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z o b r a d s e n at u

z obrad
senatu
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 września
2011 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 414 zmieniająca uchwałę nr 228 Senatu Uniwersyte-

>

>

>

>

> Nr 421 w sprawie zgłoszenia prof. dr hab. Grzegorza Ga-

brysia na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Senat zgłosił prof. dr. hab. Grzegorza Gabrysia na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

> Nr 422 w sprawie zgłoszenia dr hab. Pauliny Komorow-

skiej-Birger, prof. UZ na kandydata do Polskiej Komisji
Akredytacyjnej
Senat zgłosił dr hab. Paulinę Komorowską-Birger, prof.
UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

> Nr 423 w sprawie zgłoszenia dr. hab. Mikhaila Kotina, prof.

UZ na kandydata do polskiej Komisji Akredytacyjnej
Senat zgłosił dr. hab. Mikhaila Kotina, prof. UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

tu Zielonogórskiego z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie > Nr 424 w sprawie zgłoszenia dr. hab. Wiesława Leońskiego,
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniprof. UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
wersytetu Zielonogórskiego oraz wprowadzająca tekst
Senat zgłasił dr. hab. Wiesława Leońskiego, prof. UZ na
jednolity regulaminu
kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
W regulaminie organizacyjnym Biblioteki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, w rozdziale III - Struktura Organiza- > Nr 425 w sprawie zgłoszenia dr. hab. Jarosława Macały,
prof. UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
cyjna Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Senat
zmienił pkt 12, nadając mu brzmienie: „12. Regionalny
Senat zgłosił dr. hab. Jarosława Macałę, prof. UZ na kanOśrodek Informacji Normalizacyjnej.” oraz wprowadził
dydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
tekst jednolity regulaminu organizacyjnego Biblioteki
> Nr 426 w sprawie zgłoszenia dr. inż. Dariusza Michalskiego
Uniwersytetu Zielonogórskiego
na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Nr 415 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności UniSenat zgłosił dr. inż. Dariusza Michalskiego na kandydata
wersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2010/2011
do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu
> Nr 427 w sprawie zgłoszenia dr. hab. inż. Andrzeja ObuZielonogórskiego w roku akademickim 2010/2011.
chowicza, prof. UZ na kandydata do Polskiej Komisji AkreNr 416 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersydytacyjnej
tetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2010/2011
Senat zgłosił dr. hab. inż. Andrzeja Obuchowicza, prof.
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora UniwersyUZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
tetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2010/2011.
> Nr 428 w sprawie zgłoszenia dr. hab. Romana Sapeńko,
Nr 417 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnoProf. UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
ści administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku
Senat zgłosił dr. hab. Romana Sapeńko, prof. UZ na kanakademickim 2010/2011
dydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim > Nr 429 w sprawie zgłoszenia dr. hab. Arkadiusza Świadka,
prof. UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
2010/2011, stanowiące załącznik do uchwały.
Senat zgłosił dr. hab. Arkadiusza Świadka, prof. UZ na
Nr 418 w sprawie przyjęcia ramowego programu prac Senatu
kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Senat przyjął ramowy program prac senatu na rok aka- > Nr 430 w sprawie zgłoszenia dr hab. Anny Szóstak, prof.
UZ na kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
demicki 2011/2012, stanowiący załącznik do uchwały.
Senat zgłosił dr hab. Annę Szóstak, prof. UZ na kandyda> Nr 419 w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu
ta do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Zielonogórskiego
Senat uchwalił Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego, > Nr 431 w sprawie zgłoszenia dr. Pawła Szudryna kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej
stanowiący załącznik do uchwały.
Senat zgłosił dr. Pawła Szudrę na kandydata do Polskiej
> Nr 420 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kreKomisji Akredytacyjnej.
dytu obrotowego w rachunku bieżącym
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na > Nr 432 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów
podyplomowych
zawarcie z BRE Bank S.A. umowy o udzielenie i obsługę
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia
6.500.000,00 PLN na okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem
na Wydziale Ekonomii i Zarządzania studiów podyplomona finansowanie działalności bieżącej uczelni. Senat upowych „Profilaktyka patologii organizacyjnych”.
ważnił Rektora do podpisania umowy kredytowej, doku>
Nr 433 w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych
mentów niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń spłaty
prowadzonych ze studentami cudzoziemcami w ramach
kredytu w postaci weksla wraz z deklaracją wekslową oraz
umów i programów międzynarodowych na Uniwersyteinnych dokumentów niezbędnych do wykonania uchwały
cie Zielonogórskim
Senatu, a także wyraził zgodę na ujęcie kosztów realizacji
umowy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaSenat na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 w zw. z art.
ty kredytu w planie rzeczowo–finansowym Uniwersytetu
130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolZielonogórskiego na lata 2011 – 2012.
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 wraz z p.
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

nr 8 (191)

listopad 2011

12

z o b r a d s e n at u / z a r z ą d z e n i a j m r e k to r a

zm.) oraz § 4 ust. 1 uchwały nr 176 Senatu Uniwersytetu > Nr 435 w sprawie opinii dotyczącej zamiany struktury orgaZielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie wynizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o zdrowiu
miaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad obliSenat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
czania godzin dydaktycznych uchwalił, że zajęcia dydakPedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący powotyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich ze
łania w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki,
studentami cudzoziemcami w ramach umów i programów
Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Katedrze Mediów i Technomiędzynarodowych oraz opiekę merytoryczną nad tymi
logii Informacyjnych następujących pracowni:
studentami wlicza się do pensum dydaktycznego nauczy1) Pracowni Pedagogicznych Oddziaływań Medialnych,
ciela akademickiego określonego uchwałą nr 176 Senatu
2) Pracowni Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych.
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009
r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli akademickich > Nr 436 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji
ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrooraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w wymiarze
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
- 15 godzin * n (gdzie n oznacza liczbę cudzoziemców).
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na przy> Nr 434 w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w struktujęcie dotacji ze środków finansowych Wojewódzkiego Funrze organizacyjnej Parku Naukowo-Technologicznego jedduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
nostki administracyjnej „BIURO REALIZACJI PROJEKTÓW
Górze na realizację zadania pn.: „Zakup wyposażenia do sal
UNIJNYCH – URBAN CREATIVE POLES (UCP)” do realizacji
dydaktycznych dla celów podniesienia poziomu kształcenia
projektu URBAN CREATIVE POLES (UCP) oraz zmiany reguspecjalistów w zakresie ochrony zasobów naturalnych” .
laminu organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego
Wniosek Uniwersytetu o udzielenie dotacji zatwierSenat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 3
dzony został uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
regulaminu organizacyjnego Parku Naukowo-TechnoloFunduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr
gicznego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 100 Se000/18/11 z dnia 1 lipca 2011 r.
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia
2009 r. w sprawie opinii dotyczącej regulaminu organi- > Nr 437 w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Zielonogórskiego
do Stowarzyszenia „Aglomeracja Zielonogórska”
zacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego i utworzył
w strukturze organizacyjnej Parku Naukowo-TechnoloSenat wyraził zgodę na przystąpienie Uniwersytetu
gicznego jednostkę administracyjną „BIURO REALIZACJI
Zielonogórskiego do Stowarzyszenia „Aglomeracja ZiePROJEKTÓW UNIJNYCH – URBAN CREATIVE POLES (UCP)”
lonogórska” w charakterze członka wspierającego tego
do realizacji projektu URBAN CREATIVE POLES (UCP).
stowarzyszenia.

zarządzenia
jm rektora

> Nr 30 z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie nr

16 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 10 marca
2011 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego oraz kalendarza rekrutacyjnego
w roku akademickim 2011/2012 na studia doktoranckie.

> Nr 31 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie reprezentowania

Uniwersytetu Zielonogórskiego w konferencjach oraz innych gremiach międzynarodowych.

> Nr 32 z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmiany Regu-

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 23 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału kom-

laminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Uniwersytecie Zielonogórskim.

petencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego
> Nr 33 z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany zasad
oraz wprowadzające tekst jednolity.
realizacji akcji promocyjnej pn.: „Młodzieżowy Uniwersytet Zielonogórski”.
> Nr 24 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie limitu ilościowego prac dyplomowych przeznaczonych do kontroli
> Nr 34 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji
w systemie Plagiat Pl na Uniwersytecie Zielonogórskim.
ds. opracowania Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego
i projektów uchwał okołostatutowych.
> Nr 25 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad wydatkowania i rozliczania środków na działalność statutową > Nr 35 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie powołania Kona Uniwersytecie Zielonogórskim.
misji ds. opracowania strategii rozwoju Uniwersytetu

> Nr 27 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania

Zielonogórskiego do 2020 r.

Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu 10-le- > Nr 36 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia
cia Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Regulaminu przyznawania indywidualnych nagród Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami aka> Nr 28 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za
demickimi.
korzystanie z ośrodków wczasowych Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
> Nr 37 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości nagród
Rektora dla nauczycieli akademickich.
> Nr 29 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Oficyny Wydawniczej oraz > Nr 38 z dnia 9 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie
nr 27 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 19
wprowadzające tekst jednolity regulaminu.
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