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ZARZ¥DZENIE NR 26

Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika

z dnia 14 lipca 1997 r.

w sprawie powo³ania dziennych jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizyka w Instytucie Fizyki na Wydziale
Fizyki i Astronomii

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze�nia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó�n.
zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z pó�n. zmianami.

z a r z ¹ d z a  siê, co nastêpuje:

§ 1
1. Od roku akademickiego 1998/99 w Instytucie Fizyki na
Wydziale Fizyki i Astronomii powo³uje siê piêcioletnie dzienne
jednolite studia magisterskie na kierunku fizyka.
2. Rada Wydzia³u Fizyki i Astronomii uchwala plan studiów i
program nauczania.

§ 2
Nadzór nad przebiegiem dziennych jednolitych studiów
magisterskich  na kierunku fizyka sprawuje Dziekan Wydzia³u
Fizyki i Astronomii.

§ 3
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

R E K T O R
Prof. dr hab. Andrzej Jamio³kowski
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ZARZ¥DZENIE NR 27

Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika

z dnia 14 lipca 1997 r.

w sprawie powo³ania dziennych studiów zawodowych i uzupe³niaj¹cych studiów magisterskich na kierunku
astronomia w Centrum Astronomicznym UMK na Wydziale Fizyki i Astronomii

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze�nia 1990 r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó�n.
zmianami) oraz § 82 ust. 4 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z pó�n. zmianami.

z a r z ¹ d z a  siê, co nastêpuje:

§ 1
1. Na Wydziale Fizyki i Astronomii w Centrum Astronomicznym
UMK od roku akademickiego 1998/99 powo³uje siê trzyletnie
dzienne studia zawodowe na kierunku astronomia :
specjalno�æ astronomia i fizyka oraz zastosowania
komputerów.
2. Rada Wydzia³u Fizyki i Astronomii uchwala:
1/ plan studiów i program nauczania,
2/ formê ukoñczenia trzyletnich studiów zawodowych (praca
dyplomowa,egzamin dyplomowy lub inny egzamin koñcowy).

§ 2
1. Na Wydziale Fizyki i Astronomii w Centrum Astronomicznym
UMK od roku akademickiego 1998/99 powo³uje siê dwuletnie

dzienne uzupe³niaj¹ce studia magisterskie na kierunku
astronomia.
2. Na studia, o których mowa w ust. 1 mog¹ byæ przyjête osoby,
które ukoñczy³y wy¿sze zawodowe studia na kierunku
astronomia i uzyska³y tytu³ licencjata.
3. Rada Wydzia³u Fizyki i Astronomii uchwala program
nauczania i plan studiów.

§ 3
Nadzór nad przebiegiem studiów dziennych zawodowych i
uzupe³niaj¹cych na kierunku astronomia sprawuje Dziekan
Wydzia³u Fizyki i Astronomii.

§ 4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 1997 r.

R E K T O R
Prof. dr hab. Andrzej Jamio³kowski
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ZARZ¥DZENIE NR 28

Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika

z dnia 31 lipca 1997 r.

w sprawie utworzenia Zak³adu Chemii Kwantowej na Wydziale Chemii.

Na podstawie § 18 ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z pó�n. zmianami

z a r z ¹ d z a   siê,  co nastêpuje:

§ 1
Z dniem 1 wrze�nia 1997 r. tworzy siê Zak³ad Chemii
Kwantowej, zwany dalej �zak³adem� jako jednostkê
organizacyjn¹ Wydzia³u Chemii.

§ 2
Zadaniem zak³adu jest prowadzenie dzia³alno�ci naukowo-
dydaktycznej w zakresie chemii kwantowej.

§ 3
Dziekan Wydzia³u Chemii przydzieli  zak³adowi, bêd¹ce w
dyspozycji Wydzia³u:
1/ pomieszczenia,

2/ wyposa¿enie,
3/ oraz zapewni obsadê stanowisk.

