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Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 28 paździer-
nika 2009 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 195 w sprawie wszczęcia postępowania o na-
danie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
Senat wyraził zgodę na wszczęcie postępowania 
w sprawie nadania profesorowi dr. Diethardowi Ernstowi 
Pallaschke tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Pozytywną opinię Senat wyraził tak-
że w sprawie powierzenia prof. zw. dr. hab. Michałowi 
Kisielewiczowi obowiązków promotora w postępowaniu 
o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego profesorowi dr. Diethardowi Ernstowi 
Pallaschke. W dalszej kolejności Senat wyraził także 
pozytywną opinię w sprawie powierzenia przygotowania 
opinii:
1. Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
2. Uniwersytetowi Śląskiemu w Katowicach,
3. Radzie Naukowej Instytutu Matematycznego Polskiej 

Akademii Nauk.

> Nr 196 w sprawie opinii wniosku o zatrudnienie na 
stanowisku docenta. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie 
na stanowisku docenta na podstawie umowy o pracę 
dr. inż. Emila Michty.

Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 25 listopada 
2009 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 197 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z mgr Iloną Pyrek - nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. 
z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 198 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z dr. inż. Janem Szmytkiewiczem - nauczycielem aka-
demickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie 
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 

121 ust. 2 w zw. z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

> Nr 199 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr. 
inż. Kamilem Mielcarkiem - nauczycielem akademickim 
mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 usta-
wy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. 
z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 200 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr 
Anną Komar - nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z § 205 
ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 201 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr. 
Witoldem Kowalskim - nauczycielem akademickim mia-
nowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z § 
205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 202 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z mgr Magdaleną Haremzą - nauczycielem akademickim 
mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 3 
pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 203 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z mgr Alicją Maciarz - nauczycielem akademickim mia-
nowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 3 pkt 5 
Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 204 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z mgr. Adamem Drzewieckim - nauczycielem akademi-
ckim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 
125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 
ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 205 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy 
z mgr Anną Korlak-Łukasiewicz - nauczycielem akade-
mickim mianowanym na czas nieokreślony, w trybie 
art. 125 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 
121 ust. 2 w zw. z § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.
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> Nr 206 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z mgr 
Ewą Szymanowską - nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z 
§ 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 207 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 
mgr Lilianą Kniaziuk - nauczycielem akademickim mia-
nowanym na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z § 
205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 208 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie sto-
sunku pracy z nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony.
Senat wyraził zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z dr 
Sylwią Baran - nauczycielem akademickim mianowanym 
na czas nieokreślony, w trybie art. 125 ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym oraz § 121 ust. 2 w zw. z § 205 ust. 
3 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

> Nr 209 w sprawie korekty budżetu na rok 2009.
Senat przyjął korektę budżetu na rok 2009, stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 210 w sprawie korekty planu rzeczowo – finansowego 
na 2009 r. 
Senat zatwierdził skorygowany plan rzeczowo-finansowy 
na rok 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 211 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdania finansowe-
go Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2009 
– 31.12.2009 r.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego zatwierdził wybór 
Firmy Auditingu i Rachunkowości FAIR Spółka z o.o. z 
siedzibą w Zielonej Górze (65 – 484) przy ul. Sikorskiego 
4, do badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego za okres 1.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

> Nr 212 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego 
studiów podyplomowych.
W regulaminie organizacyjnym studiów podyplomo-
wych, wprowadzonym uchwałą nr 162 Senatu Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu organizacyjnego studiów podyplo-
mowych, zwanym dalej regulaminem, Senat wprowadził 
następujące zmiany:
1. w § 11 regulaminu dodał ust. 3, który otrzymał nastę-

pujące brzmienie:
„3) program i plan studiów wraz z sylabusami.”

2. § 19 ust. 3 regulaminu otrzymał następujące brzmie-
nie:
„3) Za opracowanie programu i planu studiów przy-
sługuje wynagrodzenie do 5.000,00 zł brutto – umo-
wa o przeniesienie autorskich praw majątkowych - 
jednorazowo przy pierwszej edycji studiów.”

3. § 24 regulaminu otrzymał następujące brzmienie:
„1. Do projektu w formie studiów podyplomowych 
uruchamianych z pomocą finansową instytucji pomo-

cowych UE oraz do wynagrodzeń osób wykonujących 
prace na rzecz studiów podyplomowych (administra-
cyjne i dydaktyczne) stosuje się uchwały Senatu oraz 
zarządzenia Rektora dotyczące dofinansowania pro-
jektów w ramach funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej oraz innych programów wspólnotowych.
2. Do projektu w formie studiów podyplomowych uru-
chamianych z pomocą finansową instytucji zewnętrz-
nych - ze środków pozauczelnianych, oraz do wyna-
grodzeń osób wykonujących prace na rzecz studiów 
podyplomowych (administracyjne i dydaktyczne) 
stosuje się odrębne zarządzenia Rektora dotyczące 
umów realizowanych przez Uniwersytet Zielonogór-
ski wspólnie z instytucjami zewnętrznymi.”

> Nr 213 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów 
podyplomowych.
Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie utworzenia 
następujących studiów podyplomowych:
1. Język rosyjski w biznesie – Wydział Humanistyczny,
2. Komunikacja językowa w praktyce – Wydział Humani-

styczny,
3. Kurs rysunku – Wydział Artystyczny.

