:
1. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. W celu realizacji działań określonych w § 3 powołuje 
się:
1) na poziomie ogólnouczelnianym Uczelnianą 

Radę ds. Jakości Kształcenia, zwaną dalej 
Uczelnianą Radą,

2) na każdym wydziale Wydziałową Komisję ds. 
Jakości Kształcenia, zwaną dalej Wydziałową 
Komisją.

2. Uczelniana Rada sprawuje opiekę merytoryczną nad 
pracami Wydziałowych Komisji.”

2. § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1. Wydziałowa Komisja powoływana jest przez dzieka-

na każdego wydziału.
2. Wydziałowa Komisja wybiera spośród swoich 

członków przewodniczącego i określa swoją 
strukturę.

3. W skład Wydziałowej Komisji wchodzą:
1) prodziekan odpowiedzialny za sprawy 

kształcenia,
2) przedstawiciele nauczycieli akademickich 

zaliczanych do minimum kadrowego każdego 
z kierunków studiów prowadzonych przez 
wydział,

3) przedstawiciele studentów i doktorantów  
wskazani przez właściwe organy samorządu 
studenckiego i samorządu doktorantów,

4) inne osoby wskazane przez dziekana.
4. Do zadań Wydziałowej Komisji należy 

w szczególności:
1) wdrażanie ogólnouczelnianych procedur, opra-

cowanych przez Uczelnianą Radę, służących 
zapewnianiu jakości kształcenia na kierunkach 
studiów pierwszego i drugiego stopnia, jedno-
litych studiach magisterskich, studiach dokto-
ranckich oraz studiach podyplomowych prowa-
dzonych na wydziale,

2) opracowanie i przedstawianie dziekanowi pro-
pozycji działań w zakresie doskonalenia jakości 
kształcenia na wydziale, w szczególności po-
prawy organizacji warunków kształcenia oraz 
modyfikacji oferty dydaktycznej,

3) analizowanie programów kształcenia na kie-
runkach studiów prowadzonych przez wydział, 
w szczególności pod kątem ich zgodności ze 
strategią i misją uczelni oraz wydziału, a tak-
że z wymaganiami wynikającymi z powszech-
nie obowiązujących i wewnętrznych przepisów 
prawa,

4) monitorowanie procesu kształcenia pod kątem 
poprawności doboru metod kształcenia i metod 
weryfikacji efektów kształcenia do zakładanych 
efektów kształcenia oraz prawidłowości przypi-
sywania punktów ECTS,
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5) analizowanie i publikowanie rezultatów oceny 
jakości kształcenia,

6) rekomendowanie działań niwelujących niepra-
widłowości w procesie kształcenia rozpoznane 
w toku oceny jakości kształcenia,

7) analizowanie wyników monitoringu losów za-
wodowych absolwentów wydziału,

8) opiniowanie współpracy z interesariuszami ze-
wnętrznymi,

9) przedstawianie dziekanowi, radzie wydziału 
oraz Uczelnianej Radzie sprawozdań z funkcjo-
nowania systemu zapewniania jakości kształce-
nia na wydziale.”

§ 2
Wprowadza się tekst jednolity uchwały nr 84 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 lutego 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania 
Jakości Kształcenia, uwzględniający zmiany określone w § 
1, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 490 w sprawie stawek za realizację zajęć praktycz-
nych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kie-
runku pielęgniarstwo. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat ustala stawkę 32 zł brutto za godzinę realizacji zajęć 
praktycznych na studiach stacjonarnych oraz niestacjo-
narnych na kierunku pielęgniarstwo dla osób niebędących 
pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego, obowiązu-
jącą od roku akademickiego 2015/2016.

§ 2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 

2015 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała nr 294 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie stawek za reali-
zację zajęć praktycznych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo.”

__Nr 491 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

__Nr 492 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału 
Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, utwo-
rzenia Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wy-
działu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz uprawnień do 
prowadzenia kierunków studiów. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
w wyniku podziału Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu z dniem 1 października 2015 r. następujących 
wydziałów:
1) Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii,
2) Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

§ 2
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie następującej 
struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii 
i Socjologii:
1) Instytut Socjologii:

a) Zakład Socjologii Stosowanej,
−	  Pracownia Sieci Społecznych,
−	  Pracownia Rewitalizacji Społecznej,

b) Zakład Socjologii Teoretycznej,
c) Zakład Metodologii i Socjologii Empirycznej,

2) Instytut Psychologii:
a) Zakład Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej,
b) Zakład Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Roz-

woju,
c) Zakład Psychologii Pracy i Zarządzania,
d) Pracownia Psychologii Rozwoju Człowieka,

3) Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych:
a) Pracownia Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych,
b) Pracownia Technologii Informacyjno–Komunikacyj-

nych,
4) Katedra Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej,
5) Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
6) Katedra Pedagogiki Społecznej,
7) Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji,
8) Katedra Teorii i Filozofii Wychowania,
9) Zakład Animacji Kultury i Andragogiki,

10) Zakład Historii Wychowania i Nauk Pomocniczych Pe-
dagogiki,

11) Zakład Metodologii Badań Społecznych,
12) Zakład Pedagogiki Szkolnej,
13) Pracownia Kształcenia Językowego,
14) Lubuski Ośrodek Badań Społecznych.

