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SENAT UZ SENAT UZ

Z OBRAD SENATU
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  

na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. 
podjął następujące uchwały:

 Nr 287 w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi 
Bilińskiemu tytułu profesora honorowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

 Nr 288 w sprawie nadania prof. dr. hab. Hieronimowi 
Szczególe tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego.

 Nr 289 w sprawie kandydata na członka Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Nr 290 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad i try-
bu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 291 przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami au-
torskimi, prawami pokrewnymi, prawami własności prze-
mysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych w Uniwersytecie Zielono-
górskim.

 Nr 292 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych.

 Nr 293 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska.

 Nr 294 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

 Nr 295 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk Prawnych.

 Nr 296 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Matematyki.

 Nr 297 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Psychologii.

 Nr 298 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk Biologicznych, Filii Uni-
wersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie oraz powołania 
Instytutu Sportu, Turystyki i Żywienia w strukturze orga-
nizacyjnej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 299 w sprawie nadania mgr Natalii Harewskiej stopnia 
doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pe-
dagogika oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. Pro-
fesjonalizacja w rodzinnej pieczy zastępczej.

 Nr 300 w sprawie nadania mgr Katarzynie Narkiewicz 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscy-
plinie nauki socjologiczne.

 Nr 301 w sprawie nadania mgr Teresie Listwan stopnia 
doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pe-
dagogika.

 Nr 302 w sprawie nadania mgr Renacie Sołtysek stopnia 
doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 
historia.

 Nr 303 w sprawie nadania mgr. Maciejowi Meteckie-
mu stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych 
w dyscyplinie historia.

 Nr 304 w sprawie nadania mgr Magdalenie Urbańskiej 
stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych 
w dyscyplinie językoznawstwo.

 Nr 305 w sprawie nadania mgr Urszuli Majdańskiej-Wa-
chowicz stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycz-
nych w dyscyplinie językoznawstwo oraz wyróżnienia 
rozprawy doktorskiej pt. Recenzja muzyczna w ujęciu 
genologicznym (na materiale czasopism „Teraz Rock” 
i „Rolling Stone”).

 Nr 306 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habili-
towanego dr. Marcinowi Wesołowskiemu.

 Nr 307 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Angeliny Weimann wszczętym przed 
1 października 2018 r.

 Nr 308 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr An-
geliny Weimann wszczętym przed 1 października 2018 r.

 Nr 309 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Julity Polańskiej wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 310 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Julity Polańskiej wszczętym w okresie od 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 311 w sprawie wyznaczenia recenzenta w przewodzie 
doktorskim mgr Sylwii Brodzkiej wszczętym przed 1 paź-
dziernika 2018 r.

 Nr 312 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Sylwii Brodzkiej wszczętym przed 1 października 2018 r.

 Nr 313 w sprawie wyznaczenia recenzentów w prze-
wodzie doktorskim mgr. inż. Sławomira Białkowskiego 
wszczętym przed 1 października 2018 r.

 Nr 314 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Emilii Fornalik wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 315 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Joanny Ojdany wszczętym w okresie 
od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 316 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Mirosławy Kanar wszczętym przed 1 października 2018 r.

 Nr 317 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Renaty Sochy wszczętym przed 1 paź-
dziernika 2018 r.

 Nr 318 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Elżbiety Staniec wszczętym w okresie  
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 319 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 
do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewo-
dzie doktorskim mgr Anny Słoniowskiej wszczętym przed  
1 października 2018 r.

 Nr 320 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim dr Pauliny Kłos-Czerwińskiej.

 Nr 321 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego 
mgr. Michała Iwanowskiego.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  
na posiedzeniu w dniu 27 października 2021 r. 

podjął następujące uchwały:

 Nr 322 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-
ści Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 
2020/2021.

 Nr 323 w sprawie oceny działalności Rektora Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego w roku akademickim 2020/2021.

 Nr 324 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Sztuk Wizualnych.

 Nr 325 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji.

 Nr 326 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk Biologicznych.

 Nr 327 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku logistyka.

 Nr 328 zmieniająca uchwałę nr 81 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie po-
wołania Rady Uczelni na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. 
do dnia 31 grudnia 2024 r.

 Nr 329 w sprawie nadania mgr. Waldemarowi Grabow-
skiemu stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przy-
rodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne.

 Nr 330 w sprawie nadania mgr Barbarze Klimek stopnia 
doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 
literaturoznawstwo.

 Nr 331 w sprawie nadania mgr Elwirze Topolnickiej stop-
nia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscy-
plinie językoznawstwo.

 Nr 332 w sprawie nadania mgr. Grzegorzowi Hryniewi-
czowi stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie pedagogika oraz wyróżnienia rozprawy dok-
torskiej pt. Zawodowe uwarunkowania dysfonii u nauczy-
cieli szkół podstawowych.

 Nr 333 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr. Marka Budniaka wszczętym w okre-
sie od 1.10.2018 r. do 30.04.2019 r.

 Nr 334 w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy dok-
torskiej mgr. Marka Bębenka.

 Nr 335 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr. Marka Bębenka.

 Nr 336 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Elżbiety Staniec wszczętym w okre-
sie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 337 w sprawie wyznaczenia recenzentów w prze-
wodzie doktorskim mgr. Michała Banaszaka wszczętym 
w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 338 w sprawie wyznaczenia recenzentów w prze-
wodzie doktorskim mgr Krystyny Górnickiej wszczętym 
w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 339 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktorskiej 
mgr Anity Łukowiak w przewodzie doktorskim wszczętym 
w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 340 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w przewodzie 
doktorskim mgr Krystyny Górnickiej wszczętym w okresie 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 341 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Julity Polańskiej wszczętym w okresie 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 342 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 
do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewo-
dzie doktorskim mgr Angeliny Weimann wszczętym przed 
1 października 2018 r.

 Nr 343 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Mirosławy Kanar wszczętym przed 1 paź-
dziernika 2018 r.

 Nr 344 uchylająca uchwałę nr 321 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 
zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Iwanow-
skiego.

 Nr 345 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr. 
Michała Iwanowskiego.
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