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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.
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 Nr 202 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 196 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do prze-
prowadzenia 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 203 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 197 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji do prze-
prowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości grun-
towej zabudowanej stanowiącej własność Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.

 Nr 204 z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 155 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceny 
Okresowej Nauczycieli Akademickich do przeprowadzenia 
oceny okresowej nauczycieli akademickich.

 Nr 205 z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 175 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 roku w sprawie powołania Rady Dys-
cypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki na 
okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.

 Nr 206 z dnia 17 listopada 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 163 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
1 października 2020 r. w sprawie powołania Rady Dyscy-
pliny Inżynieria Mechaniczna na okres od 1 października 
2020 r. do 30 września 2024 r.

 Nr 207 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian 
w strukturze organizacyjnej Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii oraz zmiany Regulaminu Organiza-
cyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 208 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadze-
nia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskrymi-
nacji w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 209 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadze-
nia wewnętrznego systemu poziomów zagrożeń w związ-
ku z COVID-19 w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 210 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie rodzajów prac 
szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej 
sprawności psychofizycznej, które powinny być wykony-
wane przez co najmniej dwie osoby.

 Nr 211 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie dnia wolnego 
od pracy w 2022 r. dla pracowników Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego.

 Nr 212 z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
wynagradzania w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 213 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 209 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
30 listopada 2021r. w sprawie wprowadzenia wewnętrz-

nego systemu poziomów zagrożeń w związku z COVID-19 
w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 214 z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie kalendarza re-
krutacyjnego na studia drugiego stopnia na semestr letni 
w roku akademickim 2021/2022.

 Nr 215 z dnia 17 grudnia 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 216 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 194 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
14 października 2020 r. w sprawie powołania wydziało-
wych rad programowych na Wydziale Nauk Biologicz-
nych.

 Nr 217 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 193 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
14 października 2020 r. w sprawie powołania wydziało-
wych rad programowych na Wydziale Matematyki, Infor-
matyki i Ekonometrii.

 Nr 218 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w struk-
turze organizacyjnej Biura Rekrutacji, wprowadzenia 
Regulaminu organizacyjnego Centrum Przedsiębiorczości 
i Transferu Technologii oraz zmiany Regulaminu organiza-
cyjnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 Nr 219 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w struk-
turze organizacyjnej Instytutu Nauk o Zdrowiu oraz zmia-
ny Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

 Nr 220 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w struk-
turze organizacyjnej Instytutu Pedagogiki oraz zmiany 
Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Zielonogór-
skiego.

 Nr 221 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwer-
sytecie Zielonogórskim.

 Nr 222 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia 
kierunku studiów drugiego stopnia jazz i muzyka estrado-
wa w Uniwersytecie Zielonogórskim.

 Nr 223 z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 62 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
16 kwietnia 2021 r. w sprawie limitów przyjęć na studia 
wyższe w roku akademickim 2021/2022.

 Nr 224 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 73 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
20 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat za świad-
czone usługi edukacyjne na studiach wyższych rozpoczy-
nających się w roku akademickim 2021/2022.

 Nr 225 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządze-
nie nr 236 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 
16 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwer-
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Miło nam poinformować, że dr hab. inż. Radosław Maru-
da, prof. UZ – kierownik Katedry Materiałoznawstwa, Tech-
nologii i Eksploatacji Maszyn w Instytucie Inżynierii Mecha-
nicznej UZ został powołany przez ministra edukacji i nauki 
w skład Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów 
w ramach programu Doktorat wdrożeniowy.

Do zadań Zespołu należy m.in.:
1) ocena wniosków o przyznanie środków finansowych 

w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz 
przedstawienie ministrowi listy rankingowej wniosków 
wraz z informacją o liczbie doktorantów, którzy mogą 
zostać przyjęci do szkoły doktorskiej w ramach tego 
programu, i wysokości środków finansowych w podziale 
na lata akademickie oraz uzasadnieniem;

2) ocena raportów rocznych i raportów końcowych z wy-
korzystania środków finansowych przyznanych na reali-
zację zadań oraz przedstawienie ministrowi wyników 
tej oceny wraz z propozycją przyjęcia albo odmowy ich 
przyjęcia i uzasadnieniem.

Doktorat wdrożeniowy to ministerialny program, którego 
głównym założeniem jest przygotowanie rozprawy doktor-
skiej, która ma pomóc funkcjonować danemu przedsię-
biorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga 
uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – 
chcąc rozwijać swoją karierę naukową – nie chcą rezygno-
wać z pracy zawodowej poza uczelnią.

esa

PROF. RADOSŁAW MARUDA
W ZESPOLE DORADCZYM  

DO OCENY WNIOSKÓW I RAPORTÓW  
W RAMACH PROGRAMU  

DOKTORAT WDROŻENIOWY

sytecie Zielonogórskim systemu kancelaryjno-archiwalne-
go.

 Nr 226 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie organizacji 
działalności dydaktycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego 
w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 zwią-
zanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa 
SARSCoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.

 Nr 227 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zespołu do 
opracowania projektu Planu Równości Płci dla Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego.

 Nr 228 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad, trybu 
i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich 
zatrudnionych w Uniwersytecie Zielonogórskim za lata 
2022-2025.

Marta Szymanowska
Biuro Organizacyjne

Dr hab. inż. Radosław Maruda, prof. UZ.  
Fot. Archiwum prywatne.


