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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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Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:
1.
2.
3.
4.

dr
dr
dr
dr

hab. Bogumiła Burda, prof. UZ,
hab. Lidia Kataryńczuk-Mania, prof. UZ,
Robert Wysocki,
hab. Bogumiła Tarasiewicz-Ciesielska, prof. UZ.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została:
1. dr Alina Anna Szelecka.

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni
zostali;
1. dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ,
2. dr Izabela Magdalena Krupińska,
3. dr Eligiusz Podolan.
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej Medalem
KEN odznaczeni zostali:

1. dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ,
2. dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ,
3. dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ,
4. dr inż. Monika Michalska,
5. dr hab. Polina Stasińska, prof. UZ,
1. mgr Grażyna Jadwiga Lipińska–Nowak,
6. dr hab. Piotr Godlewski,
2. mgr Wanda Milczewska,
7. prof. dr hab. Dariusz Dolański,
3. II st. kwalif. art. Janina Nowak,
8. prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz,
4. dr hab. Jarosław Bąbka,
9. dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ,
5. dr hab. inż. Marek Furmanek, prof. UZ,
10. dr hab. Tatiana Rongińska, prof. UZ,
6. dr hab. Zdzisława Janiszewska–Nieścioruk, prof. UZ,
11. dr inż. Anetta Barska,
7. dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. UZ,
12. dr Maria Fudali,
8. mgr Lilianna Moroz-Kozik,
13. dr Tomasz Grzybowski,
9. dr Janusz Śnihur,
14. dr inż. Leszek Kaźmierczak–Piwko,
10. dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ.
15. dr Anna Niewiadomska,
16. dr Anetta Soroka-Fedorczuk,
Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczani 17. dr Anna Szczęsna-Szeib,
zostali:
18. dr Paweł Szudra,
19. mgr Jadwiga Nikitiuk,
1. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ,
20. dr hab. Bartłomiej Stankowiak, prof. UZ.
2. dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ,
3. mgr Maria Macała,
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy.
4. mgr Beata Mirkiewicz,
5. dr inż. Ewa Wojnicka-Janowska,
Ewa Sapeńko
6. mgr Małgorzata Kuncewicz,
7. dr inż. Robert Janusz Barski.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostali odznaczeni:

Uroczyste promocje
akademickie
__Justyna Magda
Dział Nauki
17 listopada 2016 r. w Auli Rektoratu Uniwersytetu
Zielonogórskiego odbyły się uroczyste promocje doktorskie
i habilitacyjne. W tym roku podczas uroczystości 29 doktorów oraz 4 doktorów habilitowanych odebrało dyplomy
potwierdzające awans naukowy, na który zapracowali latami poświęceń, pochylając się nad wieloma zagadnieniami
nauk technicznych, matematycznych, fizycznych, humanistycznych, społecznych i biologicznych.
Uroczystość promocji ma szczególny charakter dla uczelni akademickiej, jest bowiem końcowym miłym akcentem
wieloletniego trudu doktorów habilitowanych i doktorów.
Promocje doktorskie i habilitacyjne weszły już na stałe do
kalendarza uroczystości akademickich na Uniwersytecie

Zielonogórskim. W tym święcie uczestniczą nie tylko sami
bohaterowie, czyli nowo wypromowani doktorzy habilitowani i doktorzy, ale najwyższe władze uczelni, dziekani,
promotorzy, rodziny i przyjaciele.
Tegoroczną uroczystość poprowadził dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ - Prorektor ds. Rozwoju. W uroczystości
wzięli również udział prof. dr hab. Giorgi Melikidze - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Prorektor
ds. Studenckich - prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.
Najważniejszą częścią uroczystości jest sam akt promocji. Zwyczajowo najpierw odbywają się promocje habilitacyjne. Rektor dotyka berłem ramienia promowanego wygłaszając formułę Doctorem habilitatum Te creo (Promuję
cię na stopień doktora habilitowanego) następnie w asyście
dziekana wydziału, który nadał tytuł, wręcza dyplom.
Doktorzy natomiast, przed otrzymaniem dyplomu, składają uroczyste ślubowanie, że swoim uczciwym i godnym
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