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Z  O B R A D  S E N A T U
...Senat na zwyczajnym posiedzeniu  
w dniu 24 września 2008 r. podjął następu-
jące uchwały:

 Nr 441 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działal-
ności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akade-
mickim 2007/2008. 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego w roku akademickim 2007/2008.
 Nr 442 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2007/
2008.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2007/
2008.
 Nr 443 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działal-

ności administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w 
roku akademickim 2007/2008. 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administra-
cji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademi-
ckim 2007/2008.
 Nr 444 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści komisji ds. kształcenia. 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności komisji ds. 
kształcenia.
 Nr 445 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści komisji ds. studenckich. 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności komisji ds. 
studenckich.
 Nr 446 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści komisji ds. budżetu i finansów. 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności komisji ds. 
budżetu i finansów.
 Nr 447 w sprawie przyjęcia ramowego programu prac 

Senatu. 
Senat przyjął ramowy program prac senatu na rok 
akademicki 2008/2009.
 Nr 448 w sprawie opinii dotyczącej pełnienia obowiąz-

ków Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas 
jego nieobecności.
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą pełnienia 
obowiązków Rektora podczas jego nieobecności lub 
w przypadku zaistnienia innych przeszkód przez Pro-
rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – prof. 
dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, a w razie jego 
nieobecności przez Prorektora ds. Rozwoju – dr. hab. 
Krzysztofa Urbanowskiego, prof. UZ. 
 Nr 449 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony. 
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pra-
cy z dr Aliną Szelecką - nauczycielem akademickim 
mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 205 ust. 
3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 Nr 450 w sprawie powołania członków Rady 

Studium Nauki Języków Obcych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał nastę-
pujących członków Rady Studium Nauki Języków Ob-
cych Uniwersytetu Zielonogórskiego:

1.  dr. hab. Andrzeja Ksenicza, prof. UZ,
2. dr. Tadeusza Zuchewicza.
 Nr 451 w sprawie powołania członków Rady Stu-

dium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał nastę-
pujących członków Rady Studium Wychowania Fi-
zycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego:
1.  prof. dr. hab. Michała Stosika,
2. dr. hab. Józefa Tatarczuka, prof. UZ.
 Nr 452 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieru-

chomości. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę 
na nieodpłatne przekazanie dla potrzeb Archiwum 
Państwowego w Zielonej Górze nieruchomości grun-
towej o powierzchni 2 000 m2 z przeznaczeniem wy-
łącznie na budowę Archiwum Państwowego, po doko-
naniu wydzielenia jej z działki nr 162/13 o powierzchni 
3 267 m2, dla której prowadzona jest księga wieczy-
sta KW 47230, stanowiącej własność Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
 Nr 453 w sprawie ustalenia wymiaru pensum dydak-

tycznego nauczycieli akademickich w roku akademi-
ckim 2008/2009. 
Senat ustalił następujące wymiary pensum:

Stanowisko i stopień naukowy
Wymiar 

pen-
sum

1.
Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku profesora posiadający tytuł 
naukowy profesora

180

2. 

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku profesora nie posiadający 
tytułu naukowego profesora (pro-
fesor UZ)

210

3. 

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta posiadający 
stopień naukowy doktora habili-
towanego

210

4. 

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku adiunkta nie posiadający 
stopnia naukowego doktora habi-
litowanego

240

5.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
posiadającego stopień naukowy 
doktora

360

6. 

Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku starszego wykładowcy nie 
posiadający stopnia naukowego 
doktora

360

7. Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku asystenta - mgr 240

8. Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku wykładowcy – mgr 360

9. Nauczyciel zatrudniony na stano-
wisku lektora i instruktora 540
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 Nr 454 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Artystycznego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Artystycznego w Katedrze 
Sztuki i Kultury Plastycznej:
1. Zakładu Rysunku i Działań z Zakresu Kompozycji 

Płaszczyzny i Przestrzeni wraz z następującymi 
Pracowniami:
1) Pracownią Działań Przestrzennych,
2) Pracownią Rysunku I,
3) Pracownią Rysunku II,
4) Pracownią Rysunku III, 
5) Pracownią Rzeźby,
6) Pracownią Projektowania Graficznego,
7) Pracownią Fotografii;

