
POSIEDZENIE SENATU UMCS W DNIU 25 CZERWCA 2014 r. 

 

PORZĄDEK OBRAD:  

1. Przyjęcie porządku obrad.  

Porządek obrad został uzupełniony o punkty 4a, 7a, 8a oraz 9a. 

2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  

 JM Rektor poinformował o pozytywnym odbiorze medialnym Zjazdu Absolwentów 

 Rozpoczęła się rekrutacja na kierunki studiów w Puławach, między innymi na 

chemię techniczną; 

 JM Rektor poinformował o podpisaniu ramowej umowy o współpracy z PZL 

Świdnik - Grupa AugustaWestland; 

 Aktualnie w systemie IRK zarejestrowało się ~  6000 kandydatów na studia, jest to 

liczba zbliżona do ubiegłorocznej; 

 Zgodnie z zapowiedzią realizowane są wypłaty podwyżek dla poszczególnych grup 

pracowniczych. 

3. Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

 Prof. Bogusław Kaszewski członek Uczelnianej Komisji Wyborczej poinformował 

Senat o wynikach wyborów Prorektora ds. Ogólnych.  

4. Uchwały w sprawie zmian w Statucie UMCS.  

 Senat przyjął Uchwały, które zmieniają zapisy Statutu w części dotyczącej 

warunków jakie powinni spełniać kandydaci na stanowiska profesora 

zwyczajnego i nadzwyczajnego (§100 ust.2); 

  Senat podjął uchwałę zmieniającą strukturę organizacyjną Uniwersytetu,  

Wydział Zamiejscowy w Puławach jest dwunastym wydziałem; 

 Senat podjął Uchwałę zmieniającą zapisy Statutu w części dotyczącej sprawozdań 

(§37 ust. 2), przygotowywane będzie jedno sprawozdanie z działalności 

Uniwersytetu. 

4.a Uchwała o odstąpieniu od płatności za drugi kierunek studiów (od października 2014). 

Przy 4 głosach wstrzymujących się Senat przyjął uchwałę o odstąpieniu od 

pobierania opłat za studiowanie na drugim kierunku studiów. 

5. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2014.  

 Senat przyjął plan rzeczowo-finansowy na rok 2014; 

 Podstawowa dotacja dydaktyczna jest niższa  ~  3,5 mln zł w porównaniu do roku 

ubiegłego; 

 Planowany wynik finansowy w roku 2014  to  – 5,8 mln zł. 

6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie majątku Puławskiej Szkoły Wyższej.  

Senat wyraził zgodę na przejęcie majątku Puławskiej Szkoły Wyższej. 

7. Uchwały inwestycyjne.  

Senat podjął uchwały o inwestycjach, które będą realizowane pod warunkiem pozyskania 

środków zewnętrznych lub inwestorów zewnętrznych. Dotyczy to następujących 

inwestycji: 

 dzierżawy terenu kortów, inwestor zewnętrzny wybuduje halę w miejsce 

tymczasowej konstrukcji; 



 wynajęcia budynku przychodni Uniwersytetowi Medycznemu, który uruchomi 

przychodnię dla środowiska akademickiego Lublina;   

 AOS – remont II etap. 

7.a Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

umowy o współpracy w celu utworzenia klastra technologicznego pod nazwą „Klaster 

Budownictwo Drogowe Lubelszczyzny”. 

Inicjatorem jest Wydział Chemii (Zakład Polimerów), uchwała została przyjęta. 

8. Uchwała w sprawie nadania tytułu dhc prof. Adamowi Rotfeldowi.  

Wniosek zgłosił Wydział Politologii. W uznaniu wartości dorobku naukowego, wybitnych 

osiągnięć w zakresie praktyki dyplomatycznej oraz związki z Uniwersytetem,  Senat 

jednogłośnie postanowił nadać tytuł dhc Prof. Adamowi Rotfeldowi. 

8.a Przyjęcie wykładu inauguracyjnego w 2014 r. 

Senat wyraził zgodę na wygłoszenie przez prof. A. Rotfelda wykładu inauguracyjnego  pt. 

„Nauka a bezpieczeństwo”. 

9. Uchwała w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Tourism management –  

Hospitality, Travel and Tourism Services.  

Uchwała została przyjęta – rekrutacja od roku akademickiego 2015/2016. 

9.a Uchwała w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Matematyka i finanse  

prowadzonego wspólnie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział 

Ekonomiczny. 

Uchwała została przyjęta. 

10. Uchwała w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów.  

Przyjęte zostały odpowiednie uchwały. 

11. Uchwała w sprawie uzupełnienia określonych uchwałą Senatu nr XXIII-12.6/13 z dnia 18  

grudnia 2013 r. efektów kształcenia dla kierunku Chemia techniczna. 