§ 3
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie następującej 
struktury organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk 
o Zdrowiu:
1) Katedra Chorób Wewnętrznych:

a) Zakład Pielęgniarstwa,
2) Katedra Nauk o Kulturze Fizycznej:

a) Zakład Biologicznych Podstaw Sportu,
b) Zakład Wychowania Fizycznego,

3) Zakład Anatomii,
4) Zakład Histologii,
5) Zakład Fizjologii,
6) Zakład Patomorfologii,
7) Zakład Medycyny Sądowej,
8) Zakład Patofizjologii,
9) Zakład Farmakologii i Toksykologii.

§ 4
1. Cele i zadania, warunki lokalowe oraz źródła pokrycia 

kosztów związanych z utworzeniem Wydziału Pedago-
giki, Psychologii i Socjologii określa załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

2. Cele i zadania, warunki lokalowe oraz źródła pokry-
cia kosztów związanych z utworzeniem Wydziału Le-
karskiego i Nauk o Zdrowiu określa załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.

§ 5
1. Senat ustala, że na Wydział Pedagogiki, Psychologii 

i Socjologii utworzony w wyniku podziału określone-
go w § 1, spełniający wymagania określone w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
przechodzą uprawnienia do prowadzenia kształcenia 
na następujących kierunkach studiów:
a) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogól-
noakademicki) na kierunku „pedagogika”,

b) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „pedagogika”,

c) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil prak-
tyczny) na kierunku „praca socjalna”,
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d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogól-
noakademicki) na kierunku „socjologia”,

e) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „socjologia”,

f) uprawnienie do prowadzenia stacjonarnych i niesta-
cjonarnych jednolitych studiów magisterskich (pro-
fil ogólnoakademicki) na kierunku „psychologia”.

2. Senat ustala, że na Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu 
utworzony w wyniku podziału określonego w § 1, speł-
niający wymagania określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lip-
ca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, przechodzą 
uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następują-
cych kierunkach studiów:
a) uprawnienie do prowadzenia jednolitych magister-

skich studiów stacjonarnych  (profil praktyczny) na 
kierunku lekarskim,

b) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil prak-
tyczny) na kierunku „pielęgniarstwo”,

c) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogól-
noakademicki) na kierunku „wychowanie fizyczne”,

d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil prak-
tyczny) na kierunku „wychowanie fizyczne”.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że  
§ 5 wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.”

__Nr 493 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrud-
nienia Kanclerza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podjęta 
uchwała brzmi:

„§ 1
Senat pozytywnie opiniuje zatrudnienie mgr inż. Kata-
rzyny Łasińskiej na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 494 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki

__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 20 z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Ad-
ministratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zmiany regu-
laminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Zarządzenie brzmi:

„§ 1
1. W pionie Rektora powołuje się Administratora Bezpie-

czeństwa Informacji.
2. Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

należy w szczególności zapewnianie przestrzegania 
przepisów o ochronie danych osobowych w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim oraz nadzorowanie przestrze-
gania zasad ochrony danych osobowych w systemach 
informatycznych oraz w zbiorach danych osobowych 
prowadzonych w formie papierowej i elektronicznej, 
w tym:
1) organizacja bezpieczeństwa i ochrony danych oso-

bowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

2) prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych oso-
bowych przetwarzanych w Uniwersytecie Zielono-
górskim,

3) nadzorowanie opracowania i aktualizacji prowadze-
nia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 
danych osobowych oraz środki zapewniające ochro-
nę danych osobowych,

4) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych oso-
bowych z powszechnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa, a także z przepisami obowiązującymi 
w Uniwersytecie Zielonogórskim,

5) nadawanie i anulowanie upoważnień do przetwarza-
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nia danych osobowych oraz do obsługi systemu in-
formatycznego służącego do przetwarzania danych 
osobowych,

6) prowadzenie ewidencji:
a) osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych,
b) wydanych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych,
c) miejsc przetwarzania danych osobowych i sposo-

bów ich zabezpieczenia,
7) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przy-

padku naruszenia zasad ochrony danych osobo-
wych,

8) monitorowanie działania i skuteczności zabezpie-
czeń wdrożonych w celu ochrony danych osobo-
wych w Uniwersytecie Zielonogórskim.

§ 2
Wskutek zmiany określonej w § 1 zmienia się załączniki nr 
1, nr 2 i nr 7 do regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego ustalonego zarządzeniem nr 25 Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego (z p.zm.) - w sposób określony 
odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego 
zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.”

__Nr 21 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim

__Nr 22 z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia 
polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instruk-


