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Nr 116 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2002/2003.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2002/2003. Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 117 w sprawie przyjęcia oceny działalności Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2002/2003.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2002/2003.

Nr 118 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2003.
Senat przyjął korektę planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2003, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 119 w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia
dzienne i zaoczne w roku akademickim 2003/2004.
Senat dokonał zmiany limitów rekrutacyjnych na studiach dziennych i zaocznych w roku akademickim 2003/2004 na następujących kierunkach:
1) budownictwo – studia 5 i 3,5 letnie dzienne – do 130 osób,
2) inżynieria środowiska – studia 5 i 3,5 letnie – do 123 osób,
3) ochrona środowiska – studia 5 letnie dzienne – do 96 osób,
4) edukacja techniczno-informatyczna – studia 5 letnie dzienne
– do 62 osób,
5) edukacja techniczno-informatyczna – studia 3 letnie dzienne
– do 55 osób,
6) edukacja techniczno-informatyczna, specjalność: inżynieria
środowiska pracy – studia 5 letnie dzienne – do 57 osób,
7) pedagogika, specjalność: edukacja medialna i informatyczna –
studia 5 letnie dzienne – do 62 osób,
8) pedagogika – studia 5 letnie dzienne – do 305 osób,
9) pedagogika, specjalność: pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe – studia 5 letnie dzienne – do 61 osób,
10) pedagogika, specjalność: poradnictwo – studia 5 letnie dzienne – do 41 osób,
11) zarządzanie i marketing, specjalność: administracja publiczna – studia 2 letnie dzienne – do 104 osób,
12) zarządzanie i marketing – studia 5 letnie dzienne – do 250
osób,
13) architektura wnętrz – studia 3 letnie zaoczne – do 31 osób,
14) edukacja techniczno-informatyczna – studia 2 letnie zaoczne
– do 53 osób,
15) informatyka – studia 2 letnie zaoczne – do 131 osób,
16) ochrona środowiska – studia 2 letnie zaoczne – do 100 osób,
17) pedagogika, specjalność: pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe – studia 5 letnie zaoczne – do 90 osób,
18) pedagogika, specjalność: praca socjalna – studia 3 letnie zaoczne – do 240 osób,
19) pedagogika, specjalność: resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie – studia 2 letnie zaoczne – do 100
osób,
20) politologia – studia 5 letnie zaoczne – do 162 osób,
21) socjologia – studia 5 letnie zaoczne – do 157 osób,
22) zarządzanie i marketing – studia 2 letnie zaoczne – do 153
osób,
23) zarządzanie i marketing – studia 3 i 3,5 letnie zaoczne – do
170 osób.
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Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 8 października 2003 r.
podjął następujące uchwały:

l i s t o p a d

9

S E N A T U

Nr 120 w sprawie opinii dotyczącej zmiany stawek
za godziny ponadwymiarowe na studiach dziennych
w roku akademickim 2003/2004.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany wysokości
stawek za godziny ponadwymiarowe na studiach dziennych w roku akademickim 2002/2003. Aktualnie stawki te wynoszą:
STANOWISKA,
TYTUŁY NAUKOWE

Stawka za godz.
ponadwymiarową na
studiach dziennych
2003/2004

profesor
prof. dr hab., prof. dr hab. inż., prof.

48,00 zł

profesor UZ
dr hab., dr hab. inż., II st. kw. art.

40,50 zł

adiunkt
dr hab., dr hab. inż., II st. kw. art.

40,50 zł

adiunkt
dr, dr inż., doc. dr, doc. dr inż., dr n.
med., I st. kw. art.

38,70 zł

starszy wykładowca
dr, dr inż., doc. dr, doc. dr inż., dr n.
med., I st. kw. art.

38,70 zł

starszy wykładowca
mgr, mgr inż., inż., ks. mgr, lek. med.

27,00 zł

asystent
mgr, mgr inż., inż., ks. mgr, lek. med.

27,00 zł

wykładowca
mgr, mgr inż., inż., ks. mgr, lek. med.

27,00 zł

lektor

27,00 zł

Nr 121 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie
wyborczym Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat zatwierdził zmiany regulaminu wyborczego UZ przyjęte
uchwałą nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 września
2003 r. Najważniejsze z nich dotyczą:
1) liczby przedstawicieli w Senacie pozostałych nauczycieli akademickich; wprowadzona została zasada, że pozostali nauczyciele akademiccy wybierają spośród swego grona dziesięciu
(10) przedstawicieli, po jednym (1) z każdego wydziału
i dwóch (2) z jednostek pozawydziałowych;
2) liczby przedstawicieli studentów: z 6 na 8.

Nr 122 zmieniająca uchwałę nr 34 Senatu UZ z dnia
27 listopada 2002 r. w sprawie organizacji procesu
kształcenia.
W §7 uchwały nr 34 Senatu UZ z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie organizacji procesu kształcenia dodano pkt 2 o następującym brzmieniu:
„Tygodniowy czas pracy nauczycieli akademickich, o których
mowa w ust 1, powinien obejmować co najmniej 4 dni w tygodniu i być podany do wiadomości studentów w sposób przyjęty na
danym wydziale oraz w internecie.”

Nr 123 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Zarządzania dotyczący:
1. zniesienia Zakładu Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją,
2. powołania Katedry Podstaw Informatyki i Mechatroniki,
3. zmiany nazwy Zakładu Zarządzania Potencjałem Społecznym, z tym że Senat zobowiązał Wydział Zarządzania do ponownego przedyskutowania proponowanej nowej nazwy:
„Zakład Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji”.

