6

UNIWERSYTET

Z

ZIELONOGÓRSKI

O B R A D

NR

10/1

(12-13)

S E N A T U

Senat na nadzwyczajnym posiedzeniu
w dniu 27 listopada 2002 r. podjął następujące uchwały:
Nr 28 w sprawie nadania profesorowi Tadeuszowi
Kaczorkowi tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat nadał tytuł doctora honoris causa profesorowi Tadeuszowi
Kaczorkowi w uznaniu jego ogromnego wkładu w rozwój nauki
i techniki, jego kwalifikacji i wybitnych osiągnięć naukowych,
wielkich zasług dla UZ oraz aktywnej działalności na rzecz
współpracy polskiego środowiska naukowego ze światowymi
ośrodkami naukowymi.

Nr 29 w sprawie utworzenia kierunku studiów
„ekonomia”.
Senat na wniosek Rady Wydziału Zarządzania wyraził zgodę na
utworzenie kierunku studiów zawodowych „ekonomia” od roku
akademickiego 2003/2004.

Nr 30 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2003/2004.
Senat uchwalił - na wniosek rad wydziałów - zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2003/2004.
W załączniku do uchwały – dostępnym w internecie – uwzględnione zostały także nowe kierunki i specjalności.

Nr 31 w sprawie zasad organizacji studiów podyplomowych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat uchwalił następujące zasady organizacji studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe tworzy i znosi Prorektor ds. Studenckich na
wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Dziekan
zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumentację zawierającą
plan studiów podyplomowych, wskazanie kandydata na kierownika studiów, kryteria rekrutacji kandydatów na studia podyplomowe, zasady rekrutacji, kosztorys studiów. Kierownika studiów powołuje Prorektor ds. Studenckich na wniosek Dziekana po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału.
Studia podyplomowe finansowane są ze środków pochodzących
z opłat wnoszonych przez słuchaczy tych studiów, a także innych
środków zewnętrznych pozyskiwanych przez uczelnię. Stawka godzinowa za realizację godzin na studiach podyplomowych nie może przekroczyć czterokrotności stawki za realizację godzin ponadwymiarowych na studiach dziennych. Stawkę tę określa każdorazowo Dziekan. Całkowite koszty administracyjnoorganizacyjne studiów podyplomowych nie mogą przekroczyć
2.000 zł (w tym wynagrodzenie kierownika studiów oraz wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej).
Opłaty za studia podyplomowe będą wnoszone w ratach semestralnych płatnych z góry, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowym rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji słuchacza ze
studiów podyplomowych uiszczona przez niego opłata nie podlega zwrotowi.

Nr 32 zmieniająca uchwałę nr 52 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nr 33 zmieniająca uchwałę nr 66 z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
Senat uchwalił zmiany wysokości następujących narzutów ogólnouczelnianych:
1. z dotacji KBN na działalność statutową 20%,
2. z dotacji KBN na badania własne 30%,

3.

z projektów celowych KBN 20%, w tym:
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
-15%
- dla wydziału realizującego projekt
- 5%
4. z projektów badawczych KBN (grantów) 20%, w tym:
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
- 15%
- dla wydziału realizującego projekt
- 5%
5.
z projektów badawczych międzynarodowych (wysokość narzutu zgodnie z umową):
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
- dla wydziału realizującego projekt
w równych procentach
6. z prac umownych krajowych i zagranicznych od 25 %, w tym:
- dla pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą
- 10%
- dla wydziału realizującego projekt
- od 15%
7. z opłat za studia podyplomowe i pedagogiczne 20%, w tym:
- dla wydziału realizującego studia
- 15%
- dla pionu Dyrektora Administracyjnego
- 5%
8. ze studiów eksternistycznych - 30%, w tym:
- dla JM Rektora
- 10%
- dla pionu Dyrektora Administracyjnego
- 20%

Nr 34 w sprawie organizacji procesu kształcenia.
Uchwała określa ogólny zakres zadań dydaktycznych dla nauczycieli akademickich. Zgodnie z uchwałą do zakresu obowiązków
profesora będą należały wykłady, seminaria, prace dyplomowe, zajęcia na studiach doktoranckich; adiunkta oraz starszego wykładowcy – ćwiczenia, seminaria, laboratorium, wykłady i prace dyplomowe za zgodą rady wydziału, projekty; asystenta oraz wykładowcy – ćwiczenia, laboratorium, projekty; lektora oraz instruktora - ćwiczenia, konwersatorium.
W zakresie kształcenia artystycznego do zadań profesora należeć
będzie kierowanie pracownią (sztuki plastyczne) lub klasą (muzyka).
Czas pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania będzie rozliczany tygodniowo. Uchwała ma na
celu taki rozkład czasu pracy nauczycieli akademickich, który zapewniłby studentom równomierny rozkład zajęć dydaktycznych
w ciągu całego tygodnia nie przekraczający 8 godzin dziennie
oraz cotygodniowe konsultacje z przedmiotów kształcenia realizowanych zgodnie z planem studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor będzie mógł okresowo – na wniosek
Dziekana – zmienić organizację czasu pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie mianowania.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2003 r.

