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Z OBRAD SENATU

Senat na V posiedzeniu
w dniu 28 listopada 2001 roku podjął następujące uchwały:

� nr 68 w sprawie wyodrębnienia z budżetu uczelni środków finan-
sowych z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń zasadni-
czych nauczycieli akademickich;
Z budżetu uczelni ze środków pochodzących z dochodów własnych po-
stanowiono wyodrębnić środki z przeznaczeniem na zwiększenie wyna-
grodzeń, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie obowią-
zującego rozporządzenia ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego.
Na wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela akademickiego składać się
będzie kwota pochodząca z dotacji dydaktycznej oraz kwota  pocho-
dząca ze środków z innych źródeł, a udział poszczególnych składników
wynagrodzenia ustali rektor.

� nr 69 zmieniająca uchwałę nr 43 Senatu z dnia 19.09.2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania stawek za realizację go-
dzin ponadwymiarowych na studiach zaocznych i wieczorowych;

� nr 70 zmieniająca uchwałę nr 52 Senatu z dnia 19.09.2001 r.
w sprawie przyjęcia  systemu zarządzania gospodarką finansową;

� nr 71 zmieniająca uchwałę nr 33 Senatu z dnia 19.09.2001 r.
w sprawie zasad ustalania wynagradzania nauczycieli akademic-
kich;

� nr 72 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia w roku akade-
mickim 2002/2003;

� nr 73 w sprawie dodatkowych uprawnień przyznawanych finali-
stom centralnych olimpiad przedmiotowych na okres od 2002 r. do
2005 r.;
Przyjęto zasadę, że wszyscy laureaci i finaliści olimpiad stopnia cen-
tralnego oraz zdobywcy pięciu pierwszych miejsc w olimpiadach stop-
nia okręgowego lub wojewódzkiego będą przyjmowani z pominięciem
postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów, zgodnie z wykazem
załączonym do uchwały. Zwolnienie nie dotyczy jednak  egzaminów
wstępnych z umiejętności praktycznych na niektórych kierunkach.

� nr 74 w sprawie elastycznego systemu studiów trzystopniowych;
� nr 75 w sprawie zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości

kształcenia;
Senat przyjął przedstawiony projekt jako podstawę do opracowania
szczegółowych zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości
kształcenia.

� nr 76 w sprawie uchwalenia regulaminu dziennych studiów dokto-
ranckich;
Senat uchwalił regulamin dziennych studiów doktoranckich, który sta-
nowi załącznik do uchwały.

� nr 77 w sprawie uchwalenia regulaminu Biblioteki Uniwersytec-
kiej;
Senat uchwalił regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej zaopiniowany
przez radę biblioteczną.

� nr 78 w sprawie przyjęcia kategoryzacji osiągnięć naukowych za
okres 1997-2001 rejestrowanych w Systemie Komputerowej Ewi-
dencji Publikacji;
Senat ustalił kategorie osiągnięć naukowych za okres 1997-2001 reje-
strowanych w SKEP.

� nr 79 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie uczelni do
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej;
Senat wyraził zgodę na przystąpienie Uniwersytetu Zielonogórskiego
do Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

� nr 80 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury organizacyjnej
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inżynierii Lą-
dowej i Środowiska dotyczący zmian struktury organizacyjnej wydzia-
łu, w skład którego wchodzą następujące instytuty oraz zakłady:
1. Instytut Biotechnologii i Ochrony Środowiska:

1) Zakład Biofizyki,
2) Zakład Biologii,
3) Zakład Biochemii i Biologii Komórki,
4) Zakład Mikrobiologii i Genetyki,

•  Pracownia Anatomii i Fizjologii Człowieka,
•  Pracownia Modelowania Procesów Biologicznych,
•  Pracownia Ochrony Przyrody,
•  Pracownia Biotechnologii,,

2. Instytut Inżynierii Środowiska:
1) Zakład Technologii Wody,
2) Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych,

•  Pracownia Komputerowa,
3) Zakład Odnowy Środowiska,
4) Centralne Laboratorium Instytutu Inżynierii Środowiska,

•  Laboratorium Wody, Ścieków i Odpadów,
•  Pracownia Urządzeń Sanitarnych,
•  Laboratorium Biologii i Ochrony Gleb,
•  Pracownia Analizy Instrumentalnej.

Ponadto zmieniona zostały nazwy:
1) „Zakładu Architektury i Budownictwa” na „Zakład Budow-

nictwa Ogólnego”,
2) „Zakładu Inżynierii i Zarządzania w Budownictwie” na „Za-

kład Technologii i Organizacji Budownictwa Architektury”.

� nr 81 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury wewnętrznej
Instytutu Fizyki;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk Ścisłych
dotyczący zniesienia w ramach struktury organizacyjnej Instytutu Fizy-
ki Zakładu Fazy Skondensowanej oraz powołania  Zakładu Fizyki
Dielektyków oraz zmiany nazwy „Zakład Fizyki Doświadczalnej” na
„Zakład Spektoskopii Rezonansów Magnetycznych”.

