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Z O B R A D S E N AT U

Z OBRAD
SENATU

przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2009/2010.
Senat przyjął zmiany w uchwale nr 404 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku
akademickim 2009/2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 191 zmieniająca uchwałę nr 97 Senatu Uniwersytetu

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 września
2009 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 185 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu

członka Senatu.
Senat stwierdził wygaśnięcie mandatu członka Senatu
mgr Beaty Brzozowskiej.

> Nr 186 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim
2008/2009.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu
Zielonogórskiego w roku akademickim 2008/2009.

> Nr 187 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2009/2009.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2008/2009.

> Nr 188 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku
akademickim 2008/2009 r.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim
2008/2009.

> Nr 189 w sprawie przyjęcia ramowego programu prac
Senatu.
Senat przyjął ramowy program prac Senatu na rok akademicki 2009/2010, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

> Nr 190 zmieniającą uchwałę nr 404 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie

Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji oraz limitów miejsc na
studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010 oraz
uchwałę nr 167 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z
dnia 27 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu
rekrutacji oraz limitów miejsc na studia doktoranckie w
roku akademickim 2010/2011.
Senat w uchwale nr 97 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji oraz limitów miejsc
na studia doktoranckie w roku akademickim 2009/2010
wprowadził następujące zmiany:
1. w załączniku nr 1 w § 4 skreślił pkt 8;
2. w załączniku nr 1 w § 4 skreślił ostatnie zdanie w
brzmieniu: „Kandydat, który wycofa dokumenty nie
otrzymuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej”;
3. w załączniku nr 2 zmienił termin postępowania kwaliﬁkacyjnego: składanie dokumentów – do 17 września 2009 r.;
4. w załączniku nr 2 zmienił limit przyjęć na rok akademicki 2009/2010 ustalając go na 16 osób;
5. w załączniku nr 3 zmienił termin postępowania kwaliﬁkacyjnego: przyjmowanie dokumentów – do 17
września 2009 r.
Natomiast w załączniku nr 1 do uchwały nr 167 Senatu
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r.
w sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji oraz limitów miejsc na studia doktoranckie w roku akademickim
2010/2011, Senat wprowadził następujące zmiany:
1. w § 4 skreślił pkt 8;
2. w § 4 skreślił ostatnie zdanie w brzmieniu: „Kandydat, który wycofa dokumenty nie otrzymuje zwrotu
opłaty rekrutacyjnej”.

> Nr 192 zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu

Zielonogórskiego nr 30 z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie powołania Rady Wydawniczej.

Ze smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 października 2009 roku
zmarł

WOJCIECH WIECZOREK
z Instytutu Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
Członek Senatu, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Politechniki Zielonogórskiej
i Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W Zmarłym tracimy życzliwego współpracownika, szanowanego
za swą postawę i uczciwość Przyjaciela i Kolegę.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają
Rektor, Senat, Kanclerz
oraz współpracownicy z Uniwersytetu Zielonogórskiego
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Senat zmienił pkt 10 i pkt 12 uchwały Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 30 z dnia 29 października 2008
r. w sprawie powołania Rady Wydawniczej, które otrzymały następujące brzmienie:
„10. prof. dr hab. Beata Gabryś,“
12. mgr Ryszard Błażyński – sekretarz.”
Po w/w zmianach skład Rady Wydawniczej Uniwersytetu
Zielonogórskiego przedstawia się następująco:
1. dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ - Przewodniczący,
2. prof. dr hab. inż. Marian Adamski,
3. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski,
4. prof. dr hab. Janusz Matkowski,
5. dr hab. inż. Maria Fic, prof. UZ,
6. dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ,
7. dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ,
8. dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ,
9. dr hab. inż. Anna Walicka, prof. UZ,
10. prof. dr hab. Beata Gabryś,
11. dr Rafał Ciesielski,
12. mgr Ryszard Błażyński - sekretarz.

> Nr 193 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej struktury

5) Pracownią Zoologii Kręgowców,
6) Pracownią Fizjologii Zwierząt,
7) Pracownią – Muzeum Przyrodniczym.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Nauk Biologicznych dotyczący powołania w strukturze
organizacyjnej Wydziału Nauk Biologicznych Katedry
Botaniki i Ekologii wraz z następującymi pracowniami:
2) Pracownią Botaniki,
3) Pracownią Ekologii,
4) Pracownią Fizjologii Roślin.
W dalszej kolejności Senat pozytywnie zaopiniował
wniosek Rady Wydziału Nauk Biologicznych dotyczący
powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk
Biologicznych Katedry Zoologii wraz z następującymi
pracowniami:
1) Pracownią Zoologii Bezkręgowców,
2) Pracownią Zoologii Kręgowców,
3) Pracownią Fizjologii Zwierząt.
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
Wydziału Nauk Biologicznych dotyczący powołania w
strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Biologicznych
Muzeum Przyrodniczego.

organizacyjnej Wydziału Nauk Biologicznych.
> Nr 194 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
struktury organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, SocjoloNauk Biologicznych dotyczący zniesienia w strukturze
gii i Nauk o Zdrowiu.
organizacyjnej Wydziału Nauk Biologicznych Katedry
Senat
wyraził
pozytywnie
zaopiniował
wnioBiologii wraz z następującymi pracowniami:
sek Rady Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk
1) Pracownią Botaniki,
o Zdrowiu dotyczący zniesienia w strukturze organiza2) Pracownią Ekologii,
cyjnej Instytutu Socjologii Zakładu Socjologii Wychowa3) Pracownią Fizjologii Roślin,
nia i Rodziny.
4) Pracownią Zoologii Bezkręgowców,

ZARZ¥DZENIA
JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 41 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie wprowa-

dzenia 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 2009 r.

> Nr 42 z dnia 22 września 2009 r. zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego nr 3 z dnia
15 stycznia 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim
2009/2010.
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JM Rektor ustalił wielkości limitów rekrutacyjnych na
studiach stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 na następujących kierunkach:
1) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
– 17 osób,
2) ﬁlologia, ﬁlologia angielska – 201 osób,
3) pedagogika spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – 111 osób,
4) pedagogika spec. pomoc społeczna i socjoterapia
– 94 osoby,
5) wychowanie ﬁzyczne – 111 osób.
Ponadto ustalił wielkości limitów rekrutacyjnych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 na następujących kierunkach:
1) ochrona środowiska - 96 osób,
2) pedagogika spec. pomoc społeczna i socjoterapia 49 osób,
3) pedagogika spec. resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym - 64 osoby,
4) politologia - 139 osób,
5) zarządzanie - 182 osoby.
W dalszej kolejności JM Rektor ustalił następujące zmiany wielkości limitów rekrutacyjnych na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim
2009/2010 na następujących kierunkach:

