
Posiedzenie Senatu UMCS, w dniu 23 kwietnia 2014 r. 

 

Porządek obrad 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu. 

 Trwały prace nad utworzeniem nowych kierunki studiów , 

 W dniach 9-10 kwietnia odbyły się dni NCN – części wydarzeń miała miejsce 
w Uniwersytecie, 

 W posiedzeniu KRASPu uczestniczył Pan Premier Donald Tusk – omawiano między 
innymi problemy współpracy nauka-biznes, 

 Władze samorządowe  podpisały z wytwórnią śmigłowców w Świdniku list 
intencyjny o utworzeniu Klastera lotniczego – Uniwersytet może przystąpić do 
przedsięwzięcia, 

 MNiSW wyraziło zgodę na utworzenie dwóch kierunków studiów na Wydziale 
zamiejscowym w Puławach – Administracja publiczna oraz Public relations 
i doradztwo medialne, 

 Trwają rozmowy Władz Uczelni ze Związkami Zawodowymi w sprawie zmian 
w dystrybucji funduszu socjalnego. 

  
3. Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborcze, dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. 
nadzw. poinformował o  posiedzeniu Kolegium Elektorów w dniu 15.04.2014 i wyniku 
głosowania. Komisja podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu Prorektora ds. Ogólnych. 

4. Uchwała w sprawie ustalenia terminu wyborów uzupełniających przeprowadzanych 

przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. 

Senat podjął uchwałę o terminie wyborów uzupełniających - wybory Prorektora ds. 
Ogólnych odbędą się 4 czerwca 2014 r. 

5. Uzupełnienie składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania. 

Uzupełniono skład Komisji o przedstawiciela studentów, dotychczasowy członek Komisji 
złożył rezygnację. 

6. Uchwała w sprawie uroczystego odnowienia dyplomu doktorskiego prof. dr hab. Wandy 
Brzyskiej. 
Wniosek Wydziału Chemii Senat poparł jednomyślnie. 

7. Opinia Senatu w sprawie powołania prof. dr. hab. Krzysztofa Stępnika na stanowisko 

Redaktora Naczelnego „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. 

Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana prof. K. Stępniaka na stanowisko 
Redaktora Naczelnego, zmiana Redaktora nastąpi od 1 października 2014 r. 

8. Uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów. 

 Inżynieria nowoczesnych materiałów 

 Kreatywność społeczna 

 Studia historyczno-dyplomatyczne 

 Buisness management 
Uchwały zostały przyjęte przez Senat. 



 
9. Uchwały w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów. 

Odpowiednie uchwały, dotyczące nowych kierunków studiów  zostały przyjęte przez 
Senat. 

10. Uchwała w sprawie likwidacji kierunku studiów fizykochemia nowych materiałów. 

Uchwała została przyjeta. 

11. 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. 

Odpowiednie uchwały, dotyczące nowych kierunków studiów  zostały przyjęte przez 
Senat. 

12. Uchwała w sprawie zmian w regulaminie studiów.  

Zmiany wynikają głównie ze zmian uregulowań prawnych wydanych przez MNiSW. 

13. Uchwała w sprawie regulaminu studiów doktoranckich. 

Zmiany wynikają głównie ze zmian uregulowań prawnych wydanych przez MNiSW. 

14. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku 
akademickim 2014/2015. 
Odpowiednia uchwała została przyjęte przez Senat. 

15. Uchwała w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. „Organizowanie w kraju i za granicą 
doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczenie języka polskiego, 
historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim 
za granicą”. 
Uchwała stwarza możliwość uzyskania dofinansowania z MNiSW na realizację zadania, 
Senat przyjął stosowną uchwałę. 

16. Sprawy bieżące. 
JM Rektor poinformował, że dotacja dydaktyczna  (główny składnik dochodu) będzie 
w bieżącym roku niższa ~ 4,2 mln zł. 

17. Interpelacje i wolne wnioski. 
Interpelacji i wolnych wniosków nie było. 

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 26 marca 2014 r. 
 

Zbigniew Korczak 


