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Z OBRAD SENATU

Senat na IV posiedzeniu
w dniu 24 października 2001 roku podjął następujące uchwały:

� nr 52 w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finan-
sową Uniwersytetu Zielonogórskiego;
Przyjęty przez Senat system zarządzania gospodarką finansową zawie-
ra podstawowe zasady podziału i wydatkowania środków finansowych
przeznaczonych na realizację wszystkich zadań. Gospodarka finanso-
wa prowadzona będzie w oparciu o zdecentralizowany system zarzą-
dzania, którego podstawę stanowić będą wydzielone fundusze finan-
sowe przeznaczone na realizację określonych zadań.
Decentralizacji środków finansowych towarzyszyć będzie decentrali-
zacji kompetencji i uprawnień związanych z ich wydatkowaniem.

� nr 53 zmieniająca uchwałę nr 32 Senatu z dnia 4.09.2001 r.
w sprawie zasad ustalania wymiaru pensum dydaktycznego na-
uczycieli akademickich UZ;
Ustalono zniżki pensum dydaktycznego w skali rocznej dla osób peł-
niących funkcję:
•  rektora - o 120 godzin,
•  prorektora - o 105 godzin,
•  dziekana - o 90 godzin,
•  prodziekana - o 60 godzin.
Ponadto przyjęto zasadę, że w roku akademickim 2001/2002 w przy-
padku, gdy nauczyciel akademicki nie realizuje wymiaru pensum
w ramach godzin na studiach dziennych, do pensum mogą zostać wli-
czone w szczególnych wypadkach godziny realizowane na studiach za-
ocznych, przy czym 1 godzina na studiach zaocznych przeliczona bę-
dzie na 1 godzinę na studiach dziennych lub:
•  jedna praca magisterska równa będzie współczynnikowi kształcenia

pomnożonemu przez 4 godziny,
•  jedna praca inżynierska równa będzie współczynnikowi kształcenia

pomnożonemu przez 3 godziny,
•  jedna praca licencjacka równa będzie współczynnikowi kształcenia

pomnożonemu przez 3 godziny.

� nr 54 zmieniająca uchwałę nr 42 Senatu z dnia 19.09.2001 r.
w sprawie zasad ustalania limitów wydziałów;
Senat wprowadził zmiany dotyczące zasad tworzenia funduszu kształ-
cenia studentów dziennych wydziału oraz wyznaczania limitu funduszu
płac wydziału.

� nr 55 zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu z dnia 19.09.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania stawek za realizację go-
dzin ponadwymiarowych na studiach zaocznych i wieczorowych;
Senat wprowadził zmiany dotyczące zasad określania limitu kosztów
funduszu płac wydziału.

� nr 56 w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora zwy-
czajnego w UZ;
Uchwała określa kryteria kwalifikacyjne oraz tryb przeprowadzania
konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.

� nr 57 w sprawie zasad mianowania na stanowisko profesora nad-
zwyczajnego w UZ;
Uchwała określa kryteria kwalifikacyjne oraz tryb przeprowadzania
konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

� nr 58 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organi-
zacyjnego Studium Nauki Języków Obcych;

Senat pozytywnie zaopiniował regulamin organizacyjny Studium Nauki
Języków Obcych.

� nr 59 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organi-
zacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
Senat pozytywnie zaopiniował regulamin organizacyjny Studium Wy-
chowania Fizycznego i Sportu.

� nr 60 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organi-
zacyjnego Centrum Komputerowego;
Senat pozytywnie zaopiniował regulamin organizacyjny Centrum
Komputerowego.

� nr 61 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko
profesora nadzwyczajnego;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab. Lesława
Koćwina na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokre-
ślony.

� nr 62 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizacyjnej Wy-
działu Zarządzania;
Ustalono następującą strukturę organizacyjną Wydziału Zarządzania:
1. Instytut Zarządzania:

1) Zakład Systemów i Technik Zarządzania,
2) Zakład Ekonomii i Marketingu,
3) Zakład Psychologii Zarządzania,
4) Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Poli-

tycznych,
2. Instytut Informatyki i Zarządzania:

1) Zakład Cybernetyki,
2) Zakład Zastosowań Informatyki,
3) Zakład Logistyki i Systemów Informatycznych,
4) Zakład Zarządzania Informacją,

3. Instytut Organizacji i Zarządzania:
1) Zakład Zarządzania i Marketingu,
2) Zakład Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną,
3) Zakład Nauk Społecznych,
4) Zakład Podstaw Analizy Systemowej Procesów Gospodar-

czych,
5) Zakład Zastosowań Ekonometrii i Badań Operacyjnych.

� nr 63 w sprawie zatwierdzenia regulaminu wyborczego;
Senat zatwierdził regulamin wyborczy uchwalony przez Uczelnianą
Komisję Wyborczą, zawierający szczegółowy kalendarz wyborczy, za-
sady podziału mandatów pomiędzy jednostki organizacyjne uniwersy-
tetu oraz szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów do Senatu
w 2001 roku. Regulamin ustala m.in. następujące zasady:
� Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień

naukowy doktora habilitowanego albo kwalifikacje artystyczne II
stopnia, wybierają swojego przedstawiciela do Senatu spośród
osób posiadających ten tytuł lub stopień. Zgodnie z zawartym po-
między byłą WSP a byłą PZ porozumieniem każdy wydział wybiera
spośród tej grupy nauczycieli akademickich po dwóch przedstawi-
cieli.

� Pozostali nauczyciele akademiccy wybierani są w swoich jednost-
kach organizacyjnych w liczbie jeden przedstawiciel w Senacie
z każdego wydziału oraz jeden przedstawiciel wybrany na wspól-
nym zebraniu wyborczym nauczycieli akademickich z jednostek
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pozawydziałowych. W ten sposób wyłonionych zostanie dziewięciu
przedstawicieli w Senacie.

� Studenci oraz pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi
wybierani są na odrębnych zebraniach wyborczych grupujących
wyborców. Przedstawiciele wybierani są w liczbie: sześciu spo-
śród studentów oraz w liczbie trzech spośród pracowników nie bę-
dących nauczycielami akademickimi.

Termin zakończenia czynności wyborczych ustalono na 20 grudnia br.

� nr 64 w sprawie zwrotów opłat za studia zaoczne;
Przyjęto zasadę, że w razie zgłoszenia rezygnacji ze studiów przez
kandydata na studia bądź studenta do dnia rozpoczęcia zajęć, zgodnie
z „Organizacją roku akademickiego”, przysługuje zwrot całości wnie-
sionej opłaty za semestr.
W razie zgłoszenia rezygnacji ze studiów najpóźniej na drugim zjeź-
dzie studentowi przysługuje zwrot 75% wniesionej opłaty za semestr.

� nr 65 w sprawie opinii dotyczącej struktury wewnętrznej Instytutu
Filologii Germańskiej;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycz-
nego dotyczący powołania w ramach struktury organizacyjnej Insty-
tutu Filologii Germańskiej Zakładu Komparatystyki Literackiej.

� nr 66 w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych;
Senat zgodnie z przyjętym systemem zarządzania gospodarką finanso-
wą UZ ustala narzuty ogólnouczelniane w następujących wysoko-
ściach:
1) z dotacji KBN na działalność statutową 18 %, w tym:

� dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą -10 %
� dla pionów prorektorów ds. szkół - 8 %

2) z dotacji KBN na badania własne 9 %, w tym:
� dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - 5 %

� dla pionów prorektorów ds. Szkół - 4 %
3) z projektów celowych 20 %, w tym:

� dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą- 10 %
� dla Instytutu realizującego projekt - 10 %

4) z projektów badawczych KBN (grantów) 20%, w tym:
� dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą- 10 %
� dla Instytutu realizującego projekt - 10 %

5) z projektów badawczych międzynarodowych (wysokość narzutu
zgodnie z umową)
� dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
� dla Instytutu realizującego projekt
w równych procentach

6) z prac umownych krajowych i zagranicznych od 25 %
� dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą -10 %
� dla Instytutu realizującego projekt od 15 %

7) z działalności na rzecz nauki i dydaktyki Zakładu ZielMAN 20 %
w tym:
� dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - 20 %

8) z funduszu pomocy materialnej 30%, w tym:
� dla pionu Prorektora ds. Studenckich  - 30 %

9) z opłat za studia podyplomowe i pedagogiczne 20%, w tym:
� dla Wydziału realizującego studia - 15 %
� dla pionów prorektorów ds. szkół - 5 %

� nr 67 w sprawie wprowadzenia opłaty za zajęcia dydaktyczne;
Senat wprowadził opłaty za zajęcia dydaktyczne, które wnoszą studen-
ci skierowani na powtarzanie roku (semestru) studiów oraz za zajęcia
dydaktyczne na studiach zaocznych, wieczorowych oraz eksternistycz-
nych.
Wysokość opłaty zostanie określona przez rektora.

ZARZ�DZENIA JM REKTORA

JM Rektor wydał zarz�dzenia:

� nr 14 z dnia 17 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zasad
premiowania w UZ;
Wprowadzony został regulamin premiowania pracowników nie będą-
cych nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik do zarządze-
nia.
Zgodnie z regulaminem fundusz premiowy tworzony jest w ramach
osobowego funduszu płac w wysokości nie wyższej niż 20% wynagro-
dzeń pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Wysokość funduszu premiowego może być – dla określonych grup pra-
cowników – podwyższona zgodnie z obowiązującymi przepisami pła-
cowymi, a suma przyznanych pracownikowi premii indywidualnych nie
może przekroczyć 20% wysokości funduszu.
Fundusz premiowy przeznaczony jest na premie za należyte wykonanie
obowiązków służbowych oraz zadań za okres, za który premia jest
przyznawana.

� nr 15 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie przyznania premii za
miesiąc wrzesień 2001 roku dla pracowników UZ nie będących
nauczycielami akademickimi;
Pracownikom uczelni nie będących nauczycielami akademickimi za
miesiąc wrzesień 2001 roku przyznano premię w wysokości 20% wy-
nagrodzenia zasadniczego.

� nr 16 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie wysokości opłat za
miejsce w domu studenckim i zasad kwaterowania w domach stu-
denckich w roku akademickim 2001/2001;
W roku akademickim 2001/2002 w okresie od 1 października 2001 r.
do 28 lutego 2002 r. w domach studenckich ustalono opłatę wnoszoną
przez studentów uniwersytetu za jedno miejsce w wysokości 120 zł za
jeden miesiąc.

Ponadto określone zostały szczegółowe zasady kwaterowania w do-
mach studenckich.

� nr 17 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Instytutu Matematyki;
W strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki powołano następu-
jące zakłady:
1. Zakład Algebry i Teorii Liczb,
2. Zakład Analizy Matematycznej,
3. Zakład Analizy Funkcjonalnej i Topologii,
4. Zakład Dydaktyki Matematyki,
5. Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki,
6. Zakład Matematyki Finansowej i Optymalizacji,
7. Zakład Matematyki Przemysłowej,
8. Zakład Probabilistyki i Teorii Procesów Stochastycznych,
9. Zakład Statystyki i Ekonometrii.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki powołano następu-
jące pracownie:
1. Pracownię Komputerową I,
2. Pracownię Komputerową II.

� nr 18 z dnia 24 września 2001 r. w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Instytutu Fizyki;
W strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki powołano Zakład Metod
Matematycznych.

� nr 20 z dnia 9 października 2001 r. w sprawie wprowadzenia
regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych;

� nr 21 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ustalenia nazw
anglojęzycznych podstawowych jednostek organizacyjnych UZ;
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� nr 22 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zasada wynagra-
dzania w Akademickim Radiu „Index”;

� nr 23 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie dokumentacji
związanej z przebiegiem studiów w UZ;
W zarządzeniu przyjęto zasadę, że księgi dyplomów prowadzone będą
w działach kształcenia szkół.

� nr 24 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie zasad realizacji
podwyżek w UZ;
Na podstawie art. 117 a ust. 1 pkt.1 ustawy o szkolnictwie wyższym
ustalono wysokość przeciętnego minimalnego wynagrodzenia dla po-
szczególnych grup pracowników na dzień 1 września br. oraz przyjęto
zasady podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżki na
wydziały oraz piony administracyjne.

