
Notatka z posiedzenia Senatu UMCS w dniu 26 marca 2014 r. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  

JM Rektor poinformował o:  

 udanej organizacji „drzwi otwartych”, 

 o finalizacji prac nad zmianą  regulaminu studiów doktoranckich, 

 pozytywnym wydźwięku  „Debaty biznes-nauka, nauka-biznes”, która odbyła się 
w Inkubatorze medialno-artystycznym, 

 przygotowywanym „pakiecie na rzecz Ukrainy” – różne działania adresowane do 
obywateli Ukrainy, 

  ograniczeniu się do jednego sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej 
w ciągu roku, 

 organizacji  „dni NCN” w Lublinie – jeden z paneli odbędzie się 9 kwietnia br. 
w budynku Instytutu Informatyki. 

3. Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013.  
  Wniosek o nagrodę dla Pana Profesora Stanisława Hałasa uzyskał pełną aprobatę Senatu. 
4. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

W związku z zakończeniem pracy w Uniwersytecie przez jednego z członków Komisji 
konieczne było uzupełnienie składu. Nowym członkiem Komisji Wyborczej została Pani dr 
hab. Marta Czechowska-Bieluga z Wydziału Pedagogiki i Psychologii.  

5. Uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów.  
Senat podjął uchwały o utworzeniu 8 nowych kierunków studiów.  

6. Uchwały w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów. 
Senat podjął uchwały w sprawie efektów kształcenia dla nowych kierunków studiów.  

7. Uchwała w sprawie likwidacji Interdyscyplinarnych Studiów Religioznawczych pierwszego 
i drugiego stopnia prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii 
Studia zostały zlikwidowane w związku z brakiem naboru studentów. 

8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w sprawie zasad przyjęć na 
I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku 
akademickim 2014/2015. 

Zmiany zostały przyjęte, dotyczą zasad rekrutacji na nowe kierunki studiów. 
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. Monikę 

Adamczyk-Garbowską, dot. nadania prof. Antony’emu Polonsky’emu godności dhc 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Uchwałą została przyjęta. 
10. Uchwała w sprawie nadania tytułu dhc Prof. Bogusławowi Śliwerskiemu z Chrześcijańskiej 

Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Senat poparł wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Prof. B. Śliwierski jest badaczem 
problemów edukacyjnych, pracuje na Uniwersytecie Łódzkim. 

11. Opinia Senatu w sprawie inicjatywy dotyczącej uhonorowania prof. Stanisława Uziaka 
poprzez nadanie budynkowi Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Jego imienia.  

Senat wyraził pozytywną opinię. 
12. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów: 
Wydział Humanistyczny: 
-      zatrudnienie prof. dr hab. Barbary Sadownik na stanowisko profesora zwyczajnego,  
-  zatrudnienie dr. hab. Michała Sajewicza na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 

 Senat pozytywnie zaopiniował wnioski z Wydziału Humanistycznego. 
Wydział Pedagogiki i Psychologii: 
- zatrudnienie prof. dr. hab. Ryszarda Bery na stanowisko profesora zwyczajnego; 



Senat pozytywnie zaopiniował wniosek. 
Wydział Filozofii i Socjologii: 
- zatrudnienie dr. hab. Artura Koterskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 

Senat nie poparł wniosku Wydziału. 
Wydział Artystyczny: 
- zatrudnienie ad. II st. Jana Ferenca na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
- zatrudnienie ad. II st. Walentego Wróblewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 

Senat pozytywnie zaopiniował wnioski Wydziału Artystycznego. 
13. Sprawy bieżące. 

 JM Rektor poinformował, że Komisja Rektorska pozytywnie zaopiniowała 122  
wnioski o odznaczenia, 

 Dr Józef Kaczor poinformował  o spotkaniu przedstawicieli Związku Zawodowego 
Solidarność z Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace nad nowelizacji  
PoSzW  odbywają się w komisjach sejmowych, jest to ostatni etap legislacyjny 
przed  skierowaniem aktu pod obrady Sejmu. 

14. Interpelacje i wolne wnioski. 
Pan Profesor Andrzej Dąbrowski zapytał o aktualny stan sporu prawnego byłej Pan 
Kwestor  z Uniwersytetem. JM Rektor poinformował, że nieprawomocnym jeszcze 
wyrokiem, sąd przyznał byłej Pani Kwestor prawo do odszkodowania i odmówił 
przywrócenia do pracy.  

15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 26 lutego 2014 r.   
Protokół z poprzedniego posiedzenia Senatu został przyjęty. 
 

Zbigniew Korczak 

 


