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Z OBRAD SENATU
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 września 2006 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 139 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 140 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2005/2006.

 Nr 141 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 142 w sprawie korekty budżetu na rok 2006.

Senat przyjął korektę budżetu na rok 2006, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 143 zmieniającą uchwałę nr 101 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie
zielonogórskim oraz wprowadzającą tekst jednolity Regulaminu studiów.
Senat przyjął poprawki do regulaminu studiów oraz
uchwalił tekst jednolity regulaminu studiów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 144 w sprawie nieuruchomienia kierunków studiów

1. STUDIA STACJONARNE:
1) pierwszego stopnia:
a) informatyka – do 156 osób,
b) edukacja techniczno – informatyczna – do 99 osób,
c) zarządzanie i inżynieria produkcji – do 95 osób,
d) historia – do 97 osób.
2) drugiego stopnia:
a) edukacja techniczno – informatyczna – do 51 osób.
2. STUDIA NIESTACJONARNE
1) pierwszego stopnia:
a) architektura wnętrz – do 49 osób,
b) graﬁka – do 28 osób,
c) ﬁlologia, ﬁlologia angielska – do 79 osób,
d) ﬁlologia, ﬁlologia germańska – do 71 osób,
e) pedagogika – do 267 osób,
f) zarządzanie i inżynieria produkcji- do 122 osób.
2) drugiego stopnia:
a) informatyka – do 101 osób,
b) politologia – do 141 osób.

 Nr 146 zmieniającą uchwałę nr 120 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji oraz limitów na
studia doktoranckie w roku akademickim 2006/2007.
Senat przyjął zasady, tryb rekrutacji oraz limity rekrutacyjne na studia doktoranckie z budownictwa i inżynierii
środowiska na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
w roku akademickim 2006/2007, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały. Ponadto Senat zdecydował o ustaleniu następujących limitów przyjęć na studia doktoranckie
w roku akademickim 2006/2007:
1) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
– 16,
2) Wydział Fizyki i Astronomii – 6,
3) Wydział Humanistyczny – 10,
4) Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii – 8.

