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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

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu
Zielonogórskiego pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/
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pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostozmienił nazwę Zakładu Bioinżynierii na Zakład Inżyniewych”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach
rii Biomedycznej. W strukturze organizacyjnej Zakładu
priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu
Inżynierii Biomedycznej powołał Laboratorium BiomeOperacyjnego - Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz
chaniki oraz Laboratorium Biomateriałów i Nanotechuzyskaniem przez Uniwersytet Zielonogórski dofinansonologii.
wania 100% kosztów edukacji na tych studiach, JM Rektor zniósł stawki podstawowe opłat za zajęcia dydak- > Nr 61 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie struktury
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
tyczne dla studentów rozpoczynających studia na I roku
studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo w
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonoroku akademickim 2010/2011 i realizujących program
mii i Zarządzania zniósł Zakład Zarządzania Bezpieczeńtych studiów bez powtarzania zajęć.
stwem. W strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii
i Zarządzania powołał Katedrę Zarządzania Bezpieczeń> Nr 58 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające zastwem oraz Pracownię Kształcenia Językowego.
rządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na > Nr 62 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie powołastudia doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.
nia Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2010/2011.
JM Rektor zmienił limit przyjęć na stacjonarne studia
doktoranckie prowadzone na Wydziale Humanistycznym
JM Rektor powołał Odwoławczą Komisję Stypendialną na
w ramach dyscypliny naukowej: historia, który wynosi
rok akademicki 2010/2011.
po zmianie 12 miejsc.
> Nr 63 z dnia 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu orga> Nr 59 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie struktury
nizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
JM Rektor wprowadził zmiany w regulaminie organizaNa mocy tego zarządzenia JM Rektor w strukturze orgacyjnym Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowiącym
nizacyjnej Wydziału Humanistycznego - Instytutu Neofizałącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu
lologii w Zakładzie Filologii Romańskiej powołał PracowZielonogórskiego z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie
nię Glottodydaktyki Romańskiej.
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
> Nr 60 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie struktury
organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.
Joanna Bojarska
Biuro Prawne
Jm Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Mechanicznego w Instytucie Budowy i Eksploatacji Maszyn

Sukcesy naszych
pracowników
Prof. Czesław Osękowski - Zasłużony dla Kultury Polskiej
Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - doceniając wielkie zasługi dla kultury polskiej przyznał Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesławowi Osękowskiemu zaszczytne
odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej. Honorową odznakę wręczył
25 października Marszałek Województwa Lubuskiego podczas posiedzenia
Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Prof. Czesław Osękowski należy do grona wybitnych postaci naszego
miasta i regionu. Jest znawcą sztuki współczesnej, otacza mecenatem
kulturę studencką, zespoły, kabarety i młodych plastyków, zapewniając im dobre warunki działalności czego efektem są ostatnie wysokie oceny Uniwersytetu Zielonogórskiego w tej dziedzinie. Prof. Czesław Osękowski pełni funkcję
Przewodniczącego Rady Muzeum Ziemi Lubuskiej wspierając wiele istotnych dla
naszego miasta wydarzeń kulturalnych. Aktywnie działa też w Radzie Naukowej
Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.
Prywatnie prof. Osękowski jest kolekcjonerem dzieł sztuki. Głównie interesuje go malarstwo związane ze Śląskiem,
Karkonoszami i Zieloną Górą. Kolekcjonuje też wszystko co dotyczy Gubina, jego rodzinnego miasta - pocztówki, mapy,
plany i inne pamiątki.
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Marek Pych