§ 4
W za³¹czniku nr 3 do Zarz¹dzenia Dyrektora
Administracyjnego Uniwersytetu Nr 7 z dnia 5 czerwca 1995
r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydzia³u Chemii dopisuje
siê �Zak³ad Chemii Kwantowej�.

§ 5
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 1997 r.

R E K T O R
Prof. dr hab. Andrzej Jamio³kowski
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Pismo Okólne nr 2

Rektora Uniwersytetu Miko³aja Kopernika

z dnia 7 lipca 1997 r.

informuj¹ce o zasadach korzystania z pokoi go�cinnych w Domach Studenckich Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w
roku akademickim 1997/1998

1. Pracownicy UMK, którym przy zawieraniu umowy
zagwarantowano pokój go�cinny korzystaj¹ z niego ponosz¹c
1/2 aktualnej op³aty. Pozosta³¹ po³ow¹ op³aty administracja
Domów Studenckich obci¹¿a koszty ogólne Uczelni
W wypadku gdyby pracownik z tej grupy zajmowa³ ca³y
segment ponosiæ bêdzie pe³ny koszt dodatkowych miejsc.
Listê pracowników korzystaj¹cych z tej formy zamieszkania
w pokojach go�cinnych sporz¹dza kierownik Dzia³u Hoteli

Asystenckich i Domów Studenckich w porozumieniu z
kierownikiem Dzia³u Nauki i Dzia³u Spraw Pracowniczych i
przedstawia do zatwierdzenia Prorektorowi d/s Organizacji i
Rozwoju Uczelni.
2. Wszyscy pozostali pracownicy UMK korzystaj¹cy z pokoi
go�cinnych wnosz¹ op³aty wed³ug stawek okre�lonych przez
administracjê Uczelni.

PROREKTOR
d/s Organizacji i Rozwoju Uczelni
Prof. dr hab. Ryszard £aszewski
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PRZEGL¥D USTAWODAWSTWA

Nr 2/97

 zawieraj¹cy wykaz aktów prawnych og³oszonych w dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim oraz w innych dziennikach
urzêdowych, które otrzymano w okresie od 1 kwietnia do 16 lipca 1997 r.

FINANSE:
1/ Zarz¹dzenie Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do
podrêczników szkolnych i akademickich na 1997 r. (Dz. Urz.
MEN Nr 2, poz. 4), które obowi¹zuje z moc¹ od 1 stycznia
1997 r.

NAUCZYCIELE AKADEMICCY.
2/ Rozporz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
marca 1997 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
wynagradzania nauczycieli akademickich. (Dz. U. Nr 31, poz.
180), które wesz³o w ¿ycie z moc¹ od dnia 1 kwietnia 1997 r.

P£ACE :
3/ Rozporz¹dzenie MINISTRA Edukacji Narodowej z dnia 21
marca 1997 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkó³
wy¿szych nie bêd¹cych nauczycielami akademickimi. (dz.U
Nr 31, poz. 181), które wesz³o w ¿ycie z moc¹ od dnia 1
kwietnia 1997 r.
4/ Zarz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27
maja 1997 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie zasad
ustalania oraz wysoko�ci nale¿no�ci przys³uguj¹cych
pracownikom z tytu³u podró¿y s³u¿bowej na obszarze kraju.
(M.P. Nr 34, poz. 327), które wesz³o w ¿ycie z dniem 10
czerwca 1997 r. z moc¹ od dnia 1 czerwca 1997r.

5/ Zarz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25
czerwca 1997 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie w sprawie
najni¿szego wynagrodzenia za pracê pracowników. (M.P. Nr
38, poz. 379), które wesz³o w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.

PRACA:
6/ Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28
lutego 1997 r. w sprawie og³oszenia jednolitego tekstu ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu. (Dz. U. Nr 25,
poz. 128).
7/ Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w
sprawie zasad wcze�niejszego przechodzenia na emeryturê
pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotycz¹cych
zak³adu pracy (Dz. U Nr 29, poz. 159), które wesz³o w ¿ycie z
dniem 11 kwietnia 1997 r.
8/ Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia i opieki Spo³ecznej z dnia
20 maja 1997 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
przeprowadzania badañ lekarskich pracowników, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczeñ lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie Pracy. (Dz.U. Nr 60, poz. 375), które wesz³o w ¿ycie
z dniem 29 czerwca 1997 r.

