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z  o b r a d  s e n a t u

Z  ObRad SENaTU

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwy-
czajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. 
podjął następujące uchwały:

__Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału 
Wydziału Ekonomii i Zarządzania, utworzenia Wydziału 
Prawa i Administracji oraz uprawnień do prowadzenia 
kierunków studiów. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie utworzenia  
w wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania z dniem 
1 października 2014 r. następujących wydziałów:
1) Wydziału Ekonomii i Zarządzania z zachowaniem obec-

nej struktury organizacyjnej, 
2) Wydziału Prawa i Administracji. 

§ 2
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie utworzenia  
w strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Administra-
cji następujących katedr:
1) Katedry Prawa Konstytucyjnego, 
2) Katedry Teorii Prawa, 
3) Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego, 
4) Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego 

oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego, 
5) Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego, 
6) Katedry Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka, 
7) Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, 
8) Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii 

Prawa.
§ 3

Cele i zadania, warunki lokalowe oraz źródła pokrycia 
kosztów związanych z utworzeniem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4
1. Senat ustala, że przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania, 

spełniającym wymagania określone w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia   
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, pozosta-
ją uprawnienia do prowadzenia kształcenia na następu-
jących kierunkach studiów:
a) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 

i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „zarządzanie”,

b) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „zarządzanie”,

c) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil 
ogólnoakademicki) na kierunku „bezpieczeństwo 
narodowe”,

d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku „bezpieczeństwo narodowe”,

e) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „ekonomia”,

f) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „logistyka”.

2. Senat ustala, że na Wydział Prawa i Administracji utworzo-
ny w wyniku podziału określonego w § 1, spełniający wyma-
gania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 
9 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym, przechodzą uprawnienia do prowadzenia 
kształcenia na następujących kierunkach studiów:
a) uprawnienie do prowadzenia jednolitych magister-

skich studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (pro-
fil ogólnoakademicki) na kierunku „prawo”,

b) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „administracja”,

c) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „administracja”.

§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
2. Traci moc uchwała nr 261 Senatu Uniwersytetu 

Zielonogórskiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wy-
rażenia opinii dotyczącej utworzenia Wydziału Prawa 
i Administracji.”

__Nr 340 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Aka-
demickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz w prowadze-
nia tekstu jednolitego regulaminu. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat zatwierdza następujące zmiany regulaminu organi-
zacyjnego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
stanowiącego załącznik do uchwały nr 92 Senatu Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Akademickie-
go Inkubatora Przedsiębiorczości:

1. § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektora AIP powołuje Rektor po zasięgnięciu opi-
nii senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez 
Radę Nadzorującą. Obowiązki Dyrektora AIP może peł-
nić Prorektor ds. Rozwoju z zachowaniem trybu okre-
ślonego w zdaniu poprzedzającym.”;

2. skreśla się § 3 ust. 13.
§ 2

Senat przyjmuje tekst jednolity regulaminu organiza-
cyjnego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowią-
cy załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 342 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży 
nieruchomości przy u. Prostej w Zielonej Górze. Podjęta 
uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża pozytywną 
opinię dotyczącą sprzedaży nieruchomości gruntowej 
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niezabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Uni-
wersytetu Zielonogórskiego, położonej w Zielonej Górze 
przy ul. Prostej, obejmującej następujące działki:

LP. Numer 
działki Obręb

Po-
wierzch-
-nia [m2]

Nr księgi 
wieczystej

Wartość ryn-
kowa  [zł]

1 137/2 21 146 ZG1E/00052221/0 16.806,00

2 137/3 21 1099 ZG1E/00052221/0 132.660,00 

3 137/4 21 963 ZG1E/00052221/0 105.339,00

4 137/5 21 830 ZG1E/00052221/0 90.877,00

5 137/6 21 248 ZG1E/00052221/0 28.547,00

RAZEM 3286 RAZEM 374.229,00

- o łącznej wartości rynkowej 374.229,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 343 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomo-
ści przy ul. Prostej w Zielonej Górze. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej sta-
nowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego, po-
łożonej w Zielonej Górze przy ul. Prostej, obejmującej 
następujące działki:

LP. Numer 
działki Obręb

Po-
wierzch-
-nia [m2]

Nr księgi 
wieczystej

Wartość ryn-
kowa  [zł]

