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z obrad
senatu
Senat na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 listopada
2010 r. podjął następujące uchwały:

> Nr 322 - 334 w sprawie zgłoszenia kandydata do rady
nadzorczej spółki „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze – Radio Zachód Spółka Akcyjna”.
Senat wyraził zgodę na zgłoszenie kandydatury na członka rady nadzorczej spółki „Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze – Radio Zachód Spółka
Akcyjna” następujących osób:
1) dr. Jana Andrykiewicza,
2) Tadeusza Krupy,
3) dr hab. Ilony Politowicz, prof. UZ,
4) dr. hab. Romana Sapeńko.
Senat nie wyraził zgody na zgłoszenie kandydatury na
członka rady nadzorczej spółki „Regionalna Rozgłośnia
Polskiego Radia w Zielonej Górze – Radio Zachód Spółka
Akcyjna” następujących osób:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Macieja Adamczyka,
dr. Jarosława Gniazdowskiego,
Macieja Klikowicza,
Lecha Kurowskiego,
Mirosława Rataja,
Aleksandry Sawickiej – Starosty,
dr. hab. inż. Romana Stryjskiego,
Krzysztofa Szymańskiego,
dr. hab. Bogdana Ślusarza.

Senat przyjął sprawozdanie z działalności:
1. komisji do spraw nauki,
2. komisji do spraw kształcenia,
3. komisji do spraw studenckich,
4. komisji do spraw budżetu i finansów.

> Nr 343 zmieniająca uchwałę nr 243 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw nauki.
Na mocy uchwały Senat wprowadził zmianę w uchwale
nr 243 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27
stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji ds. nauki w
ten sposób, że § 1 pkt 13 otrzymał następujące brzmienie:
„13. Natalia Litwin”.

> Nr 344 zmieniająca uchwałę nr 241 Senatu Uniwersy-

tetu Zielonogórskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw studenckich.
Na mocy uchwały Senat wprowadził następujące zmiany
w uchwale nr 241 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji
ds. studenckich:
1. zmienił się § 1 pkt 20, który otrzymał następujące
brzmienie:
„20. Ewa Jędrzejak,
2. zmienił się § 1 pkt 21, który otrzymał następujące
brzmienie:
„21. Natalia Karolczyk,
3. zmienił się § 1 pkt 22, który otrzymał następujące
brzmienie:
„22. Mateusz Krawczyk,
4. zmienił się § 1 pkt 23, który otrzymał następujące
brzmienie:
„23. Karolina Rożko”,
5. zmienił się § 1 pkt 24, który otrzymał następujące
brzmienie:
„24. Michał Stawski”,
6. zmienił się § 1 pkt 25, który otrzymał następujące
brzmienie:
„25. Paulina Tomczak”.

> Nr 335 w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji do

> Nr 345 zmieniająca uchwałę nr 25 Senatu Uniwersytetu

> Nr 336 w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji do

Na mocy uchwały Senat wprowadził następujące zmiany
w uchwale nr 25 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów:

spraw nauki.
Senat zatwierdził regulamin komisji do spraw nauki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
spraw kształcenia.
Senat zatwierdził regulamin komisji do spraw kształcenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 337 w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji do

spraw studenckich.
Senat zatwierdził regulamin komisji do spraw studenckich, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 338 w sprawie zatwierdzenia regulaminu komisji do

spraw budżetu i finansów.
Senat zatwierdził regulamin komisji do spraw budżetu
i finansów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 339 – 342 w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzia-

łalności komisji do spraw nauki, komisji do spraw kształcenia, komisji do spraw studenckich, komisji do spraw
budżetu i finansów.
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Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla studentów.