PRAWO I POSTÊPOWANIE CYWILNE:
9/ Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks
postêpowania cywilnego. (Dz. U. Nr 43, poz. 270), która wesz³a
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w ¿ycie z dniem 15 maja 1997 r.

STUDIA I STUDENCI:
10/ Obwieszczenie Przewodnicz¹cego Rady G³ównej
Szkolnictwa Wy¿szego z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie
jednolitego tekstu wykazu nazw kierunków studiów. (Dz. Urz.
MEN Nr 2, poz. 7).
11/ Zarz¹dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca
1997 r. w sprawie okre�lenia maksymalnej wysoko�ci op³aty
wnoszonej przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o przyjêcie na studia
wy¿sze w roku akademickim 1997198. (M.P. Nr 18, poz. 173),
które wesz³o w ¿ycie z dniem 5 kwietnia 1997r.
12/ Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997
r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków, form, trybu
przyznawania i wyp³acania oraz wysoko�ci �wiadczeñ pomocy
materialnej dla studentów studiów dziennych. (Dz. U Nr 63,
poz. 396), które wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.

UBEZPIECZENIA:
13/ Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym. (Dz. U Nr 28, poz. 153), która
wejdzie w ¿ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., z wyj¹tkiem art.
167 i 168. które wchodz¹ w ¿ycie z dniem og³oszenia.
14/ Komunikat Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z
dnia 20 maja 1997 r. w sprawie wysoko�ci zasi³ków z
ubezpieczenia spo³ecznego. (Dz. Urz. 2US Nr 2, poz. 3) - dot.
okresu od 1.06. do 31.08.1997 r.
15/ Komunikat Prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych z
dnia 20 maja 1997 r. w sprawie podstawy wymiaru sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz

Gwarantowanych �wiadczeñ Pracowniczych od czerwca do
sierpnia 1997 r. dla niektórych grup ubezpieczeniowych. (Dz.
Urz. 2US, Nr 2, poz. 4).

WYNALAZKI:
16/ Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997
r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie postêpowania
spornego i odwo³awczego oraz op³at zwi¹zanych z ochron¹
wynalazków i wzorów u¿ytkowych. (Dz. U. Nr 64, poz. 409),
które wesz³o w ¿ycie z dniem 1 lipca 1997 r.

WYPADKI PRZY PRACY:
17/ Zarz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30
dnia 1996 r. w sprawie ustalenia wzoru statystycznej karty
wypadku przy pracy oraz zwi¹zanego z ni¹ trybu
postêpowania. (M.P. Nr 1, poz. 6), które wesz³o w ¿ycie z dniem
13 stycznia 1997 r. z moc¹ od dnia 1 stycznia 1997 r.
18/ Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4
czerwca 1997 r. w sprawie podwy¿szenia kwot jednorazowych
odszkodowañ z tytu³u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych. (M.P. Nr 34, poz. 332).

RÓ¯NE:
19/ Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. (Dz.
U. Nr 28, poz. 152), która wejdzie w ¿ycie z dniem 27 wrze�nia
1997 r.
20/ Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub
s³u¿by w organach bezpieczeñstwa pañstwa lub wspó³pracy
pañstwa lub wspó³pracy z nimi w latach 1944-1990 osób
pe³ni¹cych funkcje publiczne. (Dz. U. Nr 70, poz. 443), która
wejdzie w ¿ycie z dniem 3 sierpnia 1997 r.

OPRACOWA£:
Radca Prawny
Adw. Janusz Miko³ajewski

Redakcja: Dzia³ Organizacji UMK, tel. 62 14 243
Druk: Zak³ad Poligrafii UMK, tel. 260 21, nak³ad 420 egz.
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