
Notatka z posiedzenie Senatu UMCS w dniu 28 maja 2014 r. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
  
1. Przyjęcie porządku obrad.  

Punkt 12 w pierwotnym brzmieniu został zdjęty z porządku obrad przez JM Rektora. Wniesiony 
zamiennie punkt, to sprawa zmian w składzie Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

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

JM Rektora poinformował o: 

 stanie zaawansowania realizacji projektu Ecotech-Complex, jeden z potencjalnych 
dostawców zadeklarował dostarczenie  systemu 7 teslowego rezonanse jądrowego do 
końca 2015r. Jest też przyzwolenie na przedłużenie realizacji projektu do końca 2015 r. 

 zwiększeniu dotacji dydaktycznej o ~740 tys. po uwzględnieniu wskaźników dotyczących 
wymiany studenckiej, 

 terminach wypłaty podwyżki z wyrównaniem od stycznia. Dla grupy obsługi - 10.06.2014 r., 
administracji-27.06.2014 r., nauczycieli akademickich-1.07.2014 r.,  

 dodatkowych środkach (1 mln. zł) na kolejny etap remontu AOSu, 

 podpisaniu umowy  o współpracy z Uniwersytetem Zhejiang (Zhejiang University of 
Technology, Hangzhou, Chiny. 
 

3. Uchwała w sprawie nadania tytułu dhc prof. dr. hab. Romanowi Hauserowi.  

Wniosek Wydziału Prawa i Administracji został zaakceptowany przez Senat.  

4. Uchwała w sprawie nadania tytułu dhc prof. dr. hab. Henrykowi Skarżyńskiemu.  

Wniosek Wydziału Humanistycznego został zaakceptowany przez Senat. 

5. Uchwała w sprawie uroczystego odnowienia dyplomu doktorskiego doc. dr. Jana Gurby.  

 Wniosek Wydziału Humanistycznego został zaakceptowany przez Senat. 

6. Uchwała w sprawie zmian osobowych w składzie Konwentu UMCS.  

  Nowy członkiem Konwentu został Wojewoda, Pan Wojciech Wilk. 

7. Zmiana Przewodniczącego Senackiej Komisji Oceny Nauczycieli Akademickich.  

Do chwili wyboru  Prorektora ds. Ogólnych, Przewodniczącym Komisji będzie  JM Rektor. 
 
8. Uzupełnienie składów komisji senackich o przedstawicieli studentów.  

           Liczne uzupełnienia wynikają z kadencyjnego charakteru członkowstwa. 
 
9. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego  

za rok 2013.  

 Wynik finansowy z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 jest ujemny (3 397 000 
zł), Senat przyjął sprawozdanie. 

  



10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.  

Według firmy zewnętrznej badającej sprawozdanie finansowe Uniwersytetu za rok 2013 nie 
stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze działalności. 

11. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych w 2013 r.  

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Senat. 

12. Uchwała w sprawie kryteriów awansu na stanowiska profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego 

zgodnie z zapisami Statutu UMCS.  

Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 
Pan dr hab. A. Bereza dotychczasowy członek Uczelnianej Komisji Wyborczej złożył rezygnację. 
Senat zaakceptował  kandydaturę dr. hab. Sławomira Patyry, Wydział Prawa i Administracji , na  
członka Komisji. 

 
13. Uchwała w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego  

stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.  

Uchwała została przyjęta. 

14. Opinia Senatu w sprawie zmiany nazwy części ul. Bartosza Głowackiego na ul. Modesta  
i Zofii Sękowskich.  

 Senat pozytywnie zaopiniował wniosek przygotowany przez Związek Niewidomych. Wniosek ma 
być skierowany do Rady Miasta przez Związek. 

 
15. Sprawy bieżące.  

 JM Rektor poinformował z umiarkowanym optymizmem o wynikach rankingu uczelni  
wykonanym przez miesięcznik Perspektywy;  

 JM Rektor zaapelował o udział pracowników w wydarzeniu „Noc uniwersytetów” – 30 maja 
br. oraz Zjeździe Absolwentów 14 czerwca br. 

 Projekt realizowany  w ramach programu Polonium na Wydziale BiB została wyróżniony 
przez ambasadę Francji. 

 
16. Interpelacje i wolne wnioski.  

Brak 
17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 23 kwietnia 2014 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

Zbigniew Korczak 


