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Z OBRAD SENATU
........ Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 16 września 2004 r. podjął następujące
uchwały:
Q Nr 226 w sprawie uchylenia uchwały Senatu UZ nr 147

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat uchylił uchwałę nr 147 Senatu UZ z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarka finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Q Nr 227 w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodar-

ką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął system zarządzania gospodarką finansową
Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Q Nr 228 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. inż. Wiesława Miczulskiego na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
określony.

13. Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia 3,5-letnie – do
117 osób.
Q Nr 232 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie wyborczym

Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wprowadził następującą zmianę w treści § 22 regulaminu wyborczego UZ, przyjętą uchwałą nr 13 Uczelnianej
Komisji Wyborczej z dnia 14 września 2004 r. roku w sprawie zmiany Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu Zielonogórskiego:
„Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego albo kwalifikacje
artystyczne II stopnia wybierają spośród siebie osiemnastu
(18) przedstawicieli do Senatu po dwóch (2) przedstawicieli
z każdego wydziału”.
Q Nr 233 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa Zakładu Dróg
i Mostów.

Q Nr 229 w sprawie likwidacji studiów zawodowych na pozio-

mie inżynierskim na kierunku Zarządzanie i Marketing.
........Senat na zwyczajnym posiedzeniu
w dniu 27 października 2004 r. podjął następujące
Senat - na wniosek Rady Wydziału Zarządzania – podjął
uchwałę o likwidacji studiów zawodowych na poziomie inżyuchwały:
nierskim na kierunku Zarządzanie i Marketing.
Q Nr 234 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersytetu
Q Nr 230 w sprawie likwidacji studiów magisterskich uzupełZielonogórskiego w roku akademickim 2003/2004 oraz przyniających dla absolwentów kierunku „Administracja Publiczjęcia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Zielonogórna” z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji
skiego w roku akademickim 2003/2004.
Publicznej w Sulechowie.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersytetu
Senat - na wniosek Rady Wydziału Zarządzania – podjął
Zielonogórskiego w roku akademickim 2003/2004 oraz przyuchwałę o likwidacji studiów magisterskich uzupełniających
jął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Zielonogórdla absolwentów kierunku „Administracja Publiczna” z Pańskiego w roku akademickim 2003/2004. Sprawozdanie –
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Administracji Publicznej
w postaci książkowej - stanowi załącznik do niniejszej
w Sulechowie.
uchwały.
Q Nr 231 w sprawie zmiany limitów przyjęć na studia dzienne
Q Nr 235 w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
i zaoczne w roku akademickim 2004/2005.
Q Nr 236 w sprawie przyjęcia podziału środków budżetowych
Senat zmienił limity rekrutacyjne na studiach dziennych i zaw roku 2004 zgodnie z systemem zarządzania gospodarką
ocznych w roku akademickim 2004/2005 na kierunkach:
finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uchwalenia
prowizorium podziału środków finansowych na rok 2005.
Studia dzienne
Senat ustalił podział środków budżetowych w Uniwersytecie
1. Filologia polska – studia 5-letnie – do 139 osób,
Zielonogórskim w roku 2004, a także uchwalił prowizorium
2. Filozofia – studia 5-letnie – do 108 osób,
podziału środków finansowych Uniwersytetu Zielonogórskie3. Filozofia – studia 2-letnie MU – do 21 osób,
go na rok 2005. Zasady podziału środków finansowych
4. Grafika – studia 3-letnie – do 15 osób,
określają załączniki do niniejszej uchwały.
5. Historia – studia 5-letnie – do 124 osób,
Q Nr 237 zmieniająca uchwałę Senatu UZ nr 127 z dnia 19
6. Informatyka – studia 5- i 3,5-letnie – do 212 osób,
listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia programu inwestycyj7. Politologia – studia 5-letnie – do 94 osób,
nego Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2004-2013.
8. Socjologia – studia 5-letnie – do 77 osób,
9. Zarządzanie i marketing – studia 3-letnie – do 257 osób.
Senat przyjął korektę programu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2004-2013, stanowiącą załączStudia zaoczne
nik do niniejszej uchwały.
1. Edukacja techniczno-informatyczna – studia 3-letnie – do
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

