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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.
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__Nr 63 z dnia 7 września 2015 r. zmieniające zarządzenie __Nr 67 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia
nr 74 Rektora UZ z dn. 01.12.2006 r. w sprawie wprowadzenia na UZ wzorów umów

Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

__Nr 64 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie odstąpienia __Nr 68 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia

od ogłoszenia konkursów dotyczących stypendiów dla stuRegulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwerdentów i doktorantów. Zarządzenie mówi, że odstępuje
sytetu Zielonogórskiego.
się w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
od ogłoszenia:
__Nr 71 z dnia 01 października 2015 r. mówiące, że § 1
1) konkursu dotyczącego stypendiów Rektora Uniwersyzarządzenia nr 64 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
tetu Zielonogórskiego dla studentów pierwszego roku
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie odstąpienia od ogłostudiów pierwszego stopnia oraz cudzoziemców odbyszenia konkursów dotyczących stypendiów dla studentów
wających studia jako stypendyści uczelni;
i doktorantów otrzymuje brzmienie:
2) konkursu dotyczącego stypendiów Uniwersytetu
„Odstępuje się w semestrze zimowym roku akademickiego
Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku
2015/2016 od ogłoszenia:
studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywa1) konkursu dotyczącego stypendiów Rektora Uniwersyjących studia doktoranckie jako stypendyści uczelni;
tetu Zielonogórskiego dla studentów pierwszego roku
3) konkursu dotyczącego stypendiów sportowych Unistudiów pierwszego stopnia;
wersytetu Zielonogórskiego dla studentów.
2) konkursu dotyczącego stypendiów Uniwersytetu
Zielonogórskiego dla uczestników pierwszego roku
__Nr 65 z dnia 18 września 2015 r. mówiące, że w § 1 ust. 1-3
studiów doktoranckich oraz cudzoziemców odbywazarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
jących studia doktoranckie jako stypendyści uczelni;
z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie limitów przyjęć na studia
3) konkursu dotyczącego stypendiów sportowych Unipierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterwersytetu Zielonogórskiego dla studentów.”
skie w roku akademickim 2015/2016, zmienia się wielkość
limitów przyjęć na studia w semestrze zimowym w roku aka- __Nr 72 z dnia 01 października 2015 r. zmieniające nazwę
demickim 2015/2016, na następujących kierunkach:
– funkcjonującego w strukturze organizacyjnej Wydzia1) studia stacjonarne pierwszego stopnia:
łu Fizyki i Astronomii - Instytutu Astronomii na Instytut
- coaching i doradztwo filozoficzne – 40 miejsc,
Astronomii im. Profesora Janusza Gila
- dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 40 miejsc,
- filologia, filologia angielska – 120 miejsc,
__Nr 73 z dnia 01 października 2015 r. powołujące w struk- literatura popularne i kreacje światów gier – 50 miejsc,
turze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Za- politologia – 40 miejsc,
kład Polityki Regionalnej
2) studia stacjonarne jednolite magisterskie:
__Nr 74 z dnia 01 października 2015 r. wskazujące, że
- psychologia – 151 miejsc,
w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psy3) studia stacjonarne drugiego stopnia:
chologii i Socjologii:
- filologia, filologia angielska – 60 miejsc,
4) studia niestacjonarne jednolite magisterskie:
- znosi się Katedrę Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej,
- psychologia – 125 miejsc,
- powołuje się Katedrę Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki
5) studia niestacjonarne drugiego stopnia:
Społecznej wraz z:
- zarządzanie i inżynieria produkcji – 50 miejsc,
a) Pracownią Profilaktyki Społecznej
- pedagogika spec. edukacja elementarna i wspierab) Pracownią Pedagogiki Specjalnej
nie dzieci w rozwoju zdolności – 33 miejsca.
- powołuje się Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny.
__Nr 66 z dnia 23 września 2015 r. mówiące, że w § 1 ust. 1
zarządzenia nr 41 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego __Nr 75 z dnia 02 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów dotyczących przyznawania w roku
z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie limitów przyjęć na
akademickim 2015/2016 stypendiów dla studentów niestudia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
których kierunków studiów na Uniwersytecie Zielonogórzmienia się wielkość limitów przyjęć na następujące stuskim i środków na działalność kół naukowych studentów
dia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016:
i doktorantów zarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim, ufundowanych przez Klub Radnych Zielona
DYSCYPLINA NAUKOWA
LIMIT
Razem
Wydział Mechaniczny

BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN
INŻYNIERIA PRODUKCJI

__Nr 76 z dnia 02 października 2015 r. zmieniające za21

rządzenie nr 23 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016

Wydział Nauk Biologicznych
BIOLOGIA

7

OCHRONA ŚRODOWISKA

7

Robert Korneluk
Biuro Prawne

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
PEDAGOGIKA

23

SOCJOLOGIA

22

__Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są
na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pod adresem:

http://www.uz.zgora.pl/ap/
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