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SENAT UZ

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.
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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.
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