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Senat wyraził zgodę na ustanowienie:
- hipoteki kaucyjnej w wysokości
7.500.000,00 PLN,
- hipoteki zwykłej w wysokości
10.000.000,00 PLN,
- hipoteki kaucyjnej w wysokości
650.000,00 PLN,
na rzecz BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie na
nieruchomościach dotyczących księgi wieczystej KW nr
ZG1E/00046060/8.

z obrad
senatu

> Nr 305 zmieniająca uchwałę nr 297 Senatu UniwersyteSenat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 22 września
2010 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 297 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim
2009/2010.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu
Zielonogórskiego w roku akademickim 2009/2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 298 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2009/2010.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2009/2010.

> Nr 299 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-

ści administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku
akademickim 2009/2010.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim
2009/2010, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. >
> Nr 300 w sprawie przyjęcia ramowego programu prac
Senatu.
Senat przyjął ramowy program prac Senatu na rok akademicki 2010/2011, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

> Nr 301 zmieniająca uchwałę nr 362 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego (wraz z p.zm.) oraz
wprowadzająca tekst jednolity uchwały.
Senat wprowadził zmiany w systemie zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 302 w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego

na rok 2010 r.
Senat zatwierdził skorygowany plan rzeczowo - finansowy na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.

> Nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie ter-

tu Zielonogórskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Rektora
Uniwersytetu Zielonogórskiego dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz cudzoziemców
odbywających studia jako stypendyści uczelni i wprowadzająca tekst jednolity regulaminu.
Na mocy uchwały Senat wprowadził następujące zmiany:
„1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium
Rektora UZ z chwilą:
1) skreślenia z listy studentów,
2) uzyskania prawa do otrzymywania stypendium naukowego na podstawie art. 173b ustawy bądź ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
3) uzyskania prawa do otrzymywania stypendium strony
polskiej lub stypendium strony wysyłającej, w przypadku studentów cudzoziemców.”
„3. Studenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować Kierownika Działu Spraw Studenckich o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3).”
Nr 306 zmieniająca uchwałę nr 239 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Uniwersytetu Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego
roku studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywających studia doktoranckie jako stypendyści uczelni i
wprowadzająca tekst jednolity regulaminu.
Senat wprowadził następujące zmiany:
„1. Uczestnik studiów doktoranckich traci prawo do
otrzymywania stypendium UZ z chwilą:
1) skreślenia z listy doktorantów,
2) rezygnacji ze studiów doktoranckich,
3) uzyskania prawa do otrzymywania stypendium naukowego na podstawie art. 199b w zw. z art. 173b
ustawy bądź ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,
4) uzyskania prawa do otrzymywania stypendium strony
polskiej lub stypendium strony wysyłającej, w przypadku doktorantów cudzoziemców.”
„3. Doktoranci mają obowiązek niezwłocznie poinformować kierownika studiów doktoranckich o okolicznościach określonych w ust. 1 pkt 3) i 4).”

minu spłaty kredytu.
Senat wyraził zgodę na zmianę umowy o kredyt krót- > Nr 307 w sprawie zaleceń dotyczących tworzenia prakoterminowy w rachunku bieżącym nr 29/016/04/Z/
cowni kształcenia językowego.
VV z dnia 17 maja 2004 r., polegającą na przesunięciu
W przypadku tworzenia w wewnętrznej strukturze orgaterminu spłaty kredytu do dnia 28 października 2011 r.
nizacyjnej wydziału pracowni językowych Senat zalecił,
Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie zobowiązań
aby jednostki te powoływane były, jeżeli mają być w
płatniczych z tytułu prowadzonej bieżącej działalności
niej zatrudnieni jako podstawowym miejscu pracy co
statutowej.
najmniej trzej nauczyciele akademiccy na stanowisku
> Nr 304 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
lektora, wykładowcy, bądź starszego wykładowcy prokredytu.
wadzący zajęcia z języka obcego.
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> Nr 308 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze > Nr 312 w sprawie zobowiązania wydziałów do przedsta-