2. Zakładu Malarstwa, Edukacji Twórczej oraz Tech-
nik Przetwarzania Obrazu i Nauk o Sztuce wraz z 
następującymi Pracowniami:
1) Pracownią Malarstwa I,
2) Pracownią Malarstwa II,
3) Pracownią Malarstwa III,
4) Pracownią Edukacji Twórczej,
5) Pracownią Multimedialną I,
6) Pracownią Multimedialną II,
7) Pracownią Nauk o Sztuce.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Artystycznego w Instytucie 
Sztuk Pięknych - Zakładu Nauk o Sztuce.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Artystycznego dotyczący powołania w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Artystycznego w Katedrze 
Sztuki i Kultury Plastycznej:
1. Zakładu Rysunku i Multimediów wraz z następują-

cymi Pracowniami:

1) Pracownią Działań Przestrzennych,
2) Pracownią Rysunku I,
3) Pracownią Rysunku II,
4) Pracownią Rysunku III,
5) Pracownią Rzeźby,
6) Pracownią Projektowania Graficznego,
7) Pracownią Fotografii,
8) Pracownią Multimedialną I,
9) Pracownią Multimedialną II;

2. Zakładu Malarstwa i Edukacji Twórczej wraz z na-
stępującymi Pracowniami:

1) Pracownią Malarstwa I,
2) Pracownią Malarstwa II,
3) Pracownią Malarstwa III,
4) Pracownią Edukacji Twórczej,
5) Pracownią Nauk o Sztuce.

 Nr 455 w sprawie zniesienia Centrum Kształcenia Pe-
dagogicznego. 
Senat zniósł Centrum Kształcenia Pedagogicznego 
– jednostkę organizacyjną o charakterze międzywy-
działowym.
 Nr 456 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umo-

wy z podmiotem zagranicznym. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę 
na zawarcie przez JM Rektora umowy o współpracy 
z Hanoi University of Agriculture. 
 Nr 457 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu 

spłaty kredytu. 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę 
na zmianę umowy o kredyt obrotowy w rachunku bie-
żącym nr 29/016/04/Z/VV z dnia 17 maja 2004 roku w 
wysokości 6.500.000,00 PLN, zaciągniętego w BRE 
Banku S.A., polegającą na przedłużeniu terminu spła-
ty kredytu do dnia 31 października 2009 roku. Kredyt 
przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań płatni-
czych z tytułu prowadzonej działalności statutowej.

 ...JM Rektor wydał zarządzenia:

 Nr 32 z dnia 1 września 2008 r. zmieniające zarzą-
dzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z 
dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za 
świadczone usługi edukacyjne.
JM Rektor ustalił stawkę podstawową opłaty za za-
jęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych na 
kierunku pielęgniarstwo (studia pierwszego stopnia), 
obowiązującą od semestru zimowego roku akademi-
ckiego 2008/2009 w wysokości 2 200,00 zł.
 Nr 33 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie wprowadze-

nia regulaminu przyznawania stypendiów doktoran-
ckich dla doktorów Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Wprowadzony został regulamin przyznawania sty-
pendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
 Nr 34 z dnia 1 września 2008 r. w sprawie zasad kwa-

terowania osób w pokojach gościnnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. 
JM Rektor ustalił, iż Uniwersytet Zielonogórski posia-
da bazę noclegową w Zielonej Górze, przeznaczo-
ną do przyjmowania gości Uczelni w następujących 
obiektach:

Lp. Obiekt Uniwersytetu Ulica Liczba oraz rodzaj pomieszczeń

1. Dom Pracowniczy ul. Prosta 6
3 mieszkania 1 pokój 1 – osobowy

kuchnia, łazienka z wc

5 mieszkań 2 pokoje 1 – osobowe
wspólna kuchnia, łazienka z wc

Klucze od pokoi – portiernia Budynek Dydaktyczny (A-16), Al. Wojska Polskiego 69, tel. 068 328-31-89

2. Dom Pracowniczy
ul. Stefana 

Wyszyńskiego 
19a

5 pokoi 1- osobowe z umywalką
wspólna kuchnia, łazienka z wc

5 pokoi 2- osobowe z umywalką
wspólna kuchnia, łazienka z wc

Klucze od pokoi – portiernia Budynek Dydaktyczny (A-26), ul. Monte Cassino 21b, tel. 068 328-73-12


