
POSIEDZENIE SENATU UMCS W DNIU 17 GRUDNIA 2014 R. 
 
PORZĄDEK OBRAD: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
 Uzupełniono porządek obrad o punkt 6a. 
2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu. 

 JM Rektor poinformował o wypłaceniu jednorazowych dodatków regulacyjnych 
pracownikom Uniwersytetu, 

 rozmowy z Prezydentem miasta Lublin w sprawie przekazanie kładki nad 
ul. Sowińskiego doprowadziły do pozytywnych ustaleń, 

 JM Rektor poinformował o wstępnej koncepcji budowy nowego akademika,  

 trwają przygotowania do utworzenia zespołów badawczych, które będą 
prowadzić badania w obiektach Ecotech Complex, 

 Uniwersytet otrzymał dodatkową dotację dydaktyczną 1,6 mln zł. 
3. Plan działalności Uniwersytetu na rok 2015.  

 Działalność w 2015 roku będzie obejmować zadania statutowe. Podjęte zostaną 
działania ograniczające ujemny wynik finansowy działalności Uniwersytetu. 

4. Informacja dot. zatrudnienia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2013/2014.  

 Ogólna liczba nauczycieli akademickich nie uległa praktycznie zmianie w stosunku 
do roku ubiegłego i wynosi 1784 (+1 osoba). Szczegóły poniżej: 

 
 
5.  Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na korektę przez Rektora planu rzeczowo-   
  finansowego na rok 2014.   



Przyjęta Uchwała umożliwia JM Rektorowi (gdyby pojawiła się konieczność) 
dokonania korekty planu rzeczowo-finansowego;  w styczniu Senat dokona 
ewentualnie takiej korekty. 

6. Opinia Senatu w sprawie budowy domu studenckiego na terenie Miasteczka   Akademickiego 
pomiędzy ul. Lesława Pagi a al. Kraśnicką.  

JM Rektor przedstawił intencję pozyskania środków od inwestor zewnętrznego na 
budowę akademika (na terenach powojskowych), prawdopodobnie wiązało by się to 
z koniecznością sprzedaży działki pod akademik. Senat wyraził pozytywną opinię – 
ewentualna realizacja koncepcji będzie ponownie opiniowana przez Senat.    

6.a Uchwała w sprawie przekazania grunt pod kładką nad ul. Sowińskiego na rzecz miasta.  
Podjęta wcześnie w tej sprawie uchwała nie była dostateczna, Senat przyjął 
stosowną uchwałę.  

7.  Opinia Senatu w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego UMCS. 
Senat zaopiniował pozytywnie odpowiednie zmiany. Część zmian związana jest 
z powołaniem jednostki administracyjnej ... Centrum Ecotech Complex. Zaakceptowany 
zapis ma następującą postać: 

1. Centrum jest jednostką organizacyjną administracji, o której mowa w § 15 ust. 3 pkt 1  

    Regulaminu Organizacyjnego, której podstawowymi celami jest:  

1) realizacja badań naukowych i prac rozwojowych w czterech grupach priorytetowych     

projektu ECOTECH-COMPLEX tj. ECO, AGR, FOOD, BIOL; 

2)  wdrażanie wyników badań realizowanych w ramach projektu ECOTECH-COMPLEX.  

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:  

1) realizacja rzeczowo-finansowa projektu inwestycyjnego ECOTECH-COMPLEX wraz 

z niezbędną infrastrukturą informatyczną;  

2) zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby projektu ECOTECH-COMPLEX;  

3) zarządzanie projektem ECOTECH-COMPLEX, w tym obsługa Konsorcjum ECOTECH- 

COMPLEX;  

4) działania informacyjno-promocyjne projektu ECOTECH-COMPLEX;  

5) przygotowanie obiektu badawczego ECOTECH-COMPLEX do użytkowania wraz 

z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym dopuszczenia do użytkowania;  

6) opracowanie koncepcji funkcjonowanie ECOTECH-COMPLEX w szczególności pod  

względem formalno-prawnym i biznesowym;