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Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 556 z dnia 25 wrze-
śnia 2019 r.

 Nr 557 zmieniająca uchwałę nr 496 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad 
rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Technicz-
nych.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 557 z dnia 25 wrze-
śnia 2019 r.

 Nr 558 w sprawie zmiany Regulaminu studiów na Uniwer-
sytecie Zielonogórskim.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 558 z dnia 25 wrze-
śnia 2019 r.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym po-
siedzeniu w dniu 2 października 2019 roku podjął nastę-
pujące uchwały:

 Nr 559 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 559 z dnia 25 wrze-
śnia 2019 r.

 Nr 560 zmieniająca uchwałę nr 556 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie 
zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycz-
nych i Społecznych w drugim naborze w roku akademic-
kim 2019/2020.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 560 z dnia 25 wrze-
śnia 2019 r.

 JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 Nr 47 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za 
miejsce w domach studenckich UZ dla osób nie będących 
studentami i doktorantami UZ oraz w okresie wakacyj-
nym, a także zasad wnoszenia opłat za miejsce w domach 
studenckich w roku akademickim 2019/2020.

 Nr 48 z dnia 10 września 2019 r. zmieniające zarządze-
nie nr 39 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia  
11 czerwca 2019 r. w sprawie powołania wydziałowych 
komisji rekrutacyjnych oraz egzaminatorów w postępo-
waniu rekrutacyjnym na studia wyższe na semestr zimo-
wy w roku akademickim 2019/2020.

 Nr 49 z dnia 10 września 2019 r. zmieniające zarządzenie 
nr 31 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 
maja 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe 
w roku akademickim 2019/2020.
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 Nr 50 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

składania oświadczeń związanych z pełnieniem funkcji 
kierowniczych w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 51 z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządze-
nie nr 65 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2018 r. w sprawie powołania Odwoław-
czej Komisji Stypendialnej Studentów na rok akademicki 
2018/2019.

 Nr 52 z dnia 20 września 2019 r. zmieniające zarządze-
nie nr 22 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 53 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wzoru oświad-
czenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatno-
ści za studia na Uniwersytecie Zielonogórskim.
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6 listopada 2019 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim zło-
żył wizytę Hasan Hasanov - ambasador Nadzwyczajny i peł-
nomocny Republiki azerbejdżanu w polsce, który spotkał 
się z prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą UZ 
- prof. giorgi melikidze. Spotkanie dotyczyło ewentualnych 
możliwości współpracy pomiędzy Uniwersytetem Zielono-
górskim a uczelniami azerskimi.

Hasan Hasanov to azerski polityk, pierwszy premier 
niepodległego azerbejdżanu - od 25 stycznia 1990 r. do 
7 kwietnia 1992 r. w latach 1993-1998 był ministrem spraw 
zagranicznych. Od 2004 r. do 2010 r. Hasanov pełnił funk-
cję ambasadora Nadzwyczajnego i pełnomocnego Republiki 
azerbejdżanu na węgrzech, a od 30 sierpnia 2010 r. pełni 
tę funkcję w polsce.
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