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Z  OBRAD SENATU |  ZARZąDZENIA JM REKTORA

zarzĄdzenIa JM reKtora

 Nr 203 w sprawie unieważnienia wyborów uzupełniają-
cych przedstawiciela do Senatu Uniwersytetu Zielonogór-
skiego na Wydziale Fizyki i Astronomii.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 203 z dnia 25 paź-
dziernika 2017 r.

 Nr 204 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 204 z dnia 25 paź-
dziernika 2017 r.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym po-
siedzeniu w dniu 29 listopada 2017 r. podjął następujące 
uchwały:

 Nr 205 w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu upraw-
nionego do badania sprawozdania finansowego Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego za okres za okres 01.01.2017 r.–
31.12.2017 r. oraz za okres 01.01.2018 r.–31.12.2018 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 205 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 206 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nierucho-
mości, obejmujących działki 17/27, 17/28, 17/30, 17/21, 
17/22, 17/23, 17/24, 17/25.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 206 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 207 w sprawie powołania zespołu ds. oceny pracy na-
uczycieli akademickich pełniących funkcję rektora i pro-
rektorów.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 207 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 208 zmieniająca uchwałę nr 18 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie 
powołania Komisji ds. budżetu i finansów.

Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 208 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 209 zmieniająca uchwałę nr 34 Senatu Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powo-
łania Rady Wydawniczej.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 209 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 210 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyj-
nego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 210 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 211 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 211 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 212 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 212 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 Nr 213 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 213 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

Nr 214 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dotacji ze 
środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 214 z dnia 29 listo-
pada 2017 r.

 JM Rektor wydał następujące zarządzenia:

 Nr 79 z dnia 2 października 2017 r. w sprawie wysokości 
opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowa-
dzonymi studiami podyplomowymi.

 Nr 81 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania 
Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wy-
dziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
na rok akademicki 2017/2018.

 Nr 82 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powo-
łania Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na 
Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki na rok 
akademicki 2017/2018.

 Nr 83 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powoła-
nia Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na 

Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii na rok 
akademicki 2017/2018.

 Nr 84 z dnia 13 października 2017 r. zmieniające za-
rządzenie nr 75 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 2 października 2017 r. w sprawie powołania komi-
sji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej sta-
nowiącej własność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 85 z dnia 13 października 2017 r. zmieniające za-
rządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie kalendarza rekruta-
cji uzupełniającej na kierunek lekarski na semestr zimo-
wy w roku akademickim 2017/2018.

 Nr 86 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia 
dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników niebędą-
cych nauczycielami akademickimi.



6

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Nr 9-1 |248-249| grudzień 2017– styczeń 2018

z ostatniej chwili

Prof. J. zdrenKa otrzyMał 
nagrodę MInIstra

ZARZąDZENIA JM REKTORA |  NAGRODA MIN ISTRA DLA PROF.  J .  ZDRENKI

Nr 87 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania 
Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wydzia-
le Fizyki i Astronomii na rok akademicki 2017/2018.

 Nr 88 z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarzą-
dzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego 
z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej 
Rady ds. Jakości Kształcenia.

 Nr 89 w sprawie utworzenia biblioteki specjalistycznej – 
Biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie.

 Nr 90 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskie-
go, wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Biblioteki 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zmiany regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 91 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania 
Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 92 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

 Nr 93 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

 Nr 94 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie struktury 
organizacyjnej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

 Nr 95 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia 
dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników niebędą-
cych nauczycielami akademickimi.

 Nr 96 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania 
Dziekańskiej Komisji Stypendiów Doktoranckich na Wy-
dziale Nauk Biologicznych na rok akademicki 2017/2018.

 Nr 97 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego (licytacji) 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Uni-
wersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 98 z dnia 6 listopada 2017 r. zmieniające zarządze-
nie nr 29 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
14 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat za usługi świadczone 
przez Archiwum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 99 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania 
zespołu ds. oceny pracy nauczycieli akademickich peł-
niących funkcję dziekana oraz zespołów ds. oceny pracy 
nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora.

 Nr 100 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia w Uniwersytecie Zielonogórskim Karty audytu we-
wnętrznego.

Daria Korona
Biuro Prawne

TEKSTY UCHWAŁ I ZARZąDZEń DOSTĘPNE Są NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POD ADRESEM: http://www.uz.zgora.pl/ap/

Prof. Joachim Zdrenka (Instytut Historii 
UZ) znalazł się wśród naukowców, dydak-
tyków i organizatorów, którzy zostali na-
grodzeni jednym z najbardziej prestiżo-
wych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
Nagrody te są przyznawane przez ministra 
nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, in-
dywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydak-
tyczne oraz sukcesy organizacyjne dokona-
ne w mijającym roku. Szczególną kategorią 
nagrody jest ta przyznawana za całokształt 
dorobku naukowego. Profesor Zdrenka 
otrzymał właśnie to ostatnie wyróżnienie. 

Prof. J. Zdrenka należy do prekursorów 
polskich badań nad inskrypcjami Polski za-
chodniej do połowy XVII w., jest twórcą 
i kierownikiem, jedynej w Polsce, Pracowni 
Epigraficznej. Swoim ogromnym dorobkiem 
naukowym wypracował sobie bardzo wyso-
ką pozycję nie tylko wśród polskich histo-
ryków.


