uniwersytet

Q

zielonogórski

Q

g r u d z i e ń

Nr 263 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie
tytułu doktora honoris causa.

Nr 264 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Nr 265 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Volodymyra Kapustynuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Q

Nr 266 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Krystyny Janickiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Q

Nr 267 w sprawie opinii wniosku o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
Lidii Latanowicz, prof. UZ na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas określony.

Q

Q

Nr 269 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Nauk
Pedagogicznych i Społecznych dotyczący zniesienia
w strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Zakładu Pedagogiki Pracy.

Nr 268 w sprawie struktury organizacyjnej i zadań Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii.
W ramach struktury organizacyjnej Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii funkcjonują następujące Zakłady:
1. Zakład Algebry Liniowej i Statystyki Matematycznej,
2. Zakład Analizy Matematycznej,
3. Zakład Dydaktyki Matematyki i Teorii Liczb,
4. Zakład Geometrii,
5. Zakład Matematyki Dyskretnej, Algebry i Informatyki,
6. Zakład Matematyki Przemysłowej,

15

Zakład Równań Funkcyjnych,
Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii,
Zakład Teorii i Metod Optymalizacji,
Zakład Teorii Sterowania i Procesów Stochastycznych,
Zakład Teorii Prawdopodobieństwa i Procesów Stochastycznych.
Do zadań Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii należy:
1. prowadzenie badań naukowych z zakresu nauk matematycznych, ekonomicznych i informatycznych oraz ich zastosowań,
2. kształcenie studentów Wydziału Matematyki, Informatyki
i Ekonometrii na kierunkach informatyka i ekonometria
oraz matematyka z przedmiotów objętych ich planami
studiów z wyłączeniem:
1) języków obcych,
2) wychowania fizycznego,
3) przedmiotów z zakresu fizyki, chemii, astronomii,
astrofizyki,
4) przedmiotów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych (filozofia, socjologia, pedagogika, psychologia itp.),
3. kształcenie studentów innych kierunków z przedmiotów
matematycznych.

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o mianowanie dr hab.
inż. Eugeniusza Kuriaty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Zielonogórskim na czas nie określony.
Q

2 0 0 5

7.
8.
9.
10.
11.

Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o nadanie
prof. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Q

2 0 0 4 / s t y c z e ń

Q

Nr 270 w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska
KRASP dotyczącego Ukrainy.
Senat wyraził poparcie dla stanowiska zawartego w Liście
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, skierowanym do Rektorów, Profesorów i Studentów Ukrainy, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
........ JM Rektor wydał zarządzenia:
Q Nr 53 z dnia 27 października 2004 r. zmieniające zarządze-

nie nr 26 Rektora UZ z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie zasad przyjmowania aparatury specjalnej zakupionej w trakcie
realizacji zleconych prac badawczych.
W Zarządzeniu nr 26 Rektora UZ z dnia 11 marca 2002 r.
w sprawie zasad przyjmowania aparatury specjalnej zakupionej w trakcie realizacji zleconych prac badawczych § 1
ust. 2 otrzymał następujące brzmienie:
„Aparatura zakupiona z badań własnych i z działalności statutowej przyjmowana jest na stan środków trwałych na koniec roku, na podstawie pisemnej informacji kierownika prowadzącego dany temat”.
Q Nr 54 z dnia 27 października 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 44 Rektora UZ z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek stosowanych przy obliczaniu wynagrodzeń za prace związane z praktykami studentów.
W zarządzeniu nr 44 Rektora UZ z dnia 15 lipca 2004 r.
w sprawie określenia wysokości stawek stosowanych przy
obliczaniu wynagrodzeń za pracę związane z praktykami
studentów zmieniony został § 1 ust. 5, który otrzymał następujące brzmienie:
„Ustala się wynagrodzenie dla nauczyciela akademickiego
pełniącego funkcję organizatora praktyk na studiach zaocznych na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, filologia polska – komunikacja medialna, informatyka, politologia w wysokości 15 zł za każdego studenta”.
Q Nr 55 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie cennika usług
dotyczącego jazdy konnej.
Wprowadzony został cennik usług dotyczący jazdy konnej,
świadczonych przez Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Zielonogórskiego w Raculce oraz zasady rozliczeń tych usług,
stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

Q Nr 56 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Sekcji

Informacji i Promocji oraz Sekcji ds. Środków Przekazu.
W Pionie Rektora w Centrum Informacji i Promocji utworzone zostały następujące jednostki:
1) Sekcja Informacji i Promocji.
2) Sekcja ds. Środków Przekazu.
Q Nr 57 z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniające zarządzenie nr
47 Rektora UZ z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2004/2005.
Wprowadzone zostały następujące zmiany w Zarządzeniu
Rektora nr 47 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat za miejsce w domach studenckich w roku akademickim 2004/2005:
1. § 1 ust. 2 zarządzenia otrzymał następujące brzmienie:
„W przypadku zajmowania miejsca w DS w okresie niepełnego miesiąca studentowi nalicza się opłatę za DS
według stawki dziennej:
- w DS Vicewersal, DS.Piast: 7,00 zł;
- w DS Wcześniak, DS. Rzepicha, DS. Raculka, DS.
Ziemowit, DS. U Lecha: 7,67 zł;
- w SBM: 8,83 zł.
Zasada ta nie dotyczy studenta wydalonego karnie z DS.
2. W § 1 dodano ust. 8 o następującym brzmieniu:
„Stawka dzienna opłaty za miejsce we wszystkich DS-ach dla
studentów studiów wieczorowych i zaocznych wynosi 15 zł”.
Q Nr 58 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w strukturze
organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych.
W strukturze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki i Psychologii Wydziału Nauk Pedagogicznych i Społecznych zniesiony został Zakład Pedagogiki Pracy.
Agnieszka Gąsiorowska
Dział Organizacyjno-Prawny

Teksty uchwał i zarządzeń dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego
pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/
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