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Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 26.09.2012 r. podjął następujące 
uchwały:

> Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 
2011/2012 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w roku akademickim 2011/2012, sta-
nowiące załącznik do uchwały.

> Nr 2 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w roku akademickim 2011/2012 
Senat pozytywnie ocenił działalność Rektora Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego w roku akademickim 2011/2012.

> Nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku 
akademickim 2011/2012 
Senat przyjął sprawozdanie z działalności administra-
cji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 
2011/2012, stanowiące załącznik do uchwały.

> Nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kredytu 
obrotowego w rachunku bieżącym 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z Bankiem Millennium, wybranym w drodze 
postępowania przetargowego, umowy o zwiększenie 
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do wysokości 
6.500.000,00 PLN, zgodnie z dokumentacją przetargo-
wą, na okres trwania umowy nr 4086/12/400/04, tj. do 
15 czerwca 2014 r., z przeznaczeniem na finansowanie 
działalności bieżącej Uczelni.
Senat upoważnił Rektora do podpisania umowy kredy-
towej, o której mowa wyżej oraz innych dokumentów 
niezbędnych do wykonania podjętej w tym przedmiocie 
uchwały Senatu, a także wyraził zgodę na ujęcie kosz-
tów realizacji umowy kredytowej oraz ustanowienia 
zabezpieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo – fi-
nansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2012 
– 2014.

> Nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
średnioterminowego ratalnego w rachunku kredytowym
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępo-
wania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę 
kredytu średnioterminowego - ratalnego w rachunku 
kredytowym w wysokości 4.000.000,00 PLN, na okres 
24 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie działal-
ności bieżącej Uczelni.
Senat upoważnił Rektora do podpisania określonej po-
wyżej umowy kredytowej oraz innych dokumentów 
niezbędnych do wykonania podjętej w tym przedmio-
cie uchwały Senatu, a także wyraził zgodę na ujęcie 

kosztów realizacji umowy kredytowej oraz ustanowie-
nia zabezpieczeń spłaty kredytu w planach rzeczowo– 
finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2012 
– 2014.

> Nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 
obrotowego w rachunku bieżącym 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na 
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępo-
wania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę 
kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 
8.000.000,00 PLN, nie więcej niż 10.400.000,00 PLN, na 
okres 12 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie 
działalności bieżącej Uczelni.
Senat upoważnił Rektora do podpisania określonej po-
wyżej umowy kredytowej oraz innych dokumentów 
niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały Senatu, 
a także wyraził zgodę na ujęcie kosztów realizacji umo-
wy kredytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty 
kredytu w planie rzeczowo – finansowym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego na lata 2012 – 2013.

> Nr 7 w sprawie przyjęcia ramowego programu prac Se-
natu
Senat przyjął ramowy program prac Senatu na rok aka-
demicki 2012/2013, stanowiący załącznik do uchwały.

> Nr 8 w sprawie opinii dotyczącej pełnienia obowiązków 
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas jego 
nieobecności 
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą pełnienia 
obowiązków Rektora podczas jego nieobecności lub 
w przypadku zaistnienia innych przeszkód, przez Prorek-
tora ds. Studenckich - prof. dr. hab. Wojciecha Strzy-
żewskiego, a w razie jego nieobecności przez Prorektora 
ds. Jakości Kształcenia – prof. dr hab. inż. Magdalenę 
Graczyk.

> Nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości 
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgo-
dę na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Nowym Kisielinie stanowiącej własność Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, obejmującej działki: 15/57 
o powierzchni 7 580 m2, 15/54 o powierzchni 9 529 
m2, 16/6 o powierzchni 153 900 m2 , dla których pro-
wadzona jest księga wieczysta KW 61820, o łącznej 
wartości 6.281.000,00 zł (netto), w tym działka 15/57 
o wartości 369.000,00 zł (netto), działka 15/54 o war-
tości 464.000,00 zł (netto) oraz  działka 16/6 o wartości 
5.448.000,00 zł (netto).

> Nr 10 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Humanistycznego 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydzia-
łu Humanistycznego dotyczący powołania w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego Pracowni Na-
uczania Języków Obcych.
Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wy-
działu Humanistycznego dotyczący zniesienia w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego w Instytu-
cie Filologii Germańskiej następujących zakładów:
1) Zakładu Historii i Dialektologii Języka Niemieckiego,
2) Zakładu Pragmatyki i Teorii Komunikacji,
3) Zakładu Literatury Niemieckiej do XVIII wieku,
4) Zakładu Glottodydaktyki i Translatoryki,
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5) Zakładu Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku.

Senat pozytywnie zaopiniował również wniosek Rady Wy-
działu Humanistycznego dotyczący powołania w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego w Instytu-
cie Filologii Germańskiej następujących zakładów:
1) Zakładu Gramatyki i Historii Języka Niemieckiego,
2) Zakładu Leksykologii i Pragmalingwistyki,
3) Zakładu Literatury i Kultury Krajów Niemieckiego 

Obszaru Językowego.

> Nr 11 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania 
Dyrektora Biblioteki Uniwersyetu Zielonogórskiego 
Senat pozytywnie zaopiniował powołanie Pani Ewy Ada-
szyńskiej na stanowisko Dyrektora Biblioteki Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

> Nr 12 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą oraz Pionu Prorektora ds. Rozwoju. 
Senat pozytywnie zaopiniował przeniesienie z Pionu Pro-
rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do Pionu Pro-
rektora ds. Rozwoju następujących jednostek:
1) Parku Naukowo–Technologicznego,
2) Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii,
3) Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
4) Centrum Komputerowego.

> Nr 13 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjne-
go Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz 
wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu 
Senat zatwierdził zmianę § 3 ust. 3 pkt a) regulaminu or-
ganizacyjnego Akademickiego Inkubatora Przedsiębior-
czości, stanowiącego załącznik do uchwały nr 92 Senatu 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego 
Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 
Wskutek zmiany § 3 ust. 3 pkt a) regulaminu organiza-
cyjnego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
otrzymał brzmienie: 
„a) dwóch przedstawicieli UZ, wskazanych przez Rek-
tora Uniwersytetu Zielonogórskiego, jednym z nich jest 
zawsze Prorektor ds. Rozwoju,”.
Senat przyjął tekst jednolity regulaminu organizacyj-
nego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
uwzględniający zmiany, o których mowa wyżej, stano-
wiący załącznik do uchwały.

> Nr 14 w sprawie opinii dotyczącej zmiany regulaminu 
organizacyjnego Centrum Komputerowego oraz wpro-
wadzenia tekstu jednolitego regulaminu
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 3 
regulaminu organizacyjnego Centrum Komputerowe-
go, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 30 Rek-
tora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 
2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organiza-
cyjnego Centrum Komputerowego (wraz z p. zm.).
Wskutek zmiany § 3 regulaminu organizacyjnego Cen-
trum Komputerowego otrzymał brzmienie:
„Centrum Komputerowe UZ podporządkowane jest bez-
pośrednio Prorektorowi ds. Rozwoju, zwanemu dalej 
Prorektorem.”
Senat pozytywnie zaopiniował tekst jednolity regulami-
nu organizacyjnego Centrum Komputerowego uwzględ-
niający zmiany, o których mowa w § 1, stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 15 w sprawie opinii dotyczącej zmiany regulaminu 
organizacyjnego Parku naukowo-technologicznego oraz 
wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 1 
ust. 1 regulaminu organizacyjnego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia 
nr 19 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 
kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego Uni-
wersytetu Zielonogórskiego (wraz z p. zm.).
Wskutek zmiany § 1 ust. 1 regulaminu organizacyjnego 
Parku Naukowo-Technologicznego otrzymał brzmienie:
„1. Nr 12 w sprawie opinii dotyczącej zmian w struktu-
rze organizacyjnej Pionu Prorektora ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą oraz Pionu Prorektora ds. Rozwoju. 
Senat pozytywnie zaopiniował przeniesienie z Pionu Pro-
rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą do Pionu Pro-
rektora ds. Rozwoju następujących jednostek:
1) Parku Naukowo–Technologicznego,
2) Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii,
3) Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
4) Centrum Komputerowego.
Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogór-
-skiego, zwany dalej PNT UZ, jest ogólnouczelnianą jed-
nostką organizacyjną Uniwersytetu Zielonogórskiego, w pio-
nie Prorektora ds. Rozwoju, zwanego dalej Prorektorem.”
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie zmiany § 1 
ust. 3; § 11 ust. 1; § 13 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt i); § 
14 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 3) regulaminu organizacyj-
nego Parku Naukowo-Technologicznego, stanowiącego 
załącznik do zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Parku Na-
ukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego 
(wraz z p. zm.), polegającej na tym, że użyte w ww. pa-
ragrafach i ustępach słowa ”Prorektor ds. Nauki i Współ-
pracy z Zagranicą” zastępuje się słowami „Prorektor”. 
Senat pozytywnie zaopiniował tekst jednolity regulami-
nu organizacyjnego Parku Naukowo-Technologicznego, 
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stano-
wiący załącznik do uchwały.

> Nr 16 w sprawie powołania członków Rady Stu-
dium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego powołał do składu 
Rady Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego na kadencję 2012-2016:
1.  prof. dr. hab. Michała Stosika,
2. dr. hab. Ryszarda Asienkiewicza, prof. UZ.

> Nr 17 w sprawie zasad rozliczania zajęć dydaktycznych 
prowadzonych ze studentami cudzoziemcami w ramach 
umów i programów międzynarodowych na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim 
Sprawowanie opieki merytorycznej przez nauczycie-
la akademickiego nad studentami cudzoziemcami w 
ramach umów i programów międzynarodowych wlicza 
się do pensum dydaktycznego nauczyciela akademic-
kiego określonego uchwałą nr 176 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie 
wymiaru pensum nauczycieli akademickich oraz zasad 
obliczania godzin dydaktycznych w wymiarze - 15 go-
dzin * n (gdzie n oznacza liczbę cudzoziemców) na cały 
rok akademicki.
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Dziekan wydziału, na który został przyjęty student cu-
dzoziemiec, dysponuje maksymalnym wymiarem 30 go-
dzin *n (gdzie n oznacza liczbę cudzoziemców) w se-
mestrze do podziału pomiędzy pracowników prowadzą-
cych zajęcia dydaktyczne ze studentem cudzoziemcem 
w ramach umów i programów międzynarodowych. Po 
dokonaniu podziału godzin przez Dziekana zajęcia dy-
daktyczne prowadzone przez nauczyciela akademickie-
go ze studentem cudzoziemcem w ramach ww. umów 
i programów wlicza się do pensum dydaktycznego na-
uczyciela akademickiego określonego uchwałą nr 176 
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 czerw-
ca 2009 r. w sprawie wymiaru pensum nauczycieli aka-
demickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

> Nr 18 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury or-
ganizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania dotyczący zniesienia w struk-
turze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
następujących zakładów:
1) Zakładu Zarządzania Strategicznego,
2) Zakładu Marketingu i Komunikacji Wizualnej.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania dotyczący powołania w struk-
turze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania 
następujących zakładów:
1) Zakładu Logistyki,
2) Zakładu Zarządzania Strategicznego i Marketingu.

> Nr 19 w sprawie przyjęcia inicjatywy utworzenia kie-
runku prawo
Senat pozytywnie opiniuje inicjatywę utworzenia kie-
runku prawo na Uniwersytecie Zielonogórskim i upoważ-
nia Rektora do podejmowania działań mających na celu 
utworzenie tego kierunku. 

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 62 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie powołania 
Zespołu Oceny Projektów 
Zgodnie z § 3 regulaminu ubiegania się jednostek or-
ganizacyjnych Uczelni o dofinansowanie projektów in-
westycyjnych, szkoleniowo-doradczych oraz projektów 
badawczych w ramach funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych, 
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora 
Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 11 lutego 2009 r., 
JM Rektor powołał Zespół Oceny Projektów w składzie:
1. dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – Prorektor 

ds. Rozwoju – Przewodniczący,
2. prof. dr hab. Janusz Gil – Prorektor ds. Nauki i Współ-

pracy z Zagranicą,
3. prof. dr hab. inż. Magdalena Graczyk – Prorektor ds. 
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Jakości Kształcenia,
4. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Prorektor ds. 

Studenckich,
5. mgr inż. Franciszek Orlik – Kanclerz,
6. mgr Anna Gołaszewska – Kwestor,
7. mgr inż. Katarzyna Łasińska – Dyrektor Biura Prorek-

tora ds. Rozwoju – sekretarz.

> Nr 63 z dnia 4 września 2012 r. w sprawie obiegu do-
kumentów dotyczących oceny programowej oraz oce-
ny instytucjonalnej dokonywanej przez Polską Komisję 
Akredytacyjną (PKA)
JM Rektor ustalił obieg dokumentów dotyczących oceny 
programowej oraz oceny instytucjonalnej dokonywanej 
przez Polską Komisję Akredytacyjną, stanowiący załącz-
nik do zarządzenia.
Dział Kształcenia odpowiada za prawidłowy obieg doku-
mentów dotyczący oceny programowej oraz oceny in-
stytucjonalnej dokonywanej przez Polską Komisję Akre-
dytacyjną.

> Nr 64 z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu uczestnictwa, regulaminu stypendialnego, 
regulaminu programu wyrównawczego oraz regulaminu 
płatnych studenckich staży zawodowych w ramach pro-
jektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunku mate-
matyka na Uniwersytecie Zielonogórskim” 
W związku z realizacją projektu „Zwiększenie liczby 
absolwentów kierunku matematyka na Uniwersytecie 
Zielonogórskim” JM Rektor wprowadził następujące re-
gulaminy: 
1) regulamin uczestnictwa w projekcie „Zwiększenie 

liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim” wraz z załącznikami:
a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik 

nr 1,
b) Arkusz danych osobowych uczestnika projektu – 

załącznik nr 2,
c) Oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo – 

załącznik nr 3,
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarza-

nie danych osobowych – załącznik nr 4,
– stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów za 

wyniki w nauce dla uczestników projektu „Zwięk-
szenie liczby absolwentów kierunku matematyka na 
Uniwersytecie Zielonogórskim” wraz z załącznikiem 
– Wniosek o stypendium, stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszego zarządzenia,

3) regulamin programu wyrównawczego i realizacji za-
jęć wyrównawczych w ramach projektu „Zwiększenie 
liczby absolwentów kierunku matematyka na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim”, stanowiący załącznik nr 3 
do niniejszego zarządzenia,

4) regulamin płatnych studenckich staży zawodowych 
dla uczestników projektu „Zwiększenie liczby absol-
wentów kierunku matematyka na Uniwersytecie Zie-
lonogórskim” wraz z załącznikami:
a) Wniosek o zakwalifikowanie na płatny studencki 

staż zawodowy – załącznik nr 1,
b) Deklaracja pracodawcy i program studenckiego 

stażu zawodowego – załącznik nr 2,
c) Karta cząstkowej oceny proponowanego stażu 

przez członka komisji – załącznik nr 3, 
d) Karta oceny wniosku o płatny studencki staż zawo-


