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Z OBRAD SENATU 
Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu  
w dniu 16 października 2002 roku podjął  następujące uchwa ły: 

 nr 9 w sprawie powołania komisji ds. budżetu 
i finansów. 
Senat powołał komisję ds. budżetu i finansów w następu-
jącym składzie: 
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ jako 

przewodniczący komisji, 
2. dr hab. inż. Jerzy Bolikowski, prof. UZ, 
3. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak, prof. UZ, 
4. dr hab. Paweł Karpińczyk, prof. UZ, 
5. prof. dr hab. inż. Ryszard Rohatyński, 
6. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, prof. UZ, 
7. Rozalia Sroka. 
 nr 10 zmieniającą uchwałę nr 3 Senatu UZ z dnia 19 

września 2002 r. w sprawie powołania komisji ds. 
kadry naukowej. 
Senat wprowadził zmianę w składzie osobowym komisji 
ds. kadry naukowej przyjmując rezygnację prof. dr hab. 
Czesława Osękowskiego i powołał w skład komisji dr hab. 
Stanisława Borawskiego, prof. UZ.  
 nr 11 w sprawie zmiany nazwy „Wydziału Nauk 
Ścisłych” na „Wydział Matematyki, Informatyki 
i Ekonometrii”. 
 nr 12 w sprawie utworzenia Wydziału Fizyki 

i Astronomii. 
Senat postanowił wystąpić do MENiS z wnioskiem 
o utworzenie Wydziału Fizyki i Astronomii. 
 nr 13 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-

rze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, Infor-
matyki i Telekomunikacji. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji dotyczący 
utworzenia Zakładu Teleinformatyki i Bezpieczeństwa 
Komputerowego w Instytucie Sterowania i Systemów In-
formatycznych oraz Zakładu Telekomunikacji w Instytu-
cie Metrologii Elektrycznej. 
 nr 14 w sprawie zmiany struktury organizacyjnej 

Wydziału Zarządzania. 
 nr 15 w sprawie powołania Rad Szkół. 

Senat powołał Rady Szkół: Nauk Humanistycznych i Spo-
łecznych, Nauk Ścisłych i Ekonomicznych oraz Nauk 
Technicznych – jako organy doradcze wydziałów. W skład 
Rady Szkoły wchodzą Prorektor – jako przewodniczący, 
dziekani oraz dyrektorzy instytutów. W posiedzeniach 
Rady mogą brać udział zaproszeni członkowie Senatu oraz 
przedstawiciele jednostek międzywydziałowych i pozawy-
działowych. 
 nr 16 w sprawie opinii dot. wniosku o mianowanie 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr. 
hab. Zdzisława Kality, prof. UZ, na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 
 nr 17  w sprawie opinii dot. wniosku o mianowanie 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie 
dr. hab. Marii Piechowiak-Topolskiej, prof. UZ, na stano-
wisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielo-
nogórskim na czas nieokreślony. 
 nr 18  w sprawie opinii dot. wniosku o mianowanie 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr. 
hab. Ireneusza Sikory, prof. UZ, na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas 
nieokreślony. 
 nr 19 w sprawie opinii dot. wniosku o mianowanie 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr. 
hab. Tadeusza Marczaka, prof. UZ, na stanowisko profeso-
ra nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na 
czas nieokreślony. 
 nr 20 w sprawie opinii dot. wniosku o mianowanie 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr. 
hab. inż. Jakuba Marcinowskiego, prof. UZ, na stanowisko 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogór-
skim na czas określony. 
 nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie na 

stanowisko profesora zwyczajnego. 
Senat wyraził zgodę na mianowanie prof. dr. hab. Czesła-
wa Dutki na stanowisko profesora zwyczajnego w Uni-
wersytecie Zielonogórskim. 
 nr 22 w sprawie utworzenia kierunku studiów „ar-

chitektura wnętrz”. 
Senat na wniosek Rady Wydziału Artystycznego wyraził 
zgodę na utworzenie kierunku studiów zawodowych „ar-
chitektura wnętrz” od roku akademickiego 2003/2004. 
 nr 23 w sprawie powołania komisji senackiej ds. 

organizacji kształcenia na Wydziale Artystycznym. 
Senat powołał komisję ds. organizacji kształcenia na Wy-
dziale Artystycznym w następującym składzie: 
1. prof. dr. hab. Marian Nowak jako przewodniczący, 
2. dr hab. Stanisław Borawski, prof. UZ, 
3. prof. Jan Gawron, 
4. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prof. UZ, 
5. ad. art. Zenon Polus, 
6. dr hab. Andrzej Tuchowski, prof. UZ. 
Komisja została powołana w celu analizy planów studiów 
w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Arty-
stycznym w zakresie ich zgodności ze standardami eduka-
cyjnymi, określenia nowych zasad rozliczania czasu pracy 
dydaktycznej nauczycieli akademickich Wydziału Arty-
stycznego minimalizujących koszty kształcenia studentów 
tego wydziału oraz analizy stanu zatrudnienia na Wy-
dziale Artystycznym ze szczególnym uwzględnieniem 
rzeczywistych potrzeb kadrowych wydziału. 

 nr 24 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-
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rze organizacyjnej Wydziału Artystycznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Artystycznego dotyczący utworzenia w strukturze wy-
działu Instytutu Sztuk Pięknych. 
 nr 25 w sprawie powołania Rady Wydawniczej. 

Senat powołał Radę Wydawniczą w następującym skła-
dzie: 
1. prof. dr hab. Marian Nowak jako przewodniczący, 
2. dr hab. inż. Magdalena Graczyk, prof. UZ, 
3. prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz, 

4. prof. dr hab. Bazyli Tichoniuk, 
5. mgr Irena Bulczyńska jako sekretarz. 
 nr 26 zmieniającą uchwałę Senatu UZ nr 56 z dnia 24 

października 2001 r. w sprawie zasad mianowania 
na stanowisko profesora zwyczajnego w Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. 
 nr 27 zmieniającą uchwałę Senatu UZ nr 57 z dnia 24 

października 2001 r. w sprawie zasad mianowania 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uni-
wersytecie Zielonogórskim. 

 

Z A R ZĄ D Z E N I A  J M  R E K T O R A  
JM Rektor wydał zarządzenia: 
 nr 4 z dnia 4 października 2002 r. w sprawie opłat za 

zajęcia dydaktyczne za powtarzanie przedmiotu 
oraz semestru. 
W przypadku powtarzania przez studenta przedmiotu 
wnosić on będzie opłatę w wysokości 150 zł za jeden 
przedmiot. Suma opłat wnoszonych za powtarzanie po-
szczególnych przedmiotów nie może przekroczyć wysoko-
ści opłaty za powtarzanie semestru (roku) przez studen-
tów dziennych oraz wolnych słuchaczy powtarzających 
semestr (rok), tj.: 1.500 zł w przypadku powtarzania se-
mestru i 3.000 zł w przypadku powtarzania roku. 
 nr 5 z dnia 8 października 2002 r. w sprawie powo-
łania Komendy Obrony Cywilnej Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego. 
Powołana została Komenda Obrony Cywilnej UZ w na-
stępującym składzie: 
- inż. Henryk Michalak jako Komendant Obrony Cywil-

nej – przewodniczący, 
- płk dypl. Janusz Łuczyk jako Zastępca Komendanta 

Obrony Cywilnej ds. Operacyjnych, 
- mgr inż. Dariusz Kulina jako specjalista Komendy 

Obrony Cywilnej ds. walki z pożarami, 
- mgr Sławomir Szumalo jako specjalista Komendy 

Obrony Cywilnej ds. uodpornienia obiektów na rażące 
działanie środków walki, 

- mgr inż. Małgorzata Stuce jako specjalista Komendy 
Obrony Cywilnej ds. budowli ochronnych, 

- mgr Grażyna Lipińska jako specjalista Komendy Obro-
ny Cywilnej ds. ochrony dóbr kultury i ważnej doku-
mentacji, 

- dr inż. Janusz Baranowski jako specjalista Komendy 
Obrony Cywilnej ds. ochrony sieci komputerowych, 

- mgr inż. Sławomir Siembida jako specjalista Komendy 
Obrony Cywilnej ds. aparatury cennej. 

 nr 6 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek stosowanych przy oblicza-
niu wynagrodzeń za prace związane z praktykami 

studentów. 
Rektor ustalił wysokość stawek przy obliczaniu wynagro-
dzeń za prace związane z praktykami studentów od 
1 września 2002 r. do 31 sierpnia 2003 r. dla: 
- nauczyciela, wychowawcy, instruktora sprawującego 

opiekę nad praktyką śródroczną studenta w wymiarze 
30 godzin w semestrze: 58 zł za każdego studenta od-
bywającego semestralną praktykę śródroczną, 

- dyrektora (kierownika) placówki lub osoby przez niego 
wyznaczonej: 17 zł za każdego studenta odbywającego 
semestralną praktykę śródroczną, 

-  nauczyciela, wychowawcy, instruktora sprawującego 
opiekę nad praktyką ciągłą: 29 zł za tydzień sprawowa-
nia opieki nad praktyką ciągłą za każdego studenta, 

- nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organiza-
tora praktyk ciągłych studentów: 21 zł za każdego stu-
denta skierowanego na praktykę ciągłą, 

- nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organiza-
tora praktyk na kierunkach i specjalnościach takich jak 
budownictwo, dziennikarstwo, inżynieria środowiska, 
politologia, zarządzanie i marketing: wynagrodzenie za-
leżne od liczby studentów kierowanych na praktykę, 
płatne na podstawie umowy o dzieło zawieranej na mie-
siące maj, czerwiec, wrzesień i październik, 

- nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organiza-
tora praktyki indywidualnej: 25 zł za każdego studenta 
skierowanego na praktykę indywidualną, 

- nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organiza-
tora praktyk na studiach zaocznych kierunku politolo-
gia: 15 zł za każdego studenta skierowanego na prakty-
kę. 

 nr 7 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmian 
wewnętrznej struktury organizacyjnej Wydziału 
Artystycznego. 
W strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego 
powołany został Instytut Sztuk Pięknych. 

Agnieszka Gąsiorowska 

Uchwały Senatu oraz zarządzenia JM Rektora dostępne są również na stronie internetowej Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego: www.uz.zgora.pl/ap/. 


