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

Z  ObRad SENaTU 

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 30 października 2019 r. podjął na-
stępujące uchwały:

 Nr 561 w sprawie powołania przewodniczącego Uczelnia-
nej Komisji Wyborczej.
Senat podjął uchwałę nr 561 z dnia 30 października 2019 r.

 Nr 562 w sprawie powołania zastępcy przewodniczącego 
Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Senat podjął uchwałę nr 562 z dnia 30 października 2019 r.

 Nr 563 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 563 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 564 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania 
Rady Dyscypliny Psychologia.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 564 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 565 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Inżynierii Środowiska.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 565 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 566 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Budownictwa.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 566 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 567 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Filologii Polskiej.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 567 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 568 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elek-
trotechniki.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 568 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 569 zmieniająca uchwałę nr 316 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 
zasad stosowania 50 proc. stawki kosztów uzyskania przy-
chodów ze stosunku pracy.
Senat podjął uchwałę nr 569 z dnia 30 października 2019 r.

 Nr 570 w sprawie określenia jednostek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za prowadzenie kształcenia na stu-
diach wyższych, studiach podyplomowych i kursach do-
kształcających w Uniwersytecie Zielonogórskim.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 570 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Nr 571 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Historii.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 571 z dnia 30 paź-
dziernika 2019 r.

 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym 
posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 r. podjął nastę-
pujące uchwały:

 Nr 572 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. 
Gerarda Dmucha wszczętym przed 1 października 2018 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 572 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 573 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr. 
Kamila Kleszczyńskiego wszczętym przed 1 października 
2018 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 573 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 574 w sprawie powołania komisji doktorskiej do prze-
prowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Katarzyny Turonek-Ostrowskiej wszczętym przed 1 paź-
dziernika 2018 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 574 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 575 w sprawie powołania recenzenta w przewodzie 
doktorskim mgr Justyny Rogińskiej wszczętym przed 1 paź-
dziernika 2018 r.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 575 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 576 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiąza-
nia stosunku pracy z nauczycielem akademickim miano-
wanym na czas nieokreślony.
Senat podjął uchwałę nr 576 z dnia 27 listopada 2019 r.

 Nr 577 w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Za-
pewniania Jakości Kształcenia.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 577 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 578 w sprawie rekomendowania członków Rady Nad-
zorczej Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego sp. z o.o.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 578 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 579 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Matematyki.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 579 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.

 Nr 580 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk Medycznych.
Senat jednogłośnie podjął uchwałę nr 580 z dnia 27 listo-
pada 2019 r.