> Nr 214 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Artystycznego.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze organi-
zacyjnej Wydziału Artystycznego Katedry Sztuki i Kultu-
ry Plastycznej wraz z następującymi zakładami:
1. Zakładem Rysunku i Multimediów wraz ze wszystki-

mi pracowniami,
2. Zakładem Malarstwa i Edukacji Twórczej wraz ze 

wszystkimi pracowniami.
W dalszej kolejności Senat pozytywnie zaopiniował 
wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący powo-
łania w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystyczne-
go Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej wraz z:

1) Zakładem Rysunku i Multimediów wraz z:
1. Pracownią Działań Przestrzennych,
2. Pracownią Rysunku I,
3. Pracownią Rysunku II,
4. Pracownią Rysunku III,
5. Pracownią Rzeźby,
6. Pracownią Projektowania Graficznego,
7. Pracownią Fotografii,
8. Pracownią Multimedialną I,
9. Pracownią Multimedialną II;

2) Zakładem Malarstwa i Edukacji Twórczej wraz z:
1. Pracownią Malarstwa I,
2. Pracownią Malarstwa II,
3. Pracownią Malarstwa III,
4. Pracownią Edukacji Twórczej,
5. Pracownią Nauk o Sztuce.

> Nr 215 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania. 
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania dotyczący zniesienia w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania Zakładu 
Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną.
Następnie Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania dotyczący powołania 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarzą-
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dzania Katedry Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką 
Publiczną.

W dalszej kolejności Senat także pozytywnie zaopinio-
wał wniosek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania do-
tyczący powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Ekonomii i Zarządzania Laboratorium GIS - Dydaktyczne-
go Centrum Zarządzania Kryzysowego.

> Nr 216 w sprawie opinii dotyczącej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału 

Fizyki i Astronomii dotyczący zniesienia w strukturze or-
ganizacyjnej Instytutu Fizyki:
1. Zakładu Fizyki Doświadczalnej,
2. Zakładu Komputerowej Fizyki Stosowanej,
3. Pracowni Dydaktyki Fizyki.
Następnie Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady 
Wydziału Fizyki i Astronomii dotyczący powołania w 
strukturze organizacyjnej Instytutu Fizyki:
1. Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych, 
2. Zakładu Optyki i Inżynierii Kwantowej,
3. Zakładu Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych.

JM Rektor wydał zarządzenia:

> Nr 50 z dnia 16 października 2009 r. w sprawie powoła-
nia Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademi-
cki 2009/2010.
JM Rektor powołał Odwoławczą Komisję Stypendialną w 
składzie:
1. Jakub Kostecki – uczestnik studiów doktoranckich na 

Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska,
2. Halina Leśna – studentka Wydziału Inżynierii Lądo-

wej i Środowiska,
3. Monika Strykowska - studentka Wydziału Ekonomii 

i Zarządzania,
4. Ewelina Szczurko - studentka Wydziału Ekonomii 

i Zarządzania,
5. mgr Barbara Bydałek – pracownik Działu Spraw Stu-

denckich,
6. mgr inż. Iwona Madej - pracownik Działu Spraw Stu-

denckich,
7. mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak - pracownik Działu 

Spraw Studenckich.

> Nr 51 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Artystycznego.
JM Rektor zniósł w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Artystycznego Katedrę Sztuki i Kultury Plastycznej wraz 
z następującymi zakładami:
1) Zakładem Rysunku i Multimediów wraz ze wszystkimi 

pracowniami,
2) Zakładem Malarstwa i Edukacji Twórczej wraz ze 

wszystkimi pracowniami.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego JM 
Rektor powołał Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej wraz 
z:
1)  Zakładem Rysunku i Multimediów wraz z:

a) Pracownią Działań Przestrzennych,

b) Pracownią Rysunku I,
c) Pracownią Rysunku II,
d) Pracownią Rysunku III,
e) Pracownią Rzeźby,
f) Pracownią Projektowania Graficznego,
g) Pracownią Fotografii,
h) Pracownią Multimedialną I,
i) Pracownią Multimedialną II;

2) Zakładem Malarstwa i Edukacji Twórczej wraz z:
a) Pracownią Malarstwa I,
b) Pracownią Malarstwa II,
c) Pracownią Malarstwa III,
d) Pracownią Edukacji Twórczej,
e) Pracownią Nauk o Sztuce.

> Nr 52 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.
JM Rektor w strukturze organizacyjnej Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania zniósł Zakład Zarządzania Środowi-
skiem i Gospodarką Publiczną.
Natomiast w strukturze organizacyjnej Wydziału Ekono-
mii i Zarządzania JM Rektor powołał:
1) Katedrę Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką 

Publiczną,
2) Laboratorium GIS - Dydaktyczne Centrum Zarządza-

nia Kryzysowego.

> Nr 53 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astronomii.
JM Rektor zniósł w strukturze organizacyjnej Wydziału 
Fizyki i Astronomii w Instytucie Fizyki:
1) Zakład Fizyki Doświadczalnej,
2) Zakład Komputerowej Fizyki Stosowanej,
3) Pracownię Dydaktyki Fizyki.
W strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Astrono-
mii w Instytucie Fizyki JM Rektor powołał:
1) Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych,
2) Zakład Optyki i Inżynierii Kwantowej,
1) Zakład Spektroskopii Materiałów Funkcjonalnych.

> Nr 54 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania 
studiów doktoranckich Fizyka i Astronomia w języku an-
gielskim.
JM Rektor powołał studia doktoranckie Fizyka i Astro-
nomia w języku angielskim na Wydziale Fizyki i Astro-
nomii.

 Joanna Bojarska
Biuro Prawne
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