� nr 82 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury wewnętrznej
Instytutu Inżynierii Elektrycznej;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Elektrotechniki,
Informatyki i Telekomunikacji dotyczący zniesienia w ramach struktury
organizacyjnej Instytutu Inżynierii Elektrycznej Pracowni Elektroniki
Przemysłowej i Pracowni Energoelektroniki i Elektrotechnologii oraz
powołania Pracowni Elektrotechniki Elektroniki i Informatyki.

� nr 83 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury wewnętrznej
Instytutu Pedagogiki i Psychologii;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk Pedago-
gicznych i Społecznych dotyczący powołania w ramach struktury orga-
nizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Zakładu Edukacji Kultu-
rowej.

� nr 84 w sprawie opinii dotyczącej zmiany struktury wewnętrznej
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych;
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk Pedago-
gicznych i Społecznych dotyczący powołania w ramach struktury orga-
nizacyjnej wydziału Centrum Kształcenia Pedagogicznego.
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ZARZĄDZENIA JM REKTORA

JM Rektor wydał zarządzenia:

� nr 36 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie wewnętrznej struktury
organizacyjnej Wydziału Zarządzania;

� nr 37 z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Instytutu Filologii Germańskiej;
Wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu
Filologii Germańskiej zgodnie z uchwałą nr 65 Senatu UZ z dnia
24.10.2001 r.

� nr 38 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia regula-
minu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

� nr 39 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany struktury
organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska;
Wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska zgodnie z uchwałą nr 80 Senatu UZ
 z dnia 28.11.2001 r.

� nr 40 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie  zmiany struktury
wewnętrznej Instytutu Fizyki;

Wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Fi-
zyki  zgodnie z uchwałą nr 81 Senatu UZ  z dnia 28.11.2001 r.

� nr 41 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej
zmiany struktury wewnętrznej Instytutu Inżynierii Elektrycznej;
Wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu In-
żynierii Elektrycznej zgodnie z uchwałą nr 82 Senatu UZ z dnia
28.11.2001 r.

� nr 42 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie opinii dotyczącej
zmiany struktury wewnętrznej Wydziału Nauk Pedagogicznych
i Społecznych;
Wprowadzone zostały zmiany w strukturze organizacyjne Wydziału
Nauk Pedagogicznych i Społecznych zgodnie z uchwałami nr 83 i 84
Senatu UZ z dnia 28.11.2001 r.

� nr 43 w sprawie zasad rozliczeń za prowadzenie prac dyplomo-
wych;
Przyjęto zasadę, że prowadzenie prac dyplomowych realizowane bę-
dzie na podstawie umowy zlecenia.

Monika Duchoń-Gawryś

SPROSTOWANIE

W relacji z obrad Senatu w poprzednim numerze pominięto tytuł zawodowy magister przy nazwisku p. Ireny Bulczyńskiej, sekretarza Kolegium redak-
cyjnego Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych. Przepraszamy.

DDrr  hhaabb..  RRoommaann  ZZmmyyśślloonnyy

PPRROOFFEESSOORREEMM
Z satysfakcją informujemy, że 30 listopada Prezydent Rzeczypospolitej nadał dr hab. Romanowi Zmyślonemu tytuł naukowy profesora nauk

matematycznych. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się 19 grudnia w Pałacu Prezydenckim.
Prof. Roman Zmyślony ma 55 lat. W 1969 roku ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie

Matematycznym PAN we Wrocławiu oraz rozpoczął tam studia doktoranckie (1969-72). Przewód habilitacyjny zakończył w 1987 roku, a bezpo-
średnio po uzyskaniu habilitacji został kierownikiem Oddziału
Wrocławskiego IM PAN. W latach 1976-89 pracował na części
etatu w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych
Politechniki Wrocławskiej. Od 1993 roku pracuje w Instytucie
Matematyki – najpierw WSI, potem Politechniki Zielonogórskiej.
Od września jest zastępcą dyrektora Instytutu Matematyki, wcho-
dzącego w skład Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu.

Jest autorem 52 publikacji, w tym współautorem 2 monografii
oraz twórcą 2 patentów z zakresu katalizy. Wypromował 2 dokto-
rów. Współpracuje m.in. z matematykami z Meksyku, Niemiec,
Stanów Zjednoczonych, Austrii, Słowacji. Był organizatorem ponad
20 konferencji naukowych, w tym 5 międzynarodowych. Jest re-
daktorem naczelnym Discussiones Mathematicae – Probability and
Statistics.

Jest laureatem licznych nagród, w tym Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sekretarza Naukowego PAN.

Profesor Roman Zmyślony jest specjalistą z zakresu statystyki
matematycznej.

Serdecznie gratulujemy!
ap


