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z o b r a d sen atu / z a rz ą d zeni a j m rektor a

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.
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__Nr 103 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie powołania Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na
Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji
na rok akademicki 2013/2014
Niniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał Dziekańską
Komisję Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji na rok akademicki
2013/2014 i określił jej skład.

__Nr 104 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zmiany
Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

JM Rektor w Regulaminie pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego, stanowiącym załącznik
do zarządzenia nr 88 z dnia 25 września 2013 r. zmienił §
8 ust. 2, nadając mu brzmienie:

Niniejszym zarządzeniem JM Rektor powołał ww. Komisję
oraz określił jej skład i zadania. Komisja zakończy pracę
do dnia 31 stycznia 2014 roku.

__Nr 108 z dnia 23 października 2013 r. w sprawie wprowa-

dzenia Regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej
JM Rektor wprowadził Regulamin organizacyjny Oficyny
Wydawniczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym
że struktura organizacyjna Oficyny Wydawniczej określona
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia obowiązuje
od dnia 1.01.2014 r.
Traci moc zarządzenie nr 24 Rektora Uniwersytetu
Zielonogórskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej, z zastrzeżeniem ust. 1.

„Odwoławczą Komisję Stypendialną Doktorantów (OKS
D) powołuje rektor. W skład komisji wchodzi z każdego
__Nr 109 z dnia 04 listopada 2013 r. zmieniające zarząwydziału prowadzącego studia doktoranckie co najmniej
dzenie nr 82A Rektora UZ z dn. 01.10.2012 r. w sprawie
dwóch doktorantów delegowanych przez organ uchwapowołania pełnomocników do spraw z zakresu jakości
łodawczy samorządu doktorantów Uniwersytetu i jeden
kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora ECTS na Unipracownik delegowany przez dziekana, a także co najmniej
wersytecie Zielonogórskim
jeden pracownik uczelni delegowany przez prorektora ds.
JM Rektor w § 1 zarządzenia nr 82 A Rektora Uniwersytetu
studenckich. Liczba członków komisji wynosi od 21 do 30
Zielonogórskiego z dnia 1 października 2012 r. zmienił ust.
osób. Doktoranci stanowią większość komisji”.
2, nadając mu brzmienie:
Tekst jednolity regulaminu pomocy materialnej dla dokto„2. Powołuję dr Alinę Szelecką na Uczelnianego Koordynarantów Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowi załącznik
tora ECTS na kadencję 2012-2016”.
do niniejszego zarządzenia.
Na skutek ww. zmiany § 1 zarządzenia nr 82 A Rektora
__Nr 106 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powo- Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października
łania Komisji do przeprowadzenia licytacji na sprzedaż
2012 r. otrzymał następujące brzmienie:
lokalu użytkowego przy ul. Prostej
„§1
JM Rektor powołał Komisję do przeprowadzenia licyta1. Powołuję następujących pełnomocników do spraw z zacji w postępowaniu dotyczącym sprzedaży prawa włakresu jakości kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórsności lokalu użytkowego nr 03, 04 o powierzchni 62,8
skim:
m2, znajdującego się w budynku położonym w Zielonej
1. dr Elżbietę Kołodziejską – na Pełnomocnika Rektora
Górze przy ul. Prostej 53A - 53B - 53C - 53D - 53E, zlods. Jakości Kształcenia na kadencję 2012-2016,
kalizowanego na działce nr 14/9 obręb 21 miasta Zie2. dr. hab. inż. Krzysztofa Witkowskiego, prof. UZ – na
lona Góra, dla której prowadzona jest księga wieczysta
Pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji Jakości Kształnr ZG1E00053172/8, o wartości 103 300,00 zł, w skłacenia na kadencję 2012-2016.
dzie:
2. Powołuję dr Alinę Szelecką na Uczelnianego Koordynaa) inż. Henryk Michalak – przewodniczący,
tora ECTS na kadencję 2012-2016.”
b) mgr Sławomir Szumalo – zastępca,
__Nr 110 z dnia 04 listopada 2013 r. zmieniające zarządzec) inż. Agnieszka Oleszek – sekretarz,
nie nr 51 Rektora UZ z dn. 29.05.2013 r. w sprawie dod) lic. Wioleta Michalak – członek,
kumentów i procedur Uczelnianego Systemu Zapewniania
e) Jan Ostrowski – członek.
Jakości Kształcenia oraz wprowadzające tekst jednolity
Posiedzenia Komisji będzie zwoływał jej przewodniczący,
zarządzenia
z zastrzeżeniem, że na pierwsze spotkanie cały skład Komisji zostanie zaproszony przez sekretarza Komisji.

Komisja będzie podejmowała decyzje w drodze głosowania
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby jej członków. W przypadku równej liczby
głosów decydujący głos ma przewodniczący.
Komisja sporządzi regulamin licytacji, wyznaczy termin
licytacji i opracuje treść ogłoszenia o licytacji.
Obsługę Komisji prowadzi Dział Techniczny.

__Nr 107 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie powo-

łania Komisji do przeglądu wytworzonych w Uniwersytecie Zielonogórskim materiałów zawierających informacje
niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony
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JM Rektor nadał nowe brzmienie § 5 i § 7 zarządzenia nr 51
Rektora UZ z dn. 29.05.2013 r. oraz wprowadził załącznik
nr 4 - Procedury weryfikacji efektów kształcenia studentów i doktorantów, stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.

Robert Korneluk
Biuro Prawne

__TEKSTY UCHWAŁ I ZARZĄDZEŃ

DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU
ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM:

http://www.uz.zgora.pl/ap/