w roku akademickim 2006/2007.
Senat podjął decyzję w kwestii nieuruchomienia następujących kierunków studiów:
1. Studia stacjonarne:
1) pierwszego stopnia:
 Nr 147 uzupełniającą uchwałę nr 316 Senatu Uniwera) ﬁzyka techniczna.
sytetu Zielonogórskiego z dnia 4 maja 2005 r. w spra2) drugiego stopnia:
wie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku
a) elektrotechnika,
akademickim 2006/2007.
b) informatyka,
Senat postanowił, że na zasadach określonych w uchwac) ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska,
le nr 316 Senatu UZ z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie przyd) budownictwo,
jęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademice) inżynieria środowiska,
kim 2006/2007, może być przeprowadzone dodatkowe
f) mechanika i budowa maszyn,
postępowanie rekrutacyjne na studia drugiego stopnia
g) pedagogika,
rozpoczynające się od semestru letniego 2006/2007. Terh) socjologia,
min zakończenia postępowania rekrutacyjnego upływa
i) zarządzanie i marketing.
28 lutego 2007 r. i jest to termin ostateczny.
2. Studia niestacjonarne:
1) pierwszego stopnia:
 Nr 148 w sprawie narzutu na koszty ﬁnansowane z
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
funduszu utrzymania domów i stołówek studenckich
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
Uniwersytetu Zielonogórskiego.
c) malarstwo,
Senat ustalił narzut w wysokości 30% na koszty ﬁnand) ﬁlologia, ﬁlologia romańska,
sowane z „Funduszu utrzymania domów i stołówek
e) ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska,
studenckich” oraz postanowił przeznaczać go na:
f) ﬁlozoﬁa,
1) fundusz działalności ogólnej Prorektora ds. Stug) informatyka i ekonometria,
denckich,
h) edukacja techniczno – informatyczna.
2) fundusz działalności ogólnej uczelni.
2) drugiego stopnia:
Podziału narzutu dokonuje Rektor w porozumieniu z
a) malarstwo,
Parlamentem Studenckim.
b) malarstwo – projektowanie terenów zielonych,
c) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,  Nr 149 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizad) ﬁlologia, ﬁlologia rosyjska,
cyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
e) ﬁlozoﬁa,
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziaf) mechanika i budowa maszyn.
łu Ekonomii i Zarządzania dotyczący:
 Nr 145 w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonar1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału
ne i niestacjonarne w roku akademickim 2006/2007.
Ekonomii i Zarządzania Katedry Projektowania Systemów Produkcyjnych,
Senat zmienił limity rekrutacyjne na studiach stacjo2. powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/
nomii i Zarządzania Zakładu Komunikacji Wizualnej.
2007 na kierunkach:
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Górze o wartości 11.700,00 zł netto. Po powyższej
zmianie, § 1 uchwały nr 57 Senatu Uniwersytetu Zieorganizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
lonogórskiego otrzymał następujące brzmienie:
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
„Senat wyraża zgodę na zawarcie umowy zamiany pomięHumanistycznego dotyczący zniesienia w strukturze
dzy Elektrociepłownią Zielona Góra S.A. a Uniwersytetem
organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej następująZielonogórskim, na mocy której Uniwersytet Zielonogórski
cych Zakładów:
przeniesie na rzecz Elektrociepłowni Zielona Góra S.A.
1) Zakładu Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniprawo własności przyłączy sieci cieplnych i technologii węczych wraz z Pracownią Bibliologii i Nauk Pomoczłów cieplnych o łącznej szacunkowej wartości 547 900,20
niczych Filologii Polskiej,
złotych netto (zgodnie z załącznikiem nr 1) w zamian za
2) Zakładu Literatury XVIII i XIX wieku.
przeniesienie własności nieruchomości w postaci gruntu
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
położonego w Zielonej Górze w obrębie 16, działki 181/2,
Wydziału Humanistycznego dotyczący powołania w
181/3, 181/4 o powierzchni 7 440 m2 i wartości562.000,00
strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej
złotych netto, przy czym Uniwersytet Zielonogórski dopłaci
następujących jednostek organizacyjnych:
w gotówce kwotę 14.099,80 złotych netto.”
1) Zakładu Literatury Staropolskiej i Oświecenia,
2) Zakładu Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu,
 Nr 154 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez
3) Pracowni Historii Książki, Nauk Pomocniczych i
Rektora porozumień o współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Literatury Popularnej.
Senat wyraził zgodę na zawarcie porozumienia w spra Nr 151 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze
wie współpracy edukacyjnej i naukowej pomiędzy Uniorganizacyjnej Wydziału Artystycznego.
wersytetem Hainan z Chińskiej Republiki Ludowej a
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady WydziaUniwersytetem Zielonogórskim oraz zgodę na zawarcie
łu Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze
umów dotyczących szczegółowych unormowań obszaorganizacyjnej Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej
rów współpracy wskazanych w porozumieniu. Senat
następujących Pracowni:
wyraził również zgodę na zawarcie porozumienia doty1) Pracowni Rysunku, Działań z Zakresu Kompozycji
czącego współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego
Płaszczyzny i Przestrzeni oraz Edukacji Twórczej,
pomiędzy Uniwersytetem Państwowym Pavlodar im. S.
2) Pracowni Malarstwa, Technik Przetwarzania ObraToraighyrova a Uniwersytetem Zielonogórskim.
zu i Edukacji Twórczej.
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 25 paźWydziału Artystycznego dotyczący powołania w struk- dziernika 2006 r. podjął następujące uchwały:
turze organizacyjnej Katedry Sztuki i Kultury Plastycz-  Nr 155 w sprawie inicjatywy utworzenia kierunku stunej następujących Zakładów:
diów inżynieria biomedyczna.
1) Zakładu Rysunku i Działań z Zakresu Kompozycji
Senat pozytywnie zaopiniował inicjatywę utworzenia
Płaszczyzny i Przestrzeni wraz z następującymi
kierunku studiów inżynieria biomedyczna.
Pracowniami:
 Nr 156 zmieniającą uchwałę nr 227 Senatu Uniwera) Pracownią Działań Przestrzennych,
sytetu Zielonogórskiego z dnia 16 września 2004 r. w
b) Pracownią Rysunku I,
sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką
c) Pracownią Rysunku II,
ﬁnansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
d) Pracownią Rysunku III,
e) Pracownią Rzeźby,
 Nr 157 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu uprawf) Pracownią Projektowania Graﬁcznego,
nionego do badania sprawozdania ﬁnansowego Uniwersyg) Pracownią Fotograﬁi,
tetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2006 r.-31.12.2006 r.
2) Zakładu Malarstwa, Edukacji Twórczej oraz Technik
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wyPrzetwarzania Obrazu i Nauk o Sztuce wraz z nastębór Biura Rachunkowego FAIR Sp. z o.o. Firma Aupującymi Pracowniami:
ditingu i Rachunkowości z siedzibą w Zielonej Górze
a) Pracownią Malarstwa I,
(65 – 484) przy ul. Sikorskiego 4, do badania sprab) Pracownią Malarstwa II,
wozdania ﬁnansowego Uniwersytetu Zielonogórskiec) Pracownią Malarstwa III,
go za okres 1.01.2006 – 31.12.2006 r.
d) Pracownią Edukacji Twórczej,
 Nr 158 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizae) Pracownią Multimedialną I,
cyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
f) Pracownią Multimedialną II,
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziag) Pracownią Nauk o Sztuce.
łu Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący
 Nr 152 zmieniającą uchwałę nr 50 Senatu Uniwersypowołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
tetu Zielonogórskiego z dnia 19 września 2001 r. w
Pedagogicznych i Społecznych Lubuskiego Ośrodka
sprawie ustalenia limitów grup dla poszczególnych
Badań Społecznych.
zajęć dydaktycznych.
 Nr 150 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

W Uchwale nr 50 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19 września 2001 r. w sprawie ustalenia
limitów grup dla poszczególnych zajęć dydaktycznych,
§ 2 otrzymał następujące brzmienie:
„Senat upoważnia Dziekanów do modyﬁkowania wyznaczonych limitów grup w szczególnych wypadkach, w
porozumieniu z Prorektorem ds. Jakości Kształcenia”.
 Nr 153 zmieniającą uchwałę nr 57 Senatu Uniwersyte-

tu Zielonogórskiego z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie przeniesienia własności sieci i węzłów cieplnych.
W załączniku nr 1 do uchwały nr 57 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 stycznia 2006 roku w
sprawie przeniesienia własności sieci i węzłów cieplnych, Senat postanowił usunąć w tabeli nr 2 pozycję
nr 2 dotyczącą przyłącza sieci cieplnej DS. „U Lecha”
znajdującego się przy ul. Ogrodowej 3B w Zielonej
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 Nr 159 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Robertem Arczewskim - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art. 125
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 3
pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 160 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
dr Adamem Nadolnym - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
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 Nr 161 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
dr inż. Krystyną Wasińską - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 162 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
mgr Felicją Rojas-Perez - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 163 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Agnieszką Landzwojczak - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 164 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr
Mieczysławem Wojeckim - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 165 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Sebastianem Kimaczyńskim - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 166 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr
inż. Jackiem Frątczakiem - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art. 125
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 3
pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 167 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie

stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony.
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Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
mgr inż. Arturem Kotem - nauczycielem akademickim
mianowanym na czas nieokreślony, na podstawie art.
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 Nr 168 w sprawie stawek za realizację godzin po-

nadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2006/2007.
 Nr 169 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Matematyki, Informatyki i Ekonometrii dotyczący zmiany
nazwy Zakładu Matematyki Dyskretnej, Algebry i Informatyki na Zakład Matematyki Dyskretnej i Informatyki.
 Nr 170 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-

cyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej następujących Zakładów:
1) Zakładu Literatury Niemieckiej,
2) Zakładu Komparatystyki Literackiej,
3) Zakładu Teorii Literatury i Literatury Współczesnej.
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
Wydziału Humanistycznego dotyczący powołania w
strukturze organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej następujących Zakładów:
1) Zakładu Literatury Niemieckiej do XVIII w.,
2) Zakładu Literatury Niemieckiej XIX i XX w.,
3) Zakładu Najnowszej Literatury Niemieckiej i Mediów.

 Nr 171 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-

cyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Fizyki i Astronomii dotyczący wprowadzenia następujących zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki:
1) zniesienia Zakładu Dynamiki Nieliniowej i Układów
Złożonych,
2) powołania Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej.

 Nr 172 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie

przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Magna Charta Universitatum.
Senat wyraził zgodę na podpisanie przez JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Magna Charta Universitatum.

 Nr 173 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej upo-

ważnienia JM Rektora do podjęcia działań w celu
likwidacji Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań w celu likwidacji Uczelnianego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr 51 z dnia 7 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
JM Rektor wprowadził regulamin pomocy materialnej
dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października
2006 r.
 Nr 52 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie zmiany re-

gulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W strukturze organizacyjnej Pionu Kanclerza powołane zostało stanowisko Zastępcy Kwestora.

 Nr 53 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie ustalenia

wysokości kosztów administracyjnych.
Ustalona została wysokość kosztów administracyjnych, pobieranych w związku z opóźnieniem przy
wnoszeniu przez studentów należnych opłat, na poziomie 30 złotych.

 Nr 54 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie okre-

ślenia rezerwy wydzielanej przez dziekana z przeznaczeniem na finansowanie zwolnień z opłat dla
studentów.

nr 8 (146)