� nr 25 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie powołania uczel-
nianej komisji inwentaryzacyjnej;
Powołano uczelnianą komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. mgr Lech Cembrowicz - przewodniczący,
2. mgr Iwona Krawczyk - z-ca przewodniczącego,
3. mgr inż. Mariola Fruk - członek,
4. mgr Anna Jaśniewicz - członek,
5. mgr inż. Leszek Wilczyński - członek,
6. Józef Stański - sekretarz.

� nr 26 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie powołania uczel-
nianej komisji opiniodawczo-likwidacyjnej;

Powołano uczelnianą komisję opiniodawczo-likwidacyjną w składzie:
1. mgr Melania Milto - przewodniczący,
2. Jan Ostrowski - z-ca przewodniczącego,
3. mgr inż. Barbara Lubin - członek,
4. mgr Sławomir Szumało - członek,
5. mgr inż. Leszek Wilczyński - członek,
6. Ewa Światłowska - sekretarz.

� nr 27 z dnia 18 października 2001 r. w sprawie powołania uczel-
nianej komisji opiniodawczo-likwidacyjnej ds. aparatury i urzą-
dzeń naukowych;
Powołano uczelnianą komisję opiniodawczo-likwidacyjną ds. aparatu-
ry i urządzeń naukowych w składzie:
1. mgr inż. Marek Kowalkowski - przewodniczący,
2. mgr Melania Milto - z-ca przewodniczącego,
3. mgr inż. Jacek Drąg - członek,
4. mgr inż. Agata Czora - członek,
5. Elżbieta Lisowska - członek,
6. mgr Iwona Krawczyk - sekretarz.

� nr 28 z dnia 23 października 2001 r. w sprawie powołania kole-
giów redakcyjnych;
Powołane zostało Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Matematyczno-
Ekonomicznych w składzie:
1. prof. dr hab. Marian Nowak - przewodniczący,
2. prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
3. dr hab. Daniel Fic, prof. UZ
4. mgr Zygmunt Rybczyński - kierownik Redakcji.
Powołano Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Naukowo-Technicznych
w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz - przewodniczący,
2. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ
3. prof. dr hab. Henryk Greinert
4. prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński
5. Jolanta Karska - sekretarz.
Powołano Kolegium Redakcyjne Wydawnictw Humanistyczno-Spo-
łecznych w składzie:
1. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ - przewodniczący,
2. dr hab. Wielisława Osmańska-Furmanek, prof. UZ
3. dr hab. Wojciech Peltz, prof. UZ
4. dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ
5. Irena Bulczyńska - sekretarz.

� nr 29 z dnia 25 października 2001 r. zmieniające zarządzenie nr
24 Rektora UZ z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zasad re-
alizacji podwyżek w UZ;

� nr 30 z dnia 29 października 2001 r. w sprawie organizacji roku
akademickiego 2001/2002;

� nr 31 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian
oraz tekstu jednolitego regulaminu organizacyjnego UZ;
Oprócz zmian redakcyjnych zarządzenie m.in. przekształciło Dział
Kształcenia i Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów w pionie
Prorektora ds. Studenckich w Dział Zawodowej Promocji Studentów
i Absolwentów. Dotychczasowe kompetencje działu związane z kształ-
ceniem zostały przekazane do Działu Spraw Studenckich, działów
kształcenia poszczególnych szkół oraz do pionu Dyrektora Biura Rek-
tora.

� nr 32 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie wynagrodzenia za
recenzje oraz z tytułu realizacji przewodów doktorskich, habilita-
cyjnych oraz uczestniczenia w postępowaniach kwalifikacyjnych
na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz o nadanie tytułu
naukowego profesora;

� nr 33 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości
wynagrodzeń dla osób biorących udział w rekrutacji na studia;

� nr 34 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia regula-
minu Studium Nauki Języków Obcych;

� nr 35 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia regula-
minu Centrum Komputerowego;

Monika Duchoń-Gawryś

W CAMPUSIE PRZY PODGÓRNEJ
TRWAJĄ PRACE MONTAŻOWE

W POWSTAJĄCYM OBIEKCIE WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH


