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Z  ObRad SENaTU

 Nr 65 z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za świadczo-
ne usługi edukacyjne.

 Nr 66 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

 Nr 67 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego.

 Nr 68 z dnia 27 września 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
9 maja 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na studia dok-
toranckie w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 69 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie struktury orga-
nizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

 Nr 70 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie kalendarza 
rekrutacji uzupełniającej na kierunek lekarski na semestr 
zimowy w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 70A z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 33 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
10 kwietnia 2017 r. w sprawie limitów przyjęć na studia 
wyższe w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 71 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej sta-
nowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doty-
czy działek nr: 231/7, 231/8, 232/16, 232/17.

 Nr 72 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej sta-
nowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doty-
czy działki nr 375/17.

 Nr 73 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej sta-
nowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doty-
czy działki nr 7/4.

 Nr 74 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej sta-
nowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego. Doty-
czy działek nr: 15/84, 15/83, 15/82, 15/61, 15/62.

 Nr 75 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
stanowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 76 z dnia 2 października 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 105 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecz-
nej.
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13 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim 
odbyła się konferencja rektorów mniejszych i średnich 
polskich uczelni akademickich. Rektorzy rozmawiali 
o szansach, ale i zagrożeniach jakie stwarza wdrażany sys-
tem finansowania wyższych uczelni i planowana reforma 
szkolnictwa wyższego (Ustawa 2.0).

W konferencji wziął udział jarosław gowin - wicepre-
mier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz: sekre-
tarz stanu w mniSW - prof. aleksander Bobko, anna Budza-
nowska - dyrektor generalny mniSW, andrzej kurkiewicz 
- zastępca dyrektora Departamentu innowacji i Rozwoju 
mniSW, dr inż. janusz Rak - prezes Rady Szkolnictwa Wyż-
szego i nauki ZnP, dr inż. Bogusław Dołęga - przewodni-
czący krajowej Sekcji nauki nSZZ „Solidarność”, prof. 
jarosław górniak - przewodniczący Rady narodowego kon-
gresu nauki, prof. maciej Zabel - przewodniczący komite-
tu ewaluacji jednostek naukowych i rektorzy, prorektorzy 
oraz kanclerze reprezentujący 27 polskich szkół wyższych 
i parlamentarzyści.

konferencję otworzył rektor UZ prof. Tadeusz kuczyński. 
o współpracy samorządów z Uniwersytetem mówili mar-
szałek województwa lubuskiego elżbieta anna Polak i pre-
zydent miasta Zielona góra janusz kubicki.

O Ustawie 2.0 na UZ

Podczas spotkania rozmowy toczyły się wokół 3 głów-
nych tematów: ustroju uczelni, finansów w szkolnictwie 
wyższym oraz doskonałości naukowej. Wnioski pokonfe-
rencyjne przedstawimy naszym czytelnikom w następnym 
numerze.
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