132 osób,
Filologia germańska – studia 2-letnie – do 90 osób,
Filologia polska – studia 5-letnie – do 90 osób,
Filologia polska – studia 2-letnie – do 50 osób,
Grafika – studia 3-letnie – do 25 osób,
Historia – studia 5-letnie – do 120 osób,
Historia (zarządzanie dokumentacją i informacją) – studia 2-letnie – do 90 osób,
Informatyka – studia 2-letnie MU – do 120 osób,
Ochrona środowiska - studia 3-letnie – do 113 osób,
Ochrona środowiska - studia 2-letnie MU – do 22 osób,
Politologia – studia 5-letnie – do 95 osób,
Politologia – studia 2-letnie – do 32 osób,

Q Nr 238 w sprawie wprowadzenia programu inwestycyjnego

UZ do planu wieloletniego uchwalanego przez Sejm RP.
Q Nr 239 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof.
dr hab. Kazimierza Słomczyńskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
nie określony.
Q Nr 240 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof.
dr hab. Włodzimierza Dudkowiaka na stanowisko profesora
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nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
nie określony.
Q Nr 241 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Zbigniewa Rykla na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.
Q Nr 242 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr
hab. Jutty Radczewski-Helbig na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.
Q Nr 243 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof.
dr hab. Joachima Benyskiewicza na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
określony.
Q Nr 244 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowi-

sko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie prof.
dr hab. Władimira Serebriakowa na stanowisko profesora
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas
nie określony.
Q Nr 245 w sprawie punktów dydaktycznych.
Q Nr 246 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący:
1) zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Zakładu Europeistyki,
2) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Zakładu Stosunków Międzynarodowych,
3) powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Zakładu Historii Idei i Ruchów Społecznych.
Q Nr 247 w sprawie struktury organizacyjnej i zadań Wydziału

Fizyki i Astronomii.
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Nauczyciel zatrudniony na stanowisku adiunkta nie
posiadający stopnia naukowego
doktora habilitowanego.

48,00

61,00

92,00

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku starszego
wykładowcy
posiadający stopień naukowy
doktora

48,00

61,00

92,00

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku starszego
wykładowcy nie
posiadający stopnia naukowego
doktora

48,00

50,00

75,00

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku asystenta mgr

31,00

42,00

72,00

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku wykładowcy mgr

31,00

42,00

72,00

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku lektora i instruktora

31,00

42,00

72,00

Senat ustalił ponadto następujące stawki za realizację godzin
ponadwymiarowych na studiach dziennych oraz na studiach
zaocznych w roku akademickim 2004/2005 dla osób nie będących pracownikami UZ:

Q Nr 248 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwymia-

rowych na studiach dziennych oraz na studiach zaocznych
w roku akademickim 2004/2005.
Senat ustalił następujące stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych oraz na studiach
zaocznych w roku akademickim 2004/2005:

w zł

Stopień naukowy

w zł
Stawka za
Stawka za godzinę
godzinę na
Stanowisko i stopień na studiach dzienstudiach
naukowy
nych
zaocznych
2004/2005
2004/2005

Nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora
posiadający tytuł
naukowy profesora
Nauczyciel zatrudniony na stanowisku profesora nie
posiadający tytułu
naukowego profesora (profesor UZ)
Nauczyciel zatrudniony na stanowisku adiunkta posiadający stopień
naukowy doktora
habilitowanego
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57,00

53,00

53,00

100,00

81,00

72,00

Stawka za
godzinę na
studiach
zaocznych
zamiejscowych
2004/2005

Stawka za
Stawka za godzinę
godzinę na
na studiach dzienstudiach
nych
zaocznych
2004/2005
2004/2005

Stawka
za godzinę
na
studiach
zaocznych
zamiejscowych
2004/2005

Nauczyciel posiadający tytuł naukowy
prof., prof. dr hab.

57,00

100,00

150,00

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy
dr hab., dr hab.
inż., II st.kw.art.

53,00

72,00

108,00

122,00

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy
dr, dr inż., doc.dr,
doc.dr inż.,
I st.kw.art., dr n.
med.

48,00

61,00

92,00

108,00

Nauczyciel posiadający tytuł zawodowy
mgr, mgr inż., inż.,
ks.mgr, lek.med.

31,00

42,00

72,00

150,00