wienia programu naprawczego.
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Senat zobowiązał Dziekanów wydziałów, w których
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
budżecie powstał deficyt, do przedstawienia prograInżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia w
mu naprawczego zaopiniowanego przez Radę Wydziału
strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i
w terminie do końca lutego 2011 r.
Środowiska w Instytucie Budownictwa Zakładu Budownictwa Ogólnego i Architektury.
> Nr 313 w sprawie opinii dotyczącej porozumienia z MiaSenat pozytywnie zaopiniował także wniosek Rady Wystem Zielona Góra.
działu Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący powoSenat wyraził pozytywną opinię w sprawie porozumienia
łania w strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii
między Uniwersytetem Zielonogórskim a Miastem Zielona
Lądowej i Środowiska w Instytucie Budownictwa nastęGóra dotyczącego współpracy w zakresie tworzenia popujących zakładów:
mostu miedzy nauką a przemysłem, rozwoju infrastruk1. Zakładu Architektury i Urbanistyki,
tury sfery B+R, zawartego w celu wspierania innowacji,
2. Zakładu Budownictwa Ogólnego.
nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej, jak również
> Nr 309 w sprawie utworzenia międzywydziałowego kieszeroko rozumianej przedsiębiorczości oraz edukacji.
runku studiów drugiego stopnia ”inżynieria biomedyczna”.
> Nr 314 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbySenat wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Mechacie nieruchomości.
nicznym międzywydziałowego kierunku studiów drugiego
Senat wyraził zgodę na nieodpłatne zbycie na rzecz
stopnia „inżynieria biomedyczna”, prowadzonego przez
Miasta Zielona Góra pod potrzeby Strefy Aktywności GoWydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki, Informaspodarczej Lubuskiego Trójmiasta nieruchomości gruntyki i Telekomunikacji i Wydział Nauk Biologicznych.
towych oznaczonych jako działki 214/3, 231, 18, 41, 42
> Nr 310 zmieniająca uchwałę nr 293 Senatu Uniwersyteo łącznej powierzchni 32,46 ha położonych w Nowym
tu Zielonogórskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie
Kisielinie, dla których prowadzona jest księga wieczystawek za realizację godzin ponadwymiarowych na stusta KW 61820, stanowiących własność Uniwersytetu
diach stacjonarnych u niestacjonarnych.
Zielonogórskiego, o wartości 7 002 190,00 zł.
Senat zmienił stawkę za realizację godzin ponadwymia> Nr 315 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie
rowych na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych
nieruchomości.
obowiązujące od roku akademickiego 2010/2011, dla osób
Senat wyraził zgodę na odpłatne zbycie na rzecz Miasta
nie będących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego
Zielona Góra pod potrzeby Strefy Aktywności Gospodartj. dla nauczycieli posiadających stopień naukowy dr hab.,
czej Lubuskiego Trójmiasta nieruchomości gruntowych
dr hab. inż., II st.kw.art. na kwotę 81 zł.
oznaczonych jako działki nr 236, 235, 15/32, 214/2,
223, 232 o łącznej powierzchni 42,14 ha położonych w
Nowym Kisielinie, dla których prowadzona jest księga
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
wieczysta KW 61820, stanowiących własność Uniwersy27 października 2010 r. podjął następujące uchwały:
tetu Zielonogórskiego, o wartości 11 103 000,00 zł.

> Nr 311 w sprawie korekty budżetu na rok 2010.
Senat przyjął zmiany w tabeli nr 3 – „Działalność inwestycyjna na 2010 r.” w załączniku nr 1 do budżetu
Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2010 przyjętego
uchwałą nr 271 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010. Tabela nr 3 załącznika nr 1 w wersji
uwzględniającej zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Pani i Panu

> Nr 316 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z
dr. Zygmuntem Kowalczukiem - nauczycielem akademickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz §
121 ust. 2 i 3 w zw. z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
Zielonogórskiego.

