uniwersytet

zielonogórski

Senat postanowił zgłosić prof. dr. hab. inż. Mirosława Galickiego na kandydata do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 Nr

329 w sprawie zgłoszenia dr. hab. inż. Andrzeja
Obuchowicza, prof. UZ na kandydata do Państwowej
Komisji Akredytacyjnej.

Senat postanowił zgłosić dr. hab. inż. Andrzeja Obuchowicza, prof. UZ na kandydata do Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.

 Nr

330 w sprawie zgłoszenia dr hab. inż. Marii Fic,
prof. UZ na kandydata do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Senat postanowił zgłosić dr hab. inż. Marię Fic, prof. UZ
na kandydata do Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

 Nr 331 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
członka Senatu.

Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Senatu dr.
hab. inż. Wiesława Miczulskiego, prof. UZ.

 Nr 332 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
członka Senatu.

Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Senatu
prof. dr. hab. Kazimierza Jodkowskiego.

 Nr 333 w sprawie opinii dotyczącej struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Humanistycznego dotyczący:
1. zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii
Zakładu Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej.
2. powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Historii
następujących Zakładów:
1) Zakładu Archeologii i Historii Starożytnej,
2) Zakładu Historii Średniowiecznej,
3) Zakładu Historii Nauki i Kultury.
3. powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Politologii Zakładu Najnowszej Historii Politycznej.

 Nr 334 zmieniającą uchwałę nr 101 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim.

W załączniku nr 1 do uchwały nr 101 Senatu Uniwersyte-
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tu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim zmieniony został § 12, który otrzymał następujące brzmienie:
„1. Liczba punktów kredytowych przyporządkowanych
kursom powinna odzwierciedlać przewidywany nakład pracy studenta (dotyczy to zarówno pracy studenta na zajęciach organizowanych przez Uniwersytet jak i jego pracy własnej) niezbędny do zaliczenia
danego kursu lub przedmiotu z zachowaniem następujących zasad:
1) liczba punktów kredytowych przyporządkowana
kursowi jest liczbą całkowitą dodatnią,
2) punkty kredytowe przyporządkowuje się wszystkim kursom występującym w programie nauczania, które podlegają ocenie; kursom zaliczonym
bez oceny można nie przypisywać punktów kredytowych,
3) liczba punktów kredytowych przyporządkowanych wszystkim kursom każdego nominalnego
semestru studiów, w tym także studenckim praktykom zawodowym ujętym w planie studiów, wynosi nie mniej niż 27 i nie więcej niż 33 pkt.
2. Minimalna liczba punktów kredytowych przewidziana
na rok akademicki wynosi 60.
3. Uzyskanie przez studenta punktów kredytowych
oznacza jedynie zaliczenie danego kursu i nie ma
związku z otrzymaną oceną.
4. Łączna liczba punktów kredytowych na studiach:
1) licencjackich pierwszego stopnia - nie może być
mniejsza niż 180 i większa niż 240,
2) inżynierskich pierwszego stopnia - nie może być
mniejsza niż 210 i większa niż 240,
3) drugiego stopnia – nie może być mniejsza niż 90
i większa niż 120,
4) jednolitych magisterskich – nie może być mniejsza niż 300.
5. Szczegółowe zasady przyporządkowywania punktów
kursom określa rada wydziału zgodnie ze standardem ECTS. Zasady te mogą dotyczyć określonego
kierunku studiów lub być wspólne dla wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale”.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr 48 z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

stanowień niniejszego zarządzenia powierzony został
Dziekanom wydziałów jako osobom wskazującym źródło
ﬁnansowania wyżej wymienionych publikacji.

regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 51 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie struktury

 Nr 49 z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Zarządzeniem tym ustalona została, z dniem 1 września
2007 r., następująca struktura organizacyjna Wydziału
Nauk Biologicznych:
1. Dziekan
1) Administrator Sieci Komputerowej.
2. Prodziekan.
3. Sekretariat Dziekana (Pełnomocnik ds. Budżetu).
4. Dziekanat.
5. Katedra Biologii
1) Pracownia Zoologii Bezkręgowców,
2) Pracownia Zoologii Kręgowców,
3) Pracownia Botaniki,
4) Pracownia Ekologii,
5) Pracownia Fizjologii Zwierząt,
6) Pracownia Fizjologii Roślin,
7) Pracownia – Muzem Przyrodnicze.
6. Katedra Biologii Molekularnej
1) Pracownia Bioinformatyki i Modelowania Procesów Biologicznych,
2) Pracownia Biochemii i Biologii Komórki,

regulaminu Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 50 z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przekazy-

wania do Biblioteki Uniwersyteckiej publikacji wydawanych na Uniwersytecie Zielonogórskim poza Oﬁcyną Wydawniczą.

Zgodnie z zarządzeniem wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Zielonogórskiego zobowiązane są
do nieodpłatnego przekazywania Bibliotece Uniwersyteckiej 5 egzemplarzy publikacji wydawanych w Uczelni
poza Oﬁcyną Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obowiązek przekazywania wydawnictw dotyczy
książek, czasopism, materiałów konferencyjnych a także
dokumentów życia społecznego uczelni: informatorów
o wydziałach i instytutach, wydawnictw jubileuszowych,
druków okolicznościowych, dokumentów stanowiących
źródło informacji i edukacji. Nadzór nad realizacją po-
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3) Pracownia Mikrobiologii i Genetyki.
7. Katedra Biotechnologii
1) Pracownia Bioﬁzyki,
2) Pracownia Biotechnologii,
3) Pracownia Chemii,
4) Magazyn Odczynników Chemicznych
8. Katedra Ochrony Przyrody
1) Pracownia Ochrony Bioróżnorodności,
2) Pracownia Biologii i Ekologii Człowieka,
3) Pracownia Ochrony Zasobów Naturalnych.

 Nr 52 z dnia 10 września 2007 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 obowiązuje od dnia 1 października 2007 r.

 Nr 53 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie wysokości
opłat za pokoje/mieszkania w Domach Pracowniczych
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

JM Rektor ustalił wysokość opłat miesięcznych za pokoje/mieszkania pracownicze według następujących stawek
(tabela poniżej):

 Nr 54 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wysokości
opłat za najem pomieszczeń użytkowych.

JM Rektor ustalił wysokość opłaty z tytułu najmu pomieszczeń użytkowych Uczelni według następujących
stawek (za każdą rozpoczętą godzinę najmu):
a) Aula przy ul. Podgórnej 50 ( 472 miejsca)
......................................................... 350,00 zł + VAT
b) sala wykładowa powyżej 180 miejsc 250,00 zł + VAT
c) sala wykładowa od 110 do 179 miejsc.200,00 zł + VAT
d) sala wykładowa od 80 do 109 miejsc 180,00 zł + VAT
e) sala wykładowa poniżej 80 miejsc ... 150,00 zł + VAT
f) Palmiarnia ........................................ 210,00 zł + VAT
Lp.

1.

2.

3.

Obiekt UZ

Dom
Pracowniczy

Dom
Pracowniczy

Dom
Pracowniczy

Ulica

ul. Prosta 6

ul. Stefana
Wyszyńskiego 19a

ul. Ogrodowa 3b

g) Hala Sportowa ul. Prof. Z. Szafrana 450,00 zł + VAT
h) Hala Sportowa przy ul. Prostej......... 350,00 zł + VAT
i) boisko z szatniami na mecze piłki nożnej (90 minut)
......................................................... 250,00 Zł + VAT
j) boisko z szatniami na treningi (90 minut)
......................................................... 200,00 zł + VAT
k) boisko na treningi (90 minut)............ 130,00 zł + VAT
l) siłownia z szatnią (90 minut) .............. 90,00 zł + VAT
m) pomieszczenie dla obsługi organizacyjnej imprezy
......................................................... 100,00 zł + VAT
n) ustawienie stolika w holu Uczelni....... 80,00 zł + VAT
najem powierzchni holi z przeznaczeniem na catering
..................................150,00 zł + VAT (jednorazowo)
W koszt najmu nie wchodzi koszt obsługi porządkowo
– technicznej. Koszt obsługi porządkowo-technicznej wynosi 250,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę najmu.
W uzasadnionych przypadkach Kanclerz upoważniony
jest do ustalenia drogą negocjacji innych opłat za najem
niż określone niniejszym zarządzeniem

 Nr 55 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie struktury
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

Wprowadzone zostały następujące zmiany w strukturze
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego:
1. zniesiony został w strukturze organizacyjnej Instytutu
Historii Zakład Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej.
2. powołane zostały w strukturze organizacyjnej Instytutu
Historii następujące Zakłady:
1) Zakład Archeologii i Historii Starożytnej,
2) Zakład Historii Średniowiecznej,
3) Zakład Historii Nauki i Kultury.
3. powołany został w strukturze organizacyjnej Instytutu
Politologii Zakład Najnowszej Historii Politycznej.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2007 r.
Agnieszka Gąsiorowska
Biuro Prawne
Mieszkanie/pokój

260,00

b) za mieszkanie jednopokojowe
+ wartości odczytów liczników i wodomierzy

365,00

c) za mieszkanie dwupokojowe
+ wartości odczytów liczników i wodomierzy

510,00

a) za pokój z umywalką

210,00

b) za 2 pokoje z umywalką

260,00

c) za pokój z łazienką

260,00

d) za pokój z łazienką i aneksem kuchennym

330,00

e) za mieszkanie dwupokojowe z kuchnią
i łazienką

410,00

f) za pokój nr 104 (pokój z umywalką)

260,00

a) za mieszkanie dwupokojowe z kuchnią
i łazienką

410,00

b) za mieszkanie dwupokojowe z łazienką

360,00

c) za mieszkanie jednopokojowe z kuchnią
i łazienką

340,00

d) za mieszkanie jednopokojowe z łazienką
i wspólną kuchnią na piętrze

280,00

e) za mieszkanie 305 - 306 pokój
+ pokój z aneksem kuchennym

330,00

za pokój z łazienką i wspólną kuchnią
na piętrze

300,00

Dom
Pracowniczy

w Przylepie
ul. 22 Lipca 6B i C

5.

DS „VICEVERSAL”

Al. Wojska Polskiego 65 - za mieszkanie trzypokojowe

6.
7.

Stawka czynszu

a) za pokój w mieszkaniu dwupokojowym +
wartości odczytów liczników i wodomierzy

4.

Studencki Budynek
Mieszkalny
Pokoje Gościnne
SWF i S

zielonogórski

500,00

ul. Wyspiańskiego 60

- za jeden pokój w segmencie dwupokojowym
+ media

260,00

ul. Wyspiańskiego 58

- za pokój wspólna kuchnia i łazienka
na piętrze

220,00
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