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z obrad senatu
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 23 października 2013 r. podjął
następujące uchwały:

oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu w planach
rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na
lata 2014–2016.

__Nr 186 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
__Nr 184 w sprawie powołania Komisji ds. Nauki
Senat w swojej uchwale nr 25 z dnia 7 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Komisji ds. Nauki:
1. zmienił § 1 pkt 7, który otrzymał brzmienie:
„7. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska – Wydział
Mechaniczny,”
2. w § 1 dodał pkt 10, który otrzymał brzmienie:

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
ustanowienie hipoteki w wysokości 21 000 000,00 PLN na
rzecz banku wyłonionego w drodze postępowania przetargowego, na nieruchomości zabudowanej położonej w Zielonej Górze, przy ul. Szafrana 4, oznaczonej jako działka
192/25, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW
ZG1E/00078860/9, jako zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 14 000 000,00 PLN.

„10. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – Wydział Hu__Nr 187 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierumanistyczny”.
chomości
Wskutek powyższych zmian skład Komisji ds. nauki przedSenat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
stawia się następująco:
sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zielonej
1. prof. dr hab. Janusz Gil – Prorektor ds. Nauki i WspółGórze przy ul. Stajennej 20 i ul. Stajennej 22 stanowiących
pracy z Zagranicą – przewodniczący,
własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, oznaczonych
2. prof. dr hab. Andrzej Drzewiński – Wydział Fizyki
jako działki: nr 375/3 o powierzchni 2736 m2, zabudowana
i Astronomii,
budynkiem stajni o powierzchni 620,00 m2, dla której pro3. prof. dr hab. inż. Dariusz Uciński – Wydział Elektrotechwadzona jest księga wieczysta ZG1E/00046355/3; działka
niki, Informatyki i Telekomunikacji,
nr 375/8 o powierzchni 15 744 m2, dla której prowadzona
4. prof. dr hab. Beata Gabryś – Wydział Nauk Biologiczjest księga wieczysta ZG1E/00053626/6, o łącznej warnych,
tości 2 192 000,00 zł, w tym działka nr 375/3 o wartości
5. prof. dr hab. Marian Nowak – Wydział Matematyki, In716 000,00 zł oraz działka nr 375/8 o wartości 1 476 000,00 zł.
formatyki i Ekonometrii,

6. dr hab. inż. Jakub Marcinowski, prof. UZ – Wydział __Nr 188 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie dziaInżynierii Lądowej i Środowiska,
łań zmierzających do zawarcia umów dzierżawy nieru7. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska – Wydział Mechomości w Lubrzy, Lubiatowie i Karłowie
chaniczny,
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
8. dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ – Wydział Ekorozpoczęcie przez Rektora działań zmierzających do zanomii i Zarządzania,
warcia na czas nieokreślony umów dzierżawy następują9. dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ – Wydział Pedagogiki,
cych nieruchomości:
Socjologii i Nauk o Zdrowiu,
a) nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem
10. dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ – Wydział HumaniOśrodka Wczasowego, stanowiących własność Uniwerstyczny,
sytetu Zielonogórskiego, położonych w Karłowie 5,
11. dr Bartłomiej Stankowiak – Wydział Artystyczny,
gmina Radków, oznaczonych jako działki nr 55/2 AM 1
12. mgr Monika Alechno – Matuszczak – Wydział Humanio powierzchni 0,13 ha oraz nr 65 AM 1 o powierzchni
styczny,
0,1084 ha, dla których prowadzona jest księga wieczy13. Natalia Litwin – Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk
sta KWSW2K/00006829/5, o łącznej wartości szacuno Zdrowiu.
kowej 1 700 000,00 zł (netto);
__Nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre- b) nieruchomości gruntowych zabudowanych budytu obrotowego w rachunku bieżącym
dynkami stanowiącymi Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy, będących w użytkowaniu wieczystym
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonych w Lubiazawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowatowie, oznaczonych jako działka nr 225 o powierzchni
nia przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kre4223 m2, dla której prowadzona jest księga wieczydytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości
sta ZG1W/00014033/3 oraz jako działka nr 14/5 o po14 000 000,00 PLN, nie więcej niż 18 200 000,00 PLN
wierzchni 2100 m2 , dla której prowadzona jest księga
na okres 36 miesięcy, w miejsce obecnie posiadanego krewieczysta ZG1W/00013548/9, o łącznej wartości szadytu obrotowego w rachunku bieżącym, z przeznaczeniem
cunkowej 1 762 200,00 zł (netto);
na finansowanie działalności bieżącej uczelni.
Senat upoważnił Rektora do podpisania wyżej wymienionej
umowy kredytowej, dokumentów niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych do wykonania niniejszej decyzji Senatu oraz wyraża
zgodę na ujęcie kosztów realizacji umowy kredytowej

c) nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami
stanowiącymi Ośrodek Szkolno-Wypoczynkowy, położonych w Lubrzy, oznaczonych jako działki 389/15,
389/17, 389/18, 389/19, 389/21 o łącznej powierzchni
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sta nr ZG1S/00012575/7 oraz działki 627 i 629 o łącznej
powierzchni 0,0373 ha, dla których prowadzona jest
księga wieczysta nr ZG1S/00021141/2, stanowiących
własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, o łącznej
wartości szacunkowej 2 315 700,00 zł (netto).