6 162/5 21 156 ZG1E/00047230/8 20.359,00

7 162/6 21 19 ZG1E/00047230/8 2.044,00

8 162/7 21 1230 ZG1E/00047230/8 197.427,00

9 162/8 21 1757 ZG1E/00047230/8 226.231,00

10 162/9 21 2583 ZG1E/00047230/8 314.377,00

11 162/10 21 3573 ZG1E/00047230/8 434.870,00

12 162/32 21 1067 ZG1E/00047230/8 139.275,00

RAZEM 10385 RAZEM 1.334.583,00

- o łącznej wartości rynkowej 1.334.583,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 344 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości w Nowym Kisielinie. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej będą-
cej własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego, położonej 
w Nowym Kisielinie, w obrębie 0010, obejmującej działkę 
nr 12/18 o powierzchni 4.400 m2, dla której prowadzona 
jest księga wieczysta KW ZG1E/00061820/5, o wartości 
rynkowej 1.829.000,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 345 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk 
o Zdrowiu. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący zniesienia 

w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjo-
logii i Nauk o Zdrowiu Zakładu Psychologii.

§ 2
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Peda-
gogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu dotyczący powołania 
w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogiki, Socjo-
logii i Nauk o Zdrowiu Katedry Psychologii wraz z nastę-
pującymi zakładami:
1) Zakładem Psychologii Edukacyjnej i Wychowawczej,
2) Zakładem Psychologii Klinicznej,
3) Zakładem Psychologii Pracy i Zarządzania.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 346 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 

__Nr 347 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Artystycznego - w Instytucie Mu-
zyki powołuje się Zakładu Jazzu.

__Nr 348 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji 
ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
przyjęcie dotacji ze środków finansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zie-
lonej Górze na realizację zadania pn. IX Międzynarodowe 
Studenckie Sympozjum Naukowe „Między Biotechnologią 
a Ochroną Środowiska” – interdyscyplinarne spotkanie 
młodych przyrodników, które odbędzie się w dniach 6-8 
listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego. 
Fundusz planuje dofinansowanie tego zadania w formie 
dotacji w wysokości 6.875,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 349 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji 
ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 
Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 
przyjęcie dotacji ze środków finansowych Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zie-
lonej Górze na realizację zadania pn. „Pakiet edukacyjny 
w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego”. 
Fundusz planuje dofinansowanie tego zadania w formie 
dotacji w wysokości 8.000,00 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczaj-
nym posiedzeniu w dniu 29 października 2014 r. 
podjął następujące uchwały:

__Nr 350 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalno-
ści Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku akademickim 
2013/2014 
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__Nr 351 w sprawie oceny działalności Rektora UZ w roku 
akademickim 2013/2014 brzmiącą:

„§ 1
Senat pozytywnie ocenia działalność Rektora Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego w roku akademickim 2013/2014.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 352 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieru-
chomości brzmiącą:

„§ 1
1. Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża zgodę na 

przekazanie do używania Miastu Zielona Góra – w dro-
dze umowy użyczenia - stanowiącej własność Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego części nieruchomości budyn-
kowej o powierzchni 970,85 m2 stanowiącej Inkubator 
Technologiczny Parku Naukowo–Technologicznego. 

2. Inkubator Technologiczny znajduje się w budynku Cen-
trum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka” Par-
ku Naukowo–Technologicznego o powierzchni 1.619,78 m2, 
zlokalizowanym na nieruchomości gruntowej, obejmują-
cej działkę o numerze ewidencyjnym 15/48, położonej  
w obrębie 0010  w Nowym Kisielinie, o powierzchni 
 8.611 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym 
w Zielonej Górze księga wieczysta nr ZG1E//00061820/5.

3. Wartość przedmiotu użyczenia, o którym mowa w ust. 
1 - roczny dochód operacyjny netto - wynosi 252.017 zł.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 353 w sprawie stawek za realizację godzin ponadwy-
miarowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat ustala następujące stawki za realizację godzin po-
nadwymiarowych na studiach stacjonarnych obowiązują-
ce od roku akademickiego 2014/2015:

Lp.
Stanowisko oraz tytuł 

naukowy, stopień naukowy 
i tytuł zawodowy

Studia stacjonarne
stawka za godzinę po-

nadwymiarową w zł brutto

dot. godzin 
ponadwy-
miarowych 
w wymiarze 
określonym 
w art. 131 

ust. 1 Ustawy 

dot. godzin 
ponadwymiaro-
wych w wymia-
rze przekracza-
jącym wymiar 

określony zgod-
nie z art. 131 
ust. 1 Ustawy

1.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku pro-
fesora zwyczajnego,  
nadzwyczajnego lub 
wizytującego posia-
dający tytuł naukowy 
profesora albo tytuł  
w zakresie sztuki

35,00 63,00

2.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego lub 
wizytującego nie posia-
dający tytułu naukowe-
go profesora albo tytułu 
w zakresie sztuki

33,00 54,00

3.

Nauczyciel zatrudniony na 
stanowisku adiunkta po-
siadający stopień nauko-
wy doktora habilitowane-
go albo stopień doktora 
habilitowanego sztuki

28,00 54,00

4. Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku docenta 28,00 53,00 

5.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku adiunkta 
nie posiadający stopnia 
naukowego doktora 
habilitowanego albo 
stopnia doktora habilito-
wanego sztuki

25,00 53,00

6.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku starsze-
go wykładowcy posia-
dający stopień naukowy 
doktora albo stopień 
doktora sztuki

25,00 49,00

7.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku starszego 
wykładowcy nie posiada-
jący stopnia naukowego 
doktora albo stopnia 
doktora sztuki

20,00 49,00

8.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku asysten-
ta posiadający stopień 
naukowy doktora albo 
stopień doktora sztuki

16,00 49,00

9.

Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku asy-
stenta nie posiadający 
stopnia naukowego 
doktora albo stopnia 
doktora sztuki

16,00 34,00

10. Nauczyciel zatrudniony na 
stanowisku wykładowcy 16,00 33,00

11.
Nauczyciel zatrudniony 
na stanowisku lektora 
lub instruktora

16,00 33,00

§ 2
Senat ustala następujące stawki za realizację godzin po-
nadwymiarowych na studiach niestacjonarnych obowią-
zujące od roku akademickiego 2014/2015:

Lp.
Stanowisko oraz tytuł naukowy, 
stopień naukowy i tytuł zawo-

dowy

Studia niestacjo-
narne

Stawka za godzinę 
ponadwymiarową 

w zł brutto

1.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku profesora zwyczajnego,  
nadzwyczajnego lub wizytują-
cego posiadający tytuł naukowy 
profesora albo tytuł w zakresie 
sztuki

100,00
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administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w roku aka-
demickim 2013/2014 

__Nr 359 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąza-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony 

__Nr 360 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąza-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas określony

__Nr 361 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąza-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony

__Nr 362 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytu-
łu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
Senat wyraża zgodę na wszczęcie postępowania w sprawie 
nadania prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Kowalowi tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

§ 2
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
prof. dr. hab. inż. Tadeuszowi Bilińskiemu, obowiązków 
promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora ho-
noris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr. hab. 
inż. Zbigniewowi Kowalowi.

§ 3
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie powierzenia 
przygotowania opinii:
1. Senatowi Politechniki Wrocławskiej, 
2. Senatowi Politechniki Świętokrzyskiej.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 363 w sprawie przyjęcia ramowego programu prac 
Senatu 

__Nr 364 w sprawie utworzenia na Wydziale Pedagogiki, So-
cjologii i Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych „Asystent 
rodziny” i określenia efektów kształcenia dla tych studiów

__Nr 365 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany 
nazwy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz 
uprawnień do prowadzenia kierunków studiów. Podjęta 
uchwała brzmi:

„§ 1
Senat wyraża pozytywną opinię w sprawie zmiany nazwy 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na Wydział Bu-
downictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, z zacho-
waniem obecnej struktury organizacyjnej.

§ 2
Senat ustala, że przy Wydziale Budownictwa, Architektu-
ry i Inżynierii Środowiska, spełniającym wymagania okre-
ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia  27 lipca 2005 r. Prawo o szkol-
nictwie wyższym, pozostają uprawnienia do prowadzenia 
kształcenia na następujących kierunkach studiów:

a) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „architektura i urbanistyka”,

b) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „budownictwo”,

Z  ObRad SENaTU

2.

Nauczyciel zatrudniony na 
stanowisku profesora nadzwy-
czajnego lub wizytującego nie 
posiadający tytułu naukowego 
profesora albo tytułu w zakre-
sie sztuki

81,00

3.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta posiadający 
stopień naukowy doktora habi-
litowanego albo stopień dokto-
ra habilitowanego sztuki

81,00

4. Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku docenta 71,00

5.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku adiunkta nie posiada-
jący stopnia naukowego dokto-
ra habilitowanego albo stopnia 
doktora habilitowanego sztuki

61,00

6.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
posiadający stopień naukowy 
doktora albo stopień doktora 
sztuki

61,00

7.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku starszego wykładowcy 
nie posiadający stopnia na-
ukowego doktora albo stopnia 
doktora sztuki

50,00

8.

Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku asystenta posiadający 
stopień naukowy doktora albo 
stopień doktora sztuki

61,00

9.

Nauczyciel zatrudniony na 
stanowisku asystenta nie po-
siadający stopnia naukowego 
doktora albo stopnia doktora 
sztuki

42,00

10. Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku wykładowcy 42,00

11. Nauczyciel zatrudniony na sta-
nowisku lektora lub instruktora 42,00

§ 3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała nr 279 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie stawek za realizację 
godzin ponadwymiarowych na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych.”

__Nr 354 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji ds. Budżetu i Finansów 

__Nr 355  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji ds. Kształcenia 

__Nr 356  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji ds. Studenckich 

__Nr 357 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji ds. Nauki 

__Nr 358 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
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c) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych pierwszego stopnia (profil ogólno-
akademicki) na kierunku „inżynieria środowiska”,

d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku „architektura i urbanistyka”,

d) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku „budownictwo”,

e) uprawnienie do prowadzenia studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych drugiego stopnia (profil ogólnoaka-
demicki) na kierunku „inżynieria środowiska”.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 366 zmieniającą uchwałę nr 119 Senatu UZ z dn. 
29.05.2013 r. w sprawie przyjęcia warunków i trybu re-
krutacji na studia wyższe w roku akademickim 2014/2015 
(z p. zm.)

__Nr 367 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprzedaży 
nieruchomości. Podjęta uchwała brzmi:

„§ 1
1 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego wyraża pozytyw-

ną opinię dotyczącą sprzedaży:
1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej będą-

cej w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, położonej w miejscowości Zielo-
na Góra przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, obej-
mującej niżej wymienione działki:

LP. Numer 
działki

Obręb Po-
wierzch-
-nia [m2]

Nr księgi 
wieczystej

Wartość rynko-
wa  [zł]

1 50/10 16 2214 ZG1E/00065062/1 280.000,00

2 50/11 16 1407 ZG1E/00065062/1 200.000,00

3 50/12 16 1621 ZG1E/00065062/1 230.000,00

Razem 5242 Razem  710.000,00

2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej bę-
dącej w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, położonej w miejscowości Zie-
lona Góra przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, ob-
ręb 16, obejmującej działkę nr 50/9 o powierzch-
ni 15.043 m2, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta nr ZG1E/00109536/6, o wartości rynko-
wej 908.000,00 zł;

3) nieruchomości gruntowej niezabudowanej zloka-
lizowanej w obrębie nr 16 miasta Zielona Góra 
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, stanowiącej 
własność Uniwersytetu Zielonogórskiego obej-
mującej działkę nr 50/3 o powierzchni 6.890 m2, 
dla której prowadzona jest księga wieczy-
sta nr ZG1E/00109537/7, o wartości rynkowej 
523.000,00 zł.

2. Łączna powierzchnia gruntu przeznaczonego do sprzeda-
ży wynosi 27.175 m2 o wartości rynkowej 2.141.000,00 zł. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

__Nr 368 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Podjęta 
uchwała brzmi:

„§ 1
Senat pozytywnie opiniuje wniosek Rady Wydziału Eko-
nomii i Zarządzania dotyczący zniesienia w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania następu-
jących zakładów:
1) Zakładu Zarządzania Administracją Publiczną,
2) Zakładu  Psychologii  Zarządzania,
3) Zakładu Stosunków Międzynarodowych.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

zarzĄdzenIa JM reKtora
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

__Nr 80 z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie  
nr 35 Rektora UZ  z dn. 14.04.2014 r. w sprawie limitów przy-
jęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015

__Nr 81 z dnia 17 września 2014 r. zmieniające zarządzenie  
nr 11 Rektora UZ  z dn. 24.02.2014 r. w sprawie limitów 
przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz na jed-
nolite studia magisterskie w roku akademickim 2014/2015

__Nr 82 z dnia 22 września 2014 r., mocą którego wpro-
wadzono regulamin pomocy materialnej dla studentów 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

__Nr 83 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie podziału Wy-
działu Ekonomii i Zarządzania oraz utworzenia Wydziału 
Prawa i Administracji. Zarządzenie brzmi:

„§ 1
1. W wyniku podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania 

z dniem 1 października 2014 roku tworzy się następują-
ce wydziały:
1) Wydział Ekonomii i Zarządzania z zachowaniem obec-

nej struktury organizacyjnej, 
2) Wydział Prawa i Administracji.

2. W strukturze organizacyjnej Wydziału Prawa i Admini-
stracji tworzy się następujące katedry:
1) Katedrę Prawa Konstytucyjnego, 
2) Katedrę Teorii Prawa, 
3) Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego, 
4) Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego 

oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego, 
5) Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego, 
6) Katedrę Systemów Ustrojowych i Praw Człowieka, 
7) Katedrę Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, 
8) Katedrę Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa.