1. zmienił się § 1 pkt 12, który otrzymał następujące
brzmienie:
„12. Anna Andrykiewicz – Wydział Ekonomii i Zarządzania”,
2. zmienił się § 1 pkt 13, który otrzymał następujące
brzmienie:
„13. Katarzyna Arkusz – Wydział Mechaniczny”,
3. zmienił się § 1 pkt 14, który otrzymał następujące
brzmienie:
„14. Jakub Brosławski – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu”,
4. zmienił się § 1 pkt 15, który otrzymał następujące
brzmienie:
„15. Grzegorz Gryncewicz - Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu”,
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5. zmienił się § 1 pkt 16, który otrzymał następujące
Senat przyjął regulamin zatrudniania w Uniwersytecie
brzmienie:
Zielonogórskim przy pracach finansowanych ze źródeł
„16. Tomasz Kryśkiewicz – Wydział Elektrotechniki,
zewnętrznych i wynagradzania za te prace, stanowiący
Informatyki i Telekomunikacji ”,
załącznik do niniejszej uchwały.
6. zmienił się § 1 pkt 17, który otrzymał następujące
> Nr 352 zmieniająca uchwałę nr 165 Senatu Uniwersybrzmienie:
tetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
„17. Karolina Rożko – Wydział Fizyki i Astronomii”.
przyjęcia zasad i trybu rekrutacji na studia w roku aka> Nr 346 zmieniająca uchwałę nr 26 Senatu Uniwersytetu
demickim 2010/2011.
Zielonogórskiego z dnia 29 października 2008 r. w spraSenat przyjął zasady i tryb rekrutacji na studia w roku
wie powołania odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla
akademickim 2010/2011, stanowiące załącznik do nistudentów.
niejszej uchwały.
Senat wprowadził następujące zmiany w uchwale nr 26
> Nr 353 w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu studiów
Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 paźpodyplomowych.
dziernika 2008 r. w sprawie powołania odwoławczej koNa mocy uchwały Senat wyraził pozytywną opinię w
misji dyscyplinarnej dla studentów:
sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i
1. zmienił § 1 pkt 6, który otrzymał następujące brzmienie:
Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych pn.: „Podyplo„6. Radosław Blonkowski – Wydział Pedagogiki, Socjomowe studia kwalifikacyjne w zakresie nauczania przylogii i Nauk o Zdrowiu”,
rody w szkole podstawowej”.
2. zmienił § 1 pkt 7, który otrzymał następujące brzmie> Nr 354 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany
nie:
struktury organizacyjnej Wydziału Artystycznego.
„7. Agnieszka Pluskota – Wydział Ekonomii i ZarząSenat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
dzania”,
Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze organi3. zmienił § 1 pkt 8, który otrzymał następujące brzmiezacyjnej Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuki i Kulnie:
tury Plastycznej wraz z następującymi zakładami:
„8. Paulina Tomczak – Wydział Inżynierii Lądowej i
Środowiska”,
1) Zakładem Malarstwa i Edukacji Twórczej,
4. zmienił § 1 pkt 9, który otrzymał następujące brzmie2) Zakładem Rysunku i Multimediów.
nie:
W dalszej kolejności Senat pozytywnie zaopiniował
„9. Joanna Zięba – Wydział Humanistyczny”.
wniosek Rady Wydziału Artystycznego dotyczący zniesienia w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycz> Nr 347 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizanego Instytutu Sztuk Pięknych wraz z następującymi
cyjnego Wydziału Nauk Biologicznych.
zakładami:
Senat zatwierdził regulamin organizacyjny Wydziału
Nauk Biologicznych stanowiący załącznik do niniejszej
1) Zakładem Architektury Wnętrz,
uchwały.
2) Zakładem Grafiki,
3) Zakładem Malarstwa i Rysunku.
>Nr 348 w sprawie korekty planu rzeczowo–finansowego
na 2010 r.
Senat zatwierdził skorygowany plan rzeczowo-finansowy
na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

> Nr 349 zmieniająca uchwalę nr 362 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia systemu zarządzania gospodarką finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Senat przyjął wagi, współczynniki kosztochłonności i
stałą przeniesienia w systemie zarządzania gospodarką
finansową Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok 2011,
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.

> Nr 350 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu

Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Artystycznego dotyczący powołania w strukturze organizacyjnej Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Wizualnych wraz z:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zakładem Architektury Wnętrz,
Zakładem Grafiki,
Zakładem Malarstwa,
Zakładem Multimediów,
Zakładem Rzeźby,
Pracownią Teorii Sztuki.

Na zakończenie Senat pozytywnie zaopiniował wniosek
Rady Wydziału Artystycznego dotyczący zmiany nazwy
Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej na Instytut Muzyki.

uprawnionego do badania sprawozdania finansowego > Nr 355 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany
struktury organizacyjnej Wydziału Ekonomii ZarządzaUniwersytetu Zielonogórskiego za okres 1.01.2010 r. –
nia.
31.12.2010 r.
Senat pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Wydziału
Senat zatwierdził wybór firmy pod nazwą Zespół BieEkonomii i Zarządzania dotyczący powołania w strukgłych Rewidentów „FABER” sp. z o.o. z siedzibą we Wroturze organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania
cławiu, ul. Piłsudskiego 89, do badania sprawozdania
Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości.
finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego za okres od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
> Nr 356 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z podmiotem zagranicznym.
> Nr 351 w sprawie przyjęcia regulaminu zatrudniania
w Uniwersytecie Zielonogórskim przy pracach finansoSenat wyraził zgodę na zawarcie przez JM Rektora umowanych ze źródeł zewnętrznych i wynagradzania za te
wy o współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Taraz
prace.
w Kazachstanie.
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