Nr 35 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia Zakładu Dydaktyki i Zakładu Filozofii Edukacji oraz powołania Zakładu Dydaktyki i Filozofii Edukacji, a także zniesienia Zakładu Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej oraz powołania Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Nr 36 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Humanistycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Humanistycznego dotyczący:
- zmiany nazwy Zakładu Prakseologii Politycznej na Zakład
Marketingu Politycznego,
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- zmiany nazwy Zakładu Ustrojoznawstwa na Zakład Systemów
Politycznych,
- zniesienia Zakładu Historii Filozofii i Zakładu Ontologii i Teorii Poznania,
- powołania Zakładu Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii,
- zmiany nazwy Zakładu Historii Gospodarczej na Zakład Demografii i Historii Gospodarczej,
- zniesienia Zakładu Archeologii i Zakładu Historii Starożytnej
i Średniowiecznej,
- powołania Zakładu Archeologii, Historii Starożytnej i Średniowiecznej.

Nr 37 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej
Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący struktury organizacyjnej Instytutu Sztuk
Pięknych.
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W ramach struktury Instytutu Sztuk Pięknych funkcjonują następujące zakłady:
- Zakład Malarstwa,
- Zakład Rysunku,
- Zakład Grafiki,
- Zakład Projektowania Wnętrz i Kształtowania Otoczenia,
- Zakład Nauki o Sztuce.

Nr 38 w sprawie powołania Przewodniczącego Rady
Bibliotecznej.
Senat powołał prof. dr hab. inż. Mariana Adamskiego na Przewodniczącego Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia kandydata Senatu UZ do Państwowej Komisji
Akredytacyjnej.
Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Adama
Groblera na członka Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
Nr 8 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Zarządzania zniesione
zostały Zakład Nauk Społecznych oraz Zakład Zastosowań Ekonometrii i Badań Operacyjnych. Natomiast powołano Zakład
Controllingu w Zintegrowanych Systemach Zarządzania w Instytucie Organizacji i Zarządzania. Ponadto zmianie uległa nazwa Zakładu Podstaw Analizy Systemowej Procesów Gospodarczych na Zakład Podstaw Informatyki i Zarządzania Produkcją.

Nr 9 z dnia 16 października 2002 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji w Instytucie Sterowania i Systemów Informatycznych powołany został Zakład Teleinformatyki i Bezpieczeństwa Komputerowego, a w Instytucie Metrologii Elektrycznej
Zakład Telekomunikacji.

Nr 10 z dnia 29 października 2002 r. zmieniające
zarządzenie nr 20 Rektora UZ z dnia 9 października
2001 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych.
Zarządzenie wprowadziło zmiany w zakresie wysokości stypendium socjalnego. Wysokość stypendium socjalnego I stopnia wynosi aktualnie 45% podstawy naliczania, II stopnia 30% podstawy naliczania, a III stopnia 18% podstawy naliczania. Podstawę
naliczania stypendium stanowi najniższe wynagrodzenie za pracę
pracowników ogłaszane przez MPiPS w Dzienniku Ustaw.

Nr 11 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Nr 12 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Nr 13 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie podziału
kompetencji prorektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Zarządzenie szczegółowo określa kompetencje 4 prorektorów.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Studenckich należy m.in.
koordynacja działalności wydziałów, dotyczącej toku studiów,
spraw socjalno-bytowych studentów, wspierania aktywności kulturalnej i sportowej studentów.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Za-
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granicą należy m.in. koordynacja działalności naukowobadawczej UZ, koordynowanie przygotowywania wniosków o finansowanie badań i inwestycji aparaturowych ze środków KBN,
zagranicznych i UE oraz nadzór nad ich realizacją i sprawozdawczością; kształtowanie i realizacja polityki naukowej UZ sprzyjającej podnoszeniu poziomu i jakości jego działalności naukowobadawczej; koordynacja działalności konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez UZ.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Rozwoju należy m.in.
przygotowanie projektu podziału budżetu wg zasad przyjętych
przez Senat; nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznego systemu gospodarki finansowej; opracowywanie analiz i prognoz
w wybranych zakresach działalności UZ; gospodarowanie i techniczne zabezpieczenia bazy dydaktycznej o statusie międzywydziałowym.
Do zadań i kompetencji Prorektora ds. Jednostek Międzywydziałowych należą kwestie dotyczące jednostek międzywydziałowych
UZ, w tym nadzór nad ich działalnością.

Nr 14 z dnia 1 listopada 2002 r. w sprawie wysokości
dopłaty do zakwaterowania poza DS w roku akademickim 2002/2003.
Rektor ustalił wysokość dopłaty do zakwaterowania poza DS
w wysokości 135 zł miesięcznie.

Nr 15 z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie powołania
Zespołu ds. informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Powołany został Zespół ds. informatyzacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w następującym składzie:
- prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki jako Przewodniczący.
- mgr Grzegorz Arkit
- dr inż. Grzegorz Hałuszczak
- mgr Tomasz Jasiewicz
- mgr inż. Tomasz Karczewski
- inż. Grzegorz Łykowski
- mgr inż. Paweł Skalski
- mgr Adam Wysoczański
- mgr inż. Marcin Zielnica
Do zadań Zespołu należy w szczególności opracowanie projektu
informatyzacji UZ, wspomagającej jego zarządzanie; opracowanie
szczegółowego założenia do wykonania części systemu informatycznego UZ wspomagającego zarządzanie kadrami, płacami
i majątkiem; opracowanie założeń do rozszerzenia systemu
DZIEKANAT 2 do wersji 3.0, uwzględniającej wszystkie potrzeby wydziałów wynikające z toku studiów.

Nr 16 z dnia 8 listopada 2002 r. zmieniające zarzą-

