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zielonogórski

Z OBRAD SENATU

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 29 listopada 2006 r. podjął następujące uchwały:

 Nr 174 w sprawie korekty planu rzeczowo-ﬁnansowe-

go na rok 2006 r.
Senat zatwierdził skorygowany plan rzeczowo - ﬁnansowy
na rok 2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 Nr 175 w sprawie uchwalenia prowizorium budżeto-

wego na rok 2007.
Senat uchwalił prowizorium budżetowe Uniwersytetu
Zielonogórskiego na rok 2007, stanowiące załącznik
do niniejszej uchwały.

 Nr 176 zmieniającą uchwałę nr 235 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wysokości narzutów ogólnouczelnianych.
W uchwale nr 235 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wysokości
narzutów ogólnouczelnianych § 1 ust. 1-5 otrzymały
następujące brzmienie:
„1. dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:
1) na koszty ponoszone z dotacji ministra właściwego ds. nauki na działalność statutową - 30%,
2) na koszty ponoszone z dotacji ministra właściwego ds. nauki na badania własne - 30%,
3) na koszty ﬁnansowane z dotacji SPUB+MAN-20%,
4) na koszty ponoszone w ramach działalności na
rzecz nauki i dydaktyki Zakładu Zielman – 30%.
2. na koszty ponoszone w ramach realizacji projektów celowych ministra właściwego ds. nauki – 30% w tym:
1) dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – 20%,
2) dla Wydziału realizującego projekt – 10%.
3. na koszty ponoszone w ramach realizacji projektów
badawczych (grantów) ministra właściwego ds. nauki
z projektów – 30% w tym:
1) dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – 20%,
2) dla Wydziału realizującego projekt – 10%.
4. na koszty ponoszone w ramach realizacji projektów
badawczych międzynarodowych (wysokość narzutu
zgodnie z umową):
1) dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą,
2) dla Wydziału realizującego projekt, w równej wysokości procentowej.
5. na koszty ponoszone w ramach realizacji prac umownych krajowych i zagranicznych do wysokości 10.000
złotych – od 20% w tym:
1) dla Pionu prorektora ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą – 10%,
2) dla Wydziału realizującego projekt – od 10%,
ponad 10.000 złotych – od 30% w tym:
3) dla Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z
Zagranicą – 15%,
4) dla Wydziału realizującego projekt – od 15%.
Powyższych zmian nie stosuje się do projektów ﬁnansowanych na podstawie wniosków złożonych przed 1 stycznia 2007 r. oraz w przypadku umów zawartych przed 1
stycznia 2007 r. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 Nr 177 w sprawie utworzenia kierunku studiów „auto-

matyka i robotyka”.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów
„automatyka i robotyka”, prowadzonego w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego
stopnia, w specjalnościach automatyka przemysłowa
oraz komputerowe systemy sterowania i diagnostyki.

 Nr 178 w sprawie utworzenia międzywydziałowego

kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”.

Senat wyraził zgodę na utworzenie na Wydziale Mechanicznym międzywydziałowego kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”, prowadzonego wspólnie z Wydziałem
Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

 Nr 179 w sprawie utworzenia kierunku studiów „pielę-

gniarstwo”.
Senat wyraził zgodę na utworzenie kierunku studiów
„pielęgniarstwo”, prowadzonego w formie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia.

 Nr 180 w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu przez

JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rady Programowej międzywydziałowego kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”.
Senat wyraził pozytywną opinię o powołaniu przez JM
Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Rady Programowej międzywydziałowego kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”, w następującym składzie:
Wydział Mechaniczny:
1. dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ – Dziekan Wydziału Mechanicznego,
2. dr hab. inż. Elżbieta Krasicka – Cydzik, prof. UZ,
3. prof. dr hab. inż. Ferdynad Romankiewicz,
4. prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki,
5. dr hab. Andrzej Rabenda,

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji:

6. dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ – Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
7. dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ,
8. prof. dr hab. inż. Edward Greczko,
9. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, prof. UZ,
10. dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ.

Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:

1) proponowanie planów studiów i programów nauczania i przedstawianie ich Radom Wydziałów,
2) proponowanie specjalności,
3) nadzór nad poziomem kształcenia.

 Nr 181 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

organizacyjnej Wydziału Mechanicznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Mechanicznego dotyczący powołania w strukturze
organizacyjnej Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn Zakładu Bioinżynierii wraz z Laboratorium Chemii i Badań Korozyjnych.

 Nr 182 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu stu-

diów podyplomowych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia
następujących studiów podyplomowych:

1. Studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki – Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
2. Wiedza o kulturze – Wydział Humanistyczny,
3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
4. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna z elementami ﬁzjoterapii - Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
5. Wychowanie ﬁzyczne i gimnastyka korekcyjna - Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych.

 Nr 183 zmieniającą uchwałę nr 123 Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Zielonogórskim.
W załączniku do uchwały nr 123 Senatu Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich
na Uniwersytecie Zielonogórskim, § 6 ust. 2 otrzymał
następujące brzmienie:
„2. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów podejmuje kierownik studiów doktoranckich”.
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 Nr 184 zmieniającą uchwałę nr 143 Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego z dnia 7 czerwca 2002 r. w
sprawie przyjęcia zasad nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W załączniku do uchwały nr 143 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia
zasad nadawania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego pkt 7 otrzymał następujące brzmienie:
„7. W ramach przebiegu procedury na Wydziale:

◄ Dziekan wybiera referenta (ew. sam Dziekan), który przedstawia Radzie Wydziału wniosek o wystąpienie JM Rektora o wszczęcie przewodu dr. h.c.
◄ Rada Wydziału po wysłuchaniu wniosku podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym o skierowanie
wniosku o nadanie tytułu doktora honoris causa
określonemu kandydatowi.
◄ Rada Wydziału podejmuje uchwałę o wyborze
Promotora dr. honorowego. Kandydatura ta powinna być wstępnie uzgodniona z kandydatem do
tytułu doktora honoris causa.
◄ Dziekan przekazuje uchwały Rady Wydziału Rektorowi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dodatkowo:
• nazwisko promotora,
• propozycję trzech Uczelni Wyższych, których
Senaty przygotowują opinie wspierające”.

 Nr 185 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytu-

łu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania w sprawie nadania prof. dr. inż. Henrykowi Tuni tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ponadto
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie powierzenia
obowiązków promotora prof. dr. hab. inż. Marianowi Miłkowi oraz w sprawie powierzenia przygotowania opinii
wspierających następującym uczelniom:
1. Politechnice Białostockiej,
2. Politechnice Poznańskiej,
3. Politechnice Warszawskiej.

zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w
semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia opłat
za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w
semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007 w następujących wysokościach:
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
2 500,00 zł
2 500,00 zł
2 500,00 zł
2. 400,00 zł
2 400,00 zł
2 500,00 zł

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI
I TELEKOMUNIKACJI
elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
informatyka (zawodowe, pierwszego
stopnia)
informatyka (magisterskie
uzupełniające, drugiego stopnia,
nauczycielska)

2 000,00 zł
1 900,00 zł
2 000,00 zł
2 000,00 zł

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
ﬁlologia germańska
ﬁlologia romańska
ﬁlologia angielska
ﬁlologia rosyjska
ﬁlologia polska
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ﬁlologia polska (specjalność:
dziennikarstwo)
ﬁlozoﬁa
historia
politologia

1 800,00 zł
1 600,00 zł
1 600,00 zł
1 900,00 zł

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA
budownictwo
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
biologia

1 900,00 zł
1 900,00 zł
1 900,00 zł
1 900,00 zł

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
I SPOŁECZNYCH
pedagogika
socjologia

2 000,00 zł
2 000,00 zł

WYDZIAŁ MATEMATYKI,INFORMATYKI
I EKONOMETRII
informatyka i ekonometria
matematyka

2 100,00 zł
1 800,00 zł

WYDZIAŁ MECHANICZNY
mechanika i budowa maszyn
1 900,00 zł
zarządzanie i inżynieria produkcji
1 900,00 zł
edukacja techniczno-informatyczna
1 900,00 zł
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
zarządzanie i marketing (licencjackie,
magisterskie)
zarządzanie i marketing (inżynierskie,
magistersko-inżynierskie)
ekonomia

2 000,00 zł
2 400,00 zł
2 200,00 zł

 Nr 187 w sprawie powołania komisji ds. studenckich.

Senat powołał Komisję ds. Studenckich w następującym składzie:

 Nr 186 w sprawie opinii dotyczącej wysokości opłat za

graﬁka
malarstwo
architektura wnętrz
edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej
jazz i muzyka estradowa
edukacja artystyczna w zakresie sztuki
plastycznej

grudzień

2 200,00 zł
2 000,00 zł
2 200,00 zł
2 000,00 zł
1 600,00 zł

1. dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ – Prorektor ds. Studenckich – Przewodniczący,
2. dr inż. Marek Talaga – Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska- Z-ca Przewodniczącego,
3. ad. Leszek Krutulski – Wydział Artystyczny,
4. dr inż. Joanna Zarębska – Wydział Ekonomii i Zarządzania,
5. dr inż. Zbigniew Skowroński – Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji,
6. dr hab. Stanisław Kasperczuk, prof. UZ – Wydział Fizyki i Astronomii,
7. dr Mirosław Świt – Wydział Humanistyczny,
8. dr Alina Szelecka – Wydział Matematyki, Informatyki i
Ekonometrii,
9. dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ – Wydział
Nauk Pedagogicznych i Społecznych,
10. dr Maria Suska – Wydział Mechaniczny,
11. inż. Henryk Michalak,
12. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak,
13. Anna Janiak,
14. Marek Sałamaj,
15. Joanna Śpitalniak,
16. Małgorzata Majer,
17. Malwina Posmyk,
18. Cezary Zalewski,
19. Paweł Horodek,
20. Arkadiusz Mieczyński,
21. Sylwia Świątek,
22. Daniel Macała,
23. Przemysław Oczyp,
24. Kamil Rachwał.
 Nr 188 w sprawie przyjęcia wewnętrznego planu au-

dytu na rok 2007.

 Nr 189 zmieniającą uchwałę nr 8 Senatu Uniwersytetu

Zielonogórskiego z dnia 1 września 2001 r. w sprawie
udziału wynagrodzenia objętego prawami autorskimi
wraz z późniejszymi zmianami.

6

grudzień
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W uchwale nr 8 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 września 2001 w sprawie udziału wynagrodzenia objętego prawami autorskimi (wraz z późniejszymi zmianami) zmieniony został § 1, który otrzymał
następujące brzmienie:
„Senat ustala:
-

uniwersytet

2007

w części wynagrodzenia zasadniczego (wynagrodzenie za prace badawcze i zajęcia naukowo-dydaktyczne) udział tego wynagrodzenia w wysokości 90%
w części wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
udział tego wynagrodzenia w wysokości 50%

z tytułu korzystania przez pracowników z praw autorskich, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas choroby, urlopu naukowego, urlopu dla poratowania zdrowia oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i opieki.”

 Nr 190 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wydzie-

lenia w budżecie Uniwersytetu Zielonogórskiego na
rok 2007 środków na realizację projektów doﬁnansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie wydzielenia w budżecie Uniwersytetu Zielonogórskiego środków ﬁnansowych w kwocie 208 834,95 złotych – na
2007 rok, z przeznaczeniem ich na realizację Projektu
„Transgraniczne Wyspy Innowacji (TWI)”.

 Nr 191 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-

cyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący powołania w
strukturze organizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i
Środowiska jednostki administracyjnej do realizacji projektu unijnego pt. „Innowacyjność podejmowanych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii”.

 Nr 192 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze or-

ganizacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa
następujących Pracowni i Laboratoriów:

zielonogórski

1. w Zakładzie Budownictwa Ogólnego i Architektury:
1) Laboratorium Materiałów Budowlanych,
2) Pracowni Budownictwa Ogólnego;
2. w Zakładzie Geotechniki i Geodezji:
1) Laboratorium Geotechniki,
2) Pracowni Geodezji;
3. w Zakładzie Mechaniki Budowli:
1) Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,
2) Pracowni Komputerowej;
4. w Zakładzie Konstrukcji Budowlanych - Laboratorium
Konstrukcji Budowlanych.

Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska dotyczący
powołania w strukturze organizacyjnej Instytutu Budownictwa Laboratorium Instytutu Budownictwa z następującymi Pracowniami i Laboratoriami:
1. Laboratorium Materiałów Budowlanych,
2. Pracownią Budownictwa Ogólnego,
3. Laboratorium Dróg i Mostów,
4. Laboratorium Geotechniki,
5. Pracownią Geodezji,
6. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych,
7. Laboratorium Wytrzymałości Materiałów,
8. Laboratorium Komputerowym.

 Nr 193 w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka

dydaktycznego.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął uchwałę
w sprawie utworzenia zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w Nowej Soli, w którym Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego realizować będzie
zajęcia na niestacjonarnych studiach pierwszego
stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn.

 Nr 194 zmieniającą uchwałę nr 106 Senatu Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w
sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w
roku akademickim 2007/2008.
Senat przyjął zmiany w uchwale nr 106 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 kwietnia 2006 r. w
sprawie przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w
roku akademickim 2007/2008, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
JM Rektor wydał zarządzenia:
 Nr 61 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wysokości opłat za pokoje/mieszkania w Domach Pracowniczych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ustalona została wysokość opłat miesięcznych za pokoje/
mieszkania pracownicze według następujących stawek:
1. Dom Pracowniczy przy ul. Prostej 6
a) za pokój w mieszkaniu dwupokojowym - 200 zł
plus wartości odczytów liczników i wodomierzy,
b) za mieszkanie jednopokojowe - 280 zł plus
wartości odczytów liczników i wodomierzy,
c) za mieszkanie dwupokojowe - 400 zł plus wartości odczytów liczników i wodomierzy,
2. Dom Pracowniczy przy ul. Stefana Wyszyńskiego
19a
a) za pokój z umywalką - 150 zł
b) za dwa pokoje z umywalką - 200 zł
c) za pokój z łazienką - 200 zł
d) za pokój z łazienką i aneksem kuchennym - 220 zł
e) za mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką - 300 zł
f) za pokój nr 104 (pokój z umywalką) - 200 zł
3. Dom Pracowniczy przy ul. Ogrodowej 3b
a) za mieszkanie dwupokojowe z kuchnią i łazienką - 300 zł
b) za mieszkanie dwupokojowe z łazienką - 250 zł
c) za mieszkanie jednopokojowe z kuchnią i łazienką - 200 zł

4.
5.
6.
7.

d) za mieszkanie jednopokojowe z łazienką i
wspólną kuchnią na piętrze - 180 zł
e) za mieszkanie nr 305-306 (pokój + pokój z
aneksem kuchennym) - 250 zł
Dom Pracowniczy w Przylepie za pokój z łazienką
- 240 zł
DS. „VICEVERSAL”- za mieszkanie trzypokojowe
- 400 zł
DS. „WCZEŚNIAK” za dwa pokoje w segmencie
czteropokojowym - 300 zł
Studencki Budynek Mieszkalny przy ul. Wyspiańskiego 60A - za jeden pokój w segmencie dwupokojowym - 220 zł plus wartości liczników i wodomierzy.

 Nr 62 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie trybu składania wniosków o doﬁnansowanie projektów z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej oraz ich realizacji.
Wnioski o doﬁnansowanie projektów z funduszy unijnych, poza programami ramowymi Unii Europejskiej,
stypendialnymi o charakterze międzynarodowym oraz
badawczo-rozwojowymi będącymi w gestii Pionu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i koordynowanych przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Komisji Europejskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, składa się w Dziale Analiz i Planowania.
Informację o zamiarze złożenia wniosku o doﬁnansowanie projektu składa się w formie pisemnej w Dziale
Analiz i Planowania, nie później niż 10 dni roboczych
przed datą zakończenia konkursu, do którego zespół
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