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z obrad senatu

z o b r a d s e n at u
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 30 września 2015 r. podjął następujące uchwały:
__Nr 495 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii. Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Fizyki i Astronomii dotyczący zmiany nazwy Instytutu Astronomii na
Instytut Astronomii im. Profesora Janusza Gila.

__Nr 496 w sprawie zgłoszenia prof. dr. hab. Grzegorza Gabrysia jako kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

__Nr 497 w sprawie zgłoszenia dr. hab. Bogdana Szala, prof.
UZ jako kandydata do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

__Nr 498 w sprawie zgłoszenia prof. dr hab. Pauliny Komo-

3) sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do
4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności,
4) posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- łącznie nie więcej niż o rok.”
§2
1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu studiów
doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim,
uwzględniający zmiany określone w § 1, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 502 mocą której Senat pozytywnie zaopiniował wnio-

sek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii
i Zarządzania Zakładu Polityki Regionalnej

rowskiej-Birger jako kandydata do Polskiej Komisji Akre- __Nr 503 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej struktury Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii. Podjęta
dytacyjnej
uchwała brzmi:
__Nr 499 w sprawie zgłoszenia prof. dr. hab. Dariusza Do„§ 1
lańskiego jako kandydata do Polskiej Komisji Akredyta1. Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie zniesienia
cyjnej
z dniem 30.09.2015 r. Katedry Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej.
__Nr 500 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
2. Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania
Filologiczna obsługa administracji i biznesu na Wydziaz dniem 1.10.2015 r. Katedry Pedagogiki Specjalnej
le Humanistycznym i określenia efektów kształcenia dla
i Profilaktyki Społecznej wraz z:
tych studiów
a) Pracownią Profilaktyki Społecznej,
b) Pracownią Pedagogiki Specjalnej.
__Nr 501 zmieniająca uchwałę nr 459 Senatu UZ z dn.
3. Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania
29.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów
z dniem 1.10.2015 r. w strukturze organizacyjnej Wydoktoranckich na UZ. Podjęta uchwała brzmi:
działu Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Zakładu Pe„§ 1
dagogiki Opiekuńczej i Rodziny.
Senat zmienia § 27 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu studiów
§2
doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim, stanoUchwała
wchodzi
w
życie
z
dniem jej podjęcia.”
wiącego załącznik do uchwały nr 459 Senatu Uniwersyte-

tu Zielonogórskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwer- __Nr 504 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwysytecie Zielonogórskim, które otrzymują brzmienie:
miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonar„1. Kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć
nych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu
okres odbywania studiów doktoranckich o okres odZielonogórskiego. Podjęta uchwała brzmi:
powiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego,
„§ 1
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunSenat ustala – od roku akademickiego 2015/2016 – nastękach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na
pujące stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego
studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych, dla osób
oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych
niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego:
przepisach, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
Studia
Studia sta2. W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów dokTytuł naukowy, stopień naukoniestacjonarne
toranckich może przedłużyć okres odbywania studiów
wy, tytuł zawodowy
cjonarne
zł brutto
doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta
zł brutto
z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególNauczyciel posiadający tytuł
ności w przypadku:
naukowy
1) czasowej niezdolności do odbywania tych studiów
prof. dr hab., prof. dr hab.
spowodowanej chorobą,
1. inż., tytuł w zakresie sztuki
58,00
100,00
2) sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
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2.

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy
dr hab., dr hab. inż., stopień
doktora habilitowanego sztuki

54,00

81,00

3.

Nauczyciel posiadający stopień
naukowy
dr, dr inż., doc. dr, doc. dr
inż., stopień doktora sztuki,
dr n. med.

49,00

61,00

4.

Nauczyciel posiadający tytuł
zawodowy
mgr, mgr inż., inż., ks.mgr,
lek.med.

32,00

42,00

§2
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych zwłaszcza
charakterem prowadzonych w godzinach ponadwymiarowych zajęć, Rektor może ustalić – na wniosek kierownika
jednostki organizacyjnej – indywidualną stawkę za realizację godzin ponadwymiarowych, w wysokości wyższej niż
określona w § 1.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października
2015 r.
2. Traci moc uchwała nr 478 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
stawek za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego.”

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
__Nr 62 z dnia 17 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie

nr 89 Rektora UZ z dn. 01.10.2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów na
rok akademicki 2014/2015. Mocą niniejszego zarządzenia
skład ww. Komisji przedstawia się następująco:
1) mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak – pracownik Działu
Spraw Studenckich,
2) mgr Paulina Słomska – pracownik Działu Spraw Studenckich,
3) mgr inż. Joanna Gieburowska – pracownik Wydziału
Artystycznego,
4) Angelika Grecka – studentka Wydziału Artystycznego,
nr albumu 87238,
5) Małgorzata Schmidt – studentka Wydziału Artystycznego, nr albumu 72467,
6) mgr Agnieszka Sokalska – pracownik Wydziału Ekonomii i Zarządzania,
7) Ewelina Gaweł – studentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania, nr albumu 81247,
8) Mateusz Sikora – student Wydziału Ekonomii i Zarządzania, nr albumu 85153,
9) mgr Izabela Jasińska – pracownik Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
10) Eryka Krasnowska – studentka Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, nr albumu 74212,
11) Maciej Lew – student Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, nr albumu 81482,
12) dr Marek Sendyk – pracownik Wydziału Fizyki i Astronomii,
13) Konrad Colle – student Wydziału Fizyki i Astronomii,
nr albumu 84051,
14) Gabriela Rentel – studentka Wydziału Fizyki i Astronomii, nr albumu 84052,
15) mgr Elżbieta Banaszkiewicz – pracownik Wydziału Humanistycznego,
16) Claudia Mastek – studentka Wydziału Humanistycznego, nr albumu 84265,
17) Agnieszka Majchrzak – studentka Wydziału Humanistycznego, nr albumu 83869,
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18) Aleksandra Makowicz – studentka Wydziału Humanistycznego, nr albumu 77449,
19) Beata Mucha – studentka Wydziału Humanistycznego,
nr albumu 73657,
20) Grzegorz Ostrowski – student Wydziału Humanistycznego, nr albumu 68057,
21) mgr Katarzyna Grodzka – pracownik Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,
22) Tomasz Bryk – student Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, nr albumu 72373,
23) Marta Nowak – studentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, nr albumu 72384,
24) dr Alina Szelecka – pracownik Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii,
25) Wioletta Pytka – studentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, nr albumu 82355,
26) Justyna Ryś – studentka Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, nr albumu 63026,
27) Tomasz Wieczorek – student Wydziału Matematyki,
Informatyki i Ekonometrii, nr albumu 78191,
28) mgr Aleksandra Dębowska – pracownik Wydziału Mechanicznego,
29) Adrianna Masiul – studentka Wydziału Mechanicznego, nr albumu 80479,
30) Karolina Sadowska – studentka Wydziału Mechanicznego, nr albumu 80492,
31) dr Artur Wandycz – pracownik Wydziału Nauk Biologicznych,
32) Anita Leciejewska – studentka Wydziału Nauk Biologicznych, nr albumu 77870,
33) Katarzyna Walkowiak – studentka Wydziału Nauk Biologicznych, nr albumu 67168,
34) mgr Beata Wojciechowska – pracownik Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
35) Agnieszka Rymas – studentka Wydziału Pedagogiki,
Socjologii i Nauk o Zdrowiu, nr albumu 67844,
36) Alicja Werner – studentka Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, nr albumu 85160,
37) Elżbieta Kulik – pracownik Wydziału Prawa i Administracji,
38) Marcin Gębski – student Wydziału Prawa i Administracji, nr albumu 83701,
39) Igor Ziętal – student Wydziału Prawa i Administracji,
nr albumu 85169.

