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SENAT UZ SENAT UZ

 Nr 358 w sprawie wyznaczenia recenzentów w prze-
wodzie doktorskim mgr Renaty Sochy wszczętym przed 
1 października 2018 r.

 Nr 359 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr inż. Ewy Paradowskiej wszczętym 
przed 1 października 2018 r.

 Nr 360 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr inż. Marty Nycz wszczętym przed 
1 października 2018 r.

 Nr 361 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr inż. Ewy Paradowskiej wszczętym przed 
1 października 2018 r.

 Nr 362 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr inż. Marty Nycz wszczętym przed 1 paź-
dziernika 2018 r.

 Nr 363 w sprawie zmiany składu komisji doktorskiej do 
przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim mgr 
Bożeny Soleckiej wszczętym w okresie od 1 października 
2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 364 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do 
przeprowadzenia egzaminów doktorskich w przewodzie 
doktorskim mgr Bożeny Soleckiej wszczętym w okresie od 
1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 Nr 365 w sprawie umorzenia przewodu doktorskiego mgr 
Józefy Grodeckiej.

 Nr 366 zmieniająca uchwałę nr 697 Senatu Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia 
i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w roku akade-
mickim 2021/2022.

Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  
na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. 

podjął następujące uchwały:

 Nr 367 w sprawie przyjęcia Programu Rozwojowego pro-
jektu „Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznych 
Uniwersytetu Zielonogórskiego”.

 Nr 368 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zasad, try-
bu i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich 

Z OBRAD SENATU
Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego  

na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2021 r. 
podjął następujące uchwały:

 Nr 346 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku socjologia.

 Nr 347 w sprawie programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku zarządzanie.

 Nr 348 w sprawie zmian w Uczelnianym Systemie Zapew-
niania Jakości Kształcenia przyjętym uchwałą nr 577 Se-
natu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapew-
niania Jakości Kształcenia.

 Nr 349 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Centrum Przedsiębiorczości i Transfe-
ru Technologii oraz zatwierdzenia Regulaminu Centrum 
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.

 Nr 350 w sprawie powołania komisji habilitacyjnej do 
przeprowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego dr. Marcinowi Wesołow-
skiemu.

 Nr 351 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habili-
towanego dr inż. Barbarze Francke.

 Nr 352 w sprawie nadania mgr Małgorzacie Kozłowskiej 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscy-
plinie pedagogika.

 Nr 353 w sprawie nadania mgr Joannie Ojdany stopnia 
doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 
historia.

 Nr 354 w sprawie nadania mgr. Mariuszowi Sudzikowi 
stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodni-
czych w dyscyplinie matematyka.

 Nr 355 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktor-
skiej mgr. inż. Marka Wróblewskiego w przewodzie dok-
torskim wszczętym w okresie od 1 października 2018 r. do 
30 kwietnia 2019 r.

 Nr 356 w sprawie zmiany promotora rozprawy doktor-
skiej mgr. inż. Marcina Pazery w przewodzie doktorskim 
wszczętym w okresie od 1 października 2018 r. do 30 
kwietnia 2019 r.

 Nr 357 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr Mirosławy Kanar wszczętym przed 
1 października 2018 r.

zatrudnionych w Uniwersytecie Zielonogórskim za lata 
2022-2025.

 Nr 369 w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Zielono-
górskiego.

 Nr 370 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie 
na utworzenie studiów drugiego stopnia na kierunku jazz 
i muzyka estradowa i określenia efektów uczenia się dla 
tego kierunku.

 Nr 371 w sprawie programu studiów podyplomowych Ilu-
stracja i komiks z elementami Concept Art na Wydziale 
Artystycznym.

 Nr 372 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum 
Przedsiębiorczości i Transferu Technologii.

 Nr 373 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu.

 Nr 374 w sprawie opinii dotyczącej zmian w strukturze 
organizacyjnej Instytutu Pedagogiki.

 Nr 375 w sprawie nadania mgr Monice Lato-Pawłowskiej 
stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscy-
plinie pedagogika.

 Nr 376 w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewo-
dzie doktorskim mgr. Marcina Maciejewskiego wszczętym 
w okresie od 1 października 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIA JM REKTORA

JM Rektor  
wydał następujące zarządzenia:

 Nr 191 z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 178 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki o Zdrowiu na okres od 1 października 2020 r. 
do 30 września 2024 r.

 Nr 192 z dnia 2 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 177 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki Medyczne na okres od 1 października 2020 r. 
do 30 września 2024 r.

 Nr 193 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu i Informacji dotyczących przetargu na 
sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budyn-
kiem Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego, oznaczonej 
działkami o numerach ewidencyjnych 55/2 i 65, położo-
nymi w obrębie nr 0002 Karłów, gmina Radków, woj. Dol-
nośląskie.

 Nr 194 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Ośrodka 
Szkoleniowo-Wypoczynkowego, stanowiącej własność Uni- 
wersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 195 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu przetargu na dzierżawę działek rolnych, wy-
znaczonych z nieruchomości gruntowej rolnej na działce 
ewidencyjnej nr 557/1, obręb 0008 Zabór, stanowiących 
własność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 196 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Ko-
misji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek 
rolnych, wyznaczonych z nieruchomości gruntowej rolnej 
na działce ewidencyjnej nr 557/1, obręb 0008 Zabór, sta-
nowiących własność Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 197 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania 
Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność 
Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 198 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie regulami-
nu organizacyjnego Oficyny Wydawniczej Uniwersyte-
tu Zielonogórskiego, zmian w strukturze organizacyjnej 
i regulaminu organizacyjnego Biblioteki Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, regulaminu organizacyjnego Archiwum 
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz zmiany regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 199 z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 173 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Nauki Prawne na okres od 1 października 2020 r. do 
30 września 2024 r.

 Nr 200 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie sprostowa-
nia oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 156 Rektora Uni-
wersytetu Zielonogórskiego z dnia 1 października 2021 r. 
zmieniającym zarządzenie nr 127 Rektora Uniwersytetu 
Zielonogórskiego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie po-
wołania Komisji Bioetycznej przy Collegium Medicum Uni-
wersytetu Zielonogórskiego na kadencję 2021-2024.

 Nr 201 z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 146 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej 
Rady ds. Kształcenia na Wydziale Mechanicznym.


