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z o b r a d s e n at u
__Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym
posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r. podjął następujące uchwały:

Rady Bibliotecznej - Przewodniczącego Rady Bibliotecznej
Po głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę nr 25 z dn.
26.10.2016 r.

__Nr 18 w sprawie powołania Komisji ds. budżetu i finan- __Nr 26 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu
sów

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 18 z dn. 26.10.2016 r.
__Nr 19 w sprawie powołania Komisji ds. kształcenia
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 19 z dn. 26.10.2016 r.

__Nr 20 w sprawie powołania Komisji ds. nauki
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 20 z dn. 26.10.2016 r.

Zielonogórskiego

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 26 z dn. 26.10.2016 r.

__Nr 27 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze

organizacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 27 z dn. 26.10.2016 r.

__Nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 21 z dn. 26.10.2016 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 28 z dn. 26.10.2016 r.
__Nr 22 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla
nauczycieli akademickich
__Nr 29 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-

__Nr 21 w sprawie powołania Komisji ds. studenckich

Po głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę nr 22 z dn. nego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
26.10.2016 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 29 z dn. 26.10.2016 r.
__Nr 23 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej dla
studentów
__Nr 30 w sprawie wniosku o zwiększenie wynagrodzenia
Po głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę nr 23 z dn.
26.10.2016 r.

Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego w kadencji 2016–
2020

__Nr 24 w sprawie powołania odwoławczej komisji dyscy-

Po głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę nr 30 z dn.
26.10.2016 r.

plinarnej dla studentów

Po głosowaniu tajnym Senat podjął uchwałę nr 24 z dn.
26.10.2016 r.

__Nr 25 w sprawie powołania członka Senatu do składu

Treść uchwał dostępna na stronie internetowej UZ pod
adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/

ZARZĄDZENIA JM REKTORA
__JM Rektor wydał następujące zarządzenia:
__Nr 84 z 19 października 2016 r. zmieniające zarządzenie

__Nr 88 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania

Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
na rok akademicki 2016/2017

nr 26 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26
kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji roku akademickie- __Nr 89 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powogo 2016/2017
łania Dziekańskich Komisji Stypendiów Doktoranckich na
Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na rok aka__Nr 85 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie struktury demicki 2016/2017
organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
__Nr 90 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania
__Nr 86 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie szczegó- Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wyłowych zasad oceny kryteriów przyznawania stypendiów
dziale Nauk Biologicznych na rok akademicki 2016/2017
doktoranckich oraz trybu postępowania przy ich przyzna__Nr 91 z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające zarządzewaniu
nie nr 63 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
__Nr 87 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie struktury 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulamiorganizacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i Innu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu
żynierii Środowiska
Zielonogórskiego
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__Nr 92 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wysokości __Nr 98 z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające zarządzeopłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzonymi studiami podyplomowymi

__Nr 93 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania

nie nr 76 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
1 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej
Komisji Stypendialnej Doktorantów na rok akademicki
2016/2017

Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na rok __Nr 99 z dnia 18 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie
akademicki 2016/2017
nr 77 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 6 października 2016 r. w sprawie powołania Dziekańskiej Ko__Nr 94 z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające zarządzemisji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Matematyki,
nie nr 57 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
Informatyki i Ekonometrii na rok akademicki 2016/2017
5 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów dotyczących przyznawania w roku akademickim __Nr 100 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowa2016/2017 stypendiów dla studentów niektórych kierundzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych
ków studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim i środków
w Uniwersytecie Zielonogórskim
na działalność kół naukowych studentów i doktorantów
__Nr 101 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powozarejestrowanych w Uniwersytecie Zielonogórskim, ze
łania Komisji ds. opracowania statutu Uniwersytetu
środków przekazanych przez Klub Radnych Zielona Razem
Zielonogórskiego oraz projektów uchwał okołostatuto__Nr 95 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania wych
Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wy__Nr 102 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania
dziale Mechanicznym na rok akademicki 2016/2017
Komisji Kwalifikacyjnej ds. Dyplomowanych Pracowników
__Nr 96 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie powołania Biblioteki
Dziekańskich Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wydziale Humanistycznym na rok akademicki 2016/2017
Treść zarządzeń dostępna na stronie internetowej UZ
__Nr 97 z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające zarządze- pod adresem: http://www.uz.zgora.pl/ap/
nie nr 75 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia
Daria Korona
1 października 2016 r. w sprawie powołania OdwoławBiuo Prawne
czej Komisji Stypendialnej Studentów na rok akademicki
2016/2017

Odznaczenia i medale
dla pracowników UZ
23 listopada 2016 r. zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego zostały wręczone nadane przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia. Aktu
dekoracji dokonał Robert Paluch - Wicewojewoda Lubuski.
Złote Krzyże Zasługi odebrały 3 osoby, Srebrne Krzyże
– 4 osoby i 1 osoba – Krzyż Brązowy. Poza tym postanowieniem Prezydenta RP 20 osobom przyznano Złote (10 osób),
Srebrne (7 osób) i Brązowe (3 osoby) Medale za Długoletnią
Służbę.
Natomiast postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej
20 osób odebrało Medale Komisji Edukacji Narodowej.
Medal KEN - jest to odznaczenie resortowe. Medal jest
nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania,
w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Otrzymują
go nauczyciele akademiccy legitymujący się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

prof. dr hab. Witold Kazimierz Jarczyk dekorowany Złotym Krzyżem Zasługi
przez Wicewojewodę lubuskiego Roberta Palucha
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Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:
1. prof. dr hab. Witold Kazimierz Jarczyk,
2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski,
3. prof. dr hab. Roman Zmyślony.
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