Uchwała została przyjęta. 

12. 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.  

Uchwała została przyjęta – zmiany dotyczą rekrutacji na nowotworzone kierunki studiów. 

13. Uchwała w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych na UMCS w roku 

akademickim 2014/2015.  

Uchwała została przyjęta; zakłada się, że łączna liczba studentów na studiach  

stacjonarnych osiągnie 18 250 osób. 

14. Uchwała w sprawie optymalizacji systemu zarządzania w Uniwersytecie Marii Curie-

Skłodowskiej poprzez wdrożenie w ramach modelu zarządzania jakością modułów 

zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uczelnią klasy ERP i reformę 

w obszarze jakości kształcenia.  

Odpowiednia uchwała została przyjęta – wiąże się uruchamianiem kolejnych modułów  

systemu SAP. 

15. Powołanie Przewodniczącego Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej.  

Senat powołał Prorektora ds. Ogólnych dr hab.  Arkadiusza Berezę na przewodniczącego  

Komisji.  



16. Uzupełnienie składów komisji dyscyplinarnych o przedstawicieli studentów.  

Składy komisji uzupełniono na wniosek Parlamentu Studentów. 

17. Odwołania od oceny okresowej nauczycieli akademickich.  

Senat większością głosów przyjął odwołanie od oceny negatywnej Dr Adama Lesiuka.  

18. Opinia Senatu w sprawie utworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego e-Humanistyka.  

Senat wyraził pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie. 

19. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  

Wydział Biologii i Biotechnologii:  

- zatrudnienie dr. hab. Adama Chomy na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:  

- wniosek w sprawie utworzenia Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Informatyki, 

Wydział Prawa i Administracji:  

- zatrudnienie dr. hab. Katarzyny Dudki na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  

Wydział Humanistyczny:  

- zatrudnienie dr. hab. Janusza Łosowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  

- wniosek w sprawie likwidacji Zakładu Aksjologii Kultury,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  

   w Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Dawnej Książki i Bibliografii oraz Zakładu  

   Podstaw Kultury i Naukoznawstwa w Zakład Kultury Książki i Nauk Pomocniczych  

   Bibliologii,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej  

   i Innych Środków Przekazu oraz Zakładu Informacji Naukowej w Zakład Informatologii,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Czytelnictwa i Semiotyki Przekazu  

   Informacji w Zakład Kultury Informacyjnej i Czytelnictwa,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Polski XIX w. oraz Zakładu Historii  

   Powszechnej XIX w. w Zakład Historii XIX w.,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Historii Polski Średniowiecznej oraz  

  Zakładu Historii Gospodarczej w Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów  

  Gospodarczych,  

- wniosek w sprawie podziału Zakładu Językoznawstwa Angielskiego na Zakład  

   Językoznawstwa Kognitywnego i Zakład Językoznawstwa Kulturowego,  

Wydział Ekonomiczny:  

- Zatrudnienie prof. Jolanta Szołno-Koguc 

- wniosek w sprawie przekształcenia Katedry Funkcjonowania Gospodarki w Zakład  

   Ubezpieczeń,  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem w Zakład  

   Zarządzania Zasobami Ludzkimi,  

Wydział Pedagogiki i Psychologii:  

- wniosek w sprawie utworzenia Zakładu Edukacji Międzykulturowej w Instytucie  

   Pedagogiki,  

Wydział Filozofii i Socjologii:  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Logiki i Filozofii Nauki w Zakład Logiki  



   i Kognitywistyki,  

Wydział Artystyczny:  

- wniosek w sprawie przekształcenia Zakładu Kształcenia Wokalnego i Zakładu Muzyki  

  Organowej, Sakralnej i Improwizacji w Zakład Muzyki Sakralnej i Kształcenia Wokalnego,  

- wniosek w sprawie włączenia Zakładu Dyrygentury do Zakładu Chóralistyki.  

Wszystkie wnioski Rad Wydziałów zostały zaopiniowane pozytywnie. 

20. Sprawy bieżące.  

 JM Rektor zaapelował o szczególną aktywność  Komisji Rekrutacyjnych 

i zapewnienie dobrej organizacji procesu rekrutacji; 

 Od początku lipca XV piętro Rektoratu będzie wyłączone z użytkowania ze 

względu na remont. Biura JM Rektora, Prorektorów i Pani Kanclerz zostaną 

przeniesione tymczasowo na niższe kondygnacje budynku.  

21. Interpelacje i wolne wnioski.  

 Brak. 

22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 28 maja 2014 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

Zbigniew Korczak 


