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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu
19 listopada 2003 r. podjął następujące
uchwały:
Nr 124 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2004/2005.
Senat określił - na wniosek rad wydziałów - zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2004/2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 125 w sprawie zasad i trybu rekrutacji na studia
w roku akademickim 2005/2006.
Senat określił - na wniosek rad wydziałów - zasady i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2005/2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 126 w sprawie zasad kształtowania postaw akademickich pracowników i studentów Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Senat UZ – w ślad za innymi uczelniami wyższymi – uchwalił
podwaliny uczelnianego Kodeksu Etycznego. Uchwałę tę przytaczamy w całości:
UCHWAŁA NR 126
SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 19 listopada 2003 roku
w sprawie zasad kształtowania postaw akademickich
pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz.
385 wraz z p.zm.) uchwala się, co następuje:
Ukształtowane w ostatnich latach uwarunkowania zewnętrzne działalności polskich uczelni niosą z sobą zagrożenia utraty przez nie misji posłannictwa odkrywania
prawdy i jej upowszechniania, na rzecz ich komercjalizacji
sprzyjającej powierzchowności prowadzonych badań naukowych i procesu kształcenia.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego, solidaryzując się
ze stanowiskiem Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego –
wyrażonym w Akademickim Kodeksie Wartości uważa, że
w obliczu narastających zagrożeń, konieczne staje się propagowanie podstawowych wartości obyczajowych i etycznych, które - ukształtowane przez wielowiekową tradycję tworzyły autorytet nauki, wyrażając siłę moralną akademickiego świata oraz sens posłannictwa uczonych w promocji etycznych i obywatelskich cnót.
Za podstawowe wartości etyczne, tworzące ich kanon,
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjmuje: prawdę,
odpowiedzialność, życzliwość, sprawiedliwość, rzetelność,
tolerancję, lojalność, samodzielność, uczciwość, godność
i wolność nauki, uważając Akademicki Kodeks Wartości
Uniwersytetu Jagiellońskiego za syntetyczne źródło charakteryzujące ich zakres i oczekiwania w stosunku do pracowników i studentów. Wartości te Senat przyjmuje za podstawowe zasady etyczno – moralne kształtujące postawy akademickie pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i zobowiązuje wszystkich członków jego społeczności akademickiej do ich przestrzegania.
Przewodniczący Senatu
prof. zw. dr hab. Michał Kisielewicz

Nr 127 w sprawie przyjęcia programu inwestycyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2003-2013.
Senat przyjął program inwestycyjny Uniwersytetu Zielonogórskiego na lata 2004-2013, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały. Program zawiera plany inwestycyjne UZ na poszczególnych campusach i terenach uczelnianych.
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Nr 128 w sprawie liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela.
W trosce o zapobieganie nieuczciwości w procesie przygotowywania prac dyplomowych, Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego
zobowiązał wszystkich nauczycieli akademickich do wnikliwej
analizy postępów opracowywanych pod ich kierunkiem prac dyplomowych. Wobec tego Senat UZ przyjął, że liczba prac dyplomowych prowadzonych przez jednego nauczyciela akademickiego
nie może przekroczyć na następujących kierunkach:
- kierunki techniczne – 18,
- filologie – 10,
- kierunki ekonomiczne – 36,
- kierunki matematyczno-fizyczno-chemiczne i przyrodnicze – 12,
- kierunki humanistyczne i społeczne – 24.
Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 października 2004 r.

Nr 129 zmieniająca uchwałę nr 147 Senatu UZ z dnia
26.06.2002 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową UZ.
Senat przyjął zmiany w systemie zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26.06.2002 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Nr 130 w sprawie warunków tworzenia i funkcjonowania zakładów w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął następujące zasady
tworzenia i funkcjonowania zakładów, rozwijające postanowienia
§ 13 ust. 4 Statutu UZ:
1. W zakładzie powinno być zatrudnionych co najmniej 5 pracowników, w tym przynajmniej jedna osoba zatrudniona na
podstawie mianowania, posiadająca stopień doktora habilitowanego lub równoważne kwalifikacje artystyczne.
2. Zakłady, które nie spełniają wymogów określonych w punkcie
1, dostosują stan swojej kadry do 31 grudnia 2003 r.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na utworzenie lub dalsze funkcjonowanie zakładu,
który po dniu 31 grudnia 2003 r. nie spełnia wymogów określonych w punkcie 1.
Jednocześnie przestał obowiązywać pkt c) § 1 uchwały Senatu UZ
nr 138 z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych.

Nr 131 w sprawie opinii dotyczącej zniesienia Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący zniesienia Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej.

Nr 132 w sprawie opinii dotyczącej powołania Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący powołania Katedry Sztuki i Kultury Plastycznej.

Nr 133 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Bogdana Idzikowskiego, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

Nr 134 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na
stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Mieczysława Dudka, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nieokreślony.