__Nr 189 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego przeniesienia nieruchomości gruntowych

3. Prawo do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa
w ust. 2, będzie przysługiwało pod warunkiem przedłożenia pisemnego potwierdzenia woli podjęcia studiów
na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz dostarczenia
kompletu wymaganych dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości, w terminie ustalonym zarządzeniem
Rektora.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2 przysługuje wyłącznie w roku akademickim 2014/2015.
5. Podstawą do uznania danej osoby za zwycięzcę konkursu są przekazane Uczelni przez Organizatora konkursu
dokumenty związane z rozstrzygnięciem konkursu i wyłonieniem zwycięzcy.

Senat wyraził pozytywną opinię w sprawie nieodpłatnego
przeniesienia przez Uniwersytet Zielonogórski na rzecz
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym
Kisielinie, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, oznaczonej numerem 15/68 o powierzchni 0,7076 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej __Nr 196 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem akademickim mianoGórze prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr ZG1E/00061820/5,
wanym na czas nie określony
z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – pod
budowę nowego laboratorium WIOŚ.
Senat wyraził pozytywną opinię dotyczącą rozwiązania stosunku pracy z dr. inż. Radosławem Kasperkiem
__Nr 190 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki,
- nauczycielem akademickim mianowanym na czas nie
Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych
określony, na podstawie art. 125 ustawy Prawo o szkol„Kryminologia z elementami wiktymologii” i określenia
nictwie wyższym oraz § 202 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
efektów kształcenia dla tych studiów
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 419 Senatu Uni__Nr 191 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki, wersytetu Zielonogórskiego z dnia 28.09.2011 r. z p.zm.
w związku z § 121 ust. 3 i § 205 ust. 3 Statutu Uniwersytetu
Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych
Zielonogórskiego przyjętego uchwałą nr 111 Senatu Uni„Edukacja seksualna. Wychowanie do życia w rodzinie”
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 31.05.2006 r.
i określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 192 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki,

Socjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych
„Aktywizacja społeczna seniorów” i określenia efektów __Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na
kształcenia dla tych studiów
nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 30 października

__Nr 193 w sprawie opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej

__Nr 194 w sprawie utworzenia na Wydziale Humanistycznym kursu języka japońskiego

__Nr 195 w sprawie zasad przyjęcia na studia w roku akademickim 2014/2015 zwycięzcy konkursu pt. „Młody Wynalazca 2013”, organizowanego przez Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy „Interior” Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowej Soli.

2013 r. podjął następujące uchwały:

__Nr 197 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kre-

dytu inwestycyjnego na finansowanie planowanych i refinansowanie poniesionych nakładów na wkład własny
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępowania
przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę kredytu
inwestycyjnego w wysokości 7 600 000,00 PLN, na okres
60 miesięcy, z przeznaczeniem na finansowanie planowanych i refinansowanie poniesionych nakładów na wkład
własny w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Park
Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Mocą niniejszej uchwały:
1. Na studia prowadzone na Uniwersytecie Zielonogórskim, bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostanie przyjęty zwycięzca konkursu pt. „Młody
Wynalazca 2013”, organizowanego w roku szkolnym
2. Senat upoważnił Rektora do podpisania umowy kredy2013/2014 przez Regionalne Centrum Technologii i Wietowej określonej w ust. 1, dokumentów ustanawiających
dzy „Interior” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, z zazabezpieczenie spłaty kredytu oraz innych niezbędnych
strzeżeniem ust. 2-4.
do wykonania niniejszej uchwały Senatu, a także wyraża
2. Zwycięzca konkursu, o którym mowa w ust. 1, będzie
zgodę na ujęcie kosztów realizacji umowy kredytowej
mógł podjąć studia od roku akademickiego 2014/2015
oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kredytu w planach
na jednym z kierunków studiów oferowanych zgodnie
rzeczowo–finansowych Uniwersytetu Zielonogórskiego na
z uchwałą nr 119 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
lata 2013–2018.
z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie przyjęcia warunków
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc
i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademicuchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
kim 2014/2015. W przypadku wyboru przez zwycięzcę
z dnia 11 września 2013 r.
konkursu kierunku studiów, na którym przeprowadzane
są w postępowaniu rekrutacyjnym egzaminy wstępne, __Nr 198 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
kredytu inwestycyjnego na finansowanie planowanych
warunkiem podjęcia studiów na wybranym kierunku
i refinansowanie poniesionych nakładów na dokończenie
będzie przystąpienie do tych egzaminów z zachowazadania inwestycyjnego pod nazwą Park Naukowo-Techniem terminów egzaminów określonych zarządzeniem
nologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rektora i uzyskanie z nich oceny pozytywnej.
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poniesionych nakładów na wkład własny w ramach zadania
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
inwestycyjnego pod nazwą Park Naukowo-Technologiczny
zawarcie z bankiem, wyłonionym w drodze postępoUniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz banku wyłoniowania przetargowego, umowy o udzielenie i obsługę
nego w drodze postępowania przetargowego, do łącznej
kredytu inwestycyjnego w wysokości 14 400 000,00
kwoty 11 400 000,00 PLN, w postaci weksla in blanco oraz
PLN, na okres 24 miesięcy, z przeznaczeniem na finanhipoteki na nieruchomości zabudowanej położonej w Zielosowanie planowanych i refinansowanie poniesionych
nej Górze, przy ul. Energetyków 2, dla której prowadzona
nakładów na dokończenie zadania inwestycyjnego pod
jest księga wieczysta KW ZG1E 00061246/7.
nazwą Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc
2. Senat upoważnił Rektora do podpisania umowy kredytouchwała nr 158 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
wej określonej w ust. 1, dokumentów do ustanowienia
z dnia 11 września 2013 r.
zabezpieczeń spłaty kredytu oraz innych niezbędnych
do wykonania niniejszej uchwały Senatu, a także wy- __Nr 200 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatraża zgodę na ujęcie kosztów realizacji umowy krenego przeniesienia nieruchomości gruntowej
dytowej oraz ustanowienia zabezpieczeń spłaty kreSenat wyraził pozytywną opinię w sprawie nieodpłatnego
dytu w planach rzeczowo–finansowych Uniwersytetu
przeniesienia przez Uniwersytet Zielonogórski na rzecz
Zielonogórskiego na lata 2013–2015.
Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc
Zielonogórskiego, własności nieruchomości niezabudouchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
wanej położonej w Nowym Kisielinie gmina Zielona Góra,
z dnia 11 września 2013 r.
powiat zielonogórski, województwo lubuskie, oznaczonej
__Nr 199 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpiecze- numerem 15/68 o powierzchni 0,7076 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze prowadzi księgę wieczystą
nie kredytu inwestycyjnego dla zadania inwestycyjnego
Kw. Nr ZG1E/00105893/8, z przeznaczeniem na realizapod nazwą Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu
cję celu publicznego – pod budowę nowego laboratorium
Zielonogórskiego
WIOŚ.
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraził zgodę na
ustanowienie zabezpieczenia długoterminowego kredytu
inwestycyjnego w kwocie 7 600 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanych i refinansowanie

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc
uchwała nr 189 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego
z dnia 23 października 2013 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
__Nr 96 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania

Niniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów na rok akademicki
2013/2014 i określił jej skład.

Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wy- __Nr 100 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powodziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na rok akademicki
łania Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na
2013/2014
Wydziale Humanistycznym na rok akademicki 2013/2014
JM Rektor powołał Dziekańską Komisję Stypendiów DoktoNiniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał Dziekańską
ranckich na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na
Komisję Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Humarok akademicki 2013/2014 w składzie:
nistycznym na rok akademicki 2013/2014 i określił jej
1. dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof.UZ – przewodniczący,
skład.
2. dr hab. inż. Wojciech Eckert, prof.UZ,
__Nr 101 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie po3. dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ,
wołania Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranc4. mgr inż. Jakub Lipiński – przedstawiciel doktorantów.
kich na Wydziale Fizyki i Astronomii na rok akademicki
__Nr 97 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegóło- 2013/2014
wych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów dokNiniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał Dziekańską
toranckich oraz trybu postępowania przy ich przyznawaniu
Komisję Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Fizyki

i Astronomii na rok akademicki 2013/2014 i określił jej
skład.
nia Odwoławczej Komisji Stypendialnej Studentów na rok
akademicki 2013/2014
__Nr 102 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania
Niniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał OdwoławDziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wyczą Komisję Stypendialną Studentów na rok akademicki
dziale Nauk Biologicznych na rok akademicki 2013/2014
2013/2014 i określił jej skład.
Niniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał Dziekańską

__Nr 98 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powoła-

__Nr 99 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania

Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów na rok
akademicki 2013/2014

Komisję Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Nauk
Biologicznych na rok akademicki 2013/2014 i określił jej
skład.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 9/1 (211-212) grudzień 2013 / styczeń 2014