Drogiej Koleżance

inż. Katarzynie i dr. inż. Krzysztofowi
Łasińskim

Katarzynie Łasińskiej

wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci Ojca i Teścia

wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci TATY

składają
Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Zielonogórskiego

składają
Prorektor ds. Rozwoju oraz koleżanki i koledzy
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> Nr 317 w sprawie zmiany regulaminu studiów dokto-

ganizacyjnej Wydziału Mechanicznego.
ranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Mechanicznego dotyczący następujących zmian w strukSenat zmienił § 11 regulaminu studiów doktoranckich na
turze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego w InstyUniwersytecie Zielonogórskim wprowadzonego uchwałą
tucie Budowy i Eksploatacji Maszyn:
nr 254 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24
lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu studiów
1) zmiana nazwy Zakładu Bioinżynierii na Zakład Inżydoktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, który
nierii Biomedycznej;
otrzymał następujące brzmienie:
2) powołanie w strukturze organizacyjnej Zakładu Inży„1. Doktorant może podejmować pracę zarobkową, z
nierii Biomedycznej:
zastrzeżeniem ust. 2.
a) Laboratorium Biomechaniki,
2. Wykonywanie pracy zarobkowej przez doktoranta nie
b) Laboratorium Biomateriałów i Nanotechnologii.
może kolidować z obowiązkami wynikającymi z programu studiów doktoranckich.”
> Nr 320 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
> Nr 318 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Humanistycznego dotyczący powołania w strukturze orSenat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
ganizacyjnej Instytutu Neofilologii w Zakładzie Filologii
Ekonomii i Zarządzania dotyczący zniesienia w strukRomańskiej Pracowni Glottodydaktyki Romańskiej.
turze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem.
> Nr 321 w sprawie warunków utworzenia Akademickiego
Senat pozytywnie również zaopiniował wniosek Rady WyCentrum Szkolenia Sportowego przy Uniwersytecie Ziedziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący powołania w struklonogórskim.
turze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania:
Senat wyraził zgodę na utworzenie Akademickiego Cen1) Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem,
trum Szkolenia Sportowego przy Uniwersytecie Zielono2) Pracowni Kształcenia Językowego.
górskim w oparciu o bazę Uczelni i wykorzystanie poten> Nr 319 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury orcjału sportowego AZS.

zarządzenia
jm rektora
JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 52 z dnia 14 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
25 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego i wprowadzające tekst jednolity.
JM Rektor zmienił zasady przyznawania miejsc w domach
studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wprowadził
także tekst jednolity regulaminu przyznawania miejsc
w domach studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego
uwzględniający zmiany, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

> Nr 53 z dnia 22 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
20 stycznia 2010 r. w sprawie szczegółowych unormowań
dotyczących postępowania rekrutacyjnego oraz kalendarza rekrutacyjnego w roku akademickim 2010/2011
na studia pierwszego i drugiego stopnia.
JM Rektor ustalił terminy składania dokumentów, termin
egzaminów praktycznych oraz termin ogłoszenia wyników w naborze zimowym.
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> Nr 54 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Przedmiotowym zarządzeniem została zmieniona struktura organizacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, w ten sposób, że JM Rektor zniósł Zakład Budownictwa Ogólnego i Architektury, a powołał Zakład
Architektury i Urbanistyki oraz Zakład Budownictwa
Ogólnego.

> Nr 55 z dnia 24 września 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
7 stycznia 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim
2010/2011.
JM Rektor ustalił zmiany wielkości limitów rekrutacyjnych w roku akademickim 2010/2011 na wybranych kierunkach.

> Nr 56 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zmiany re-

gulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla
doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu.
JM Rektor wprowadził zmiany regulaminu przyznawania
stypendiów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

> Nr 57 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zniesienia

stawek podstawowych opłat za zajęcia dydaktyczne na
I roku studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2010/2011.
W związku z wyborem oferty Uniwersytetu
Zielonogórskiego na prowadzenie studiów w ramach
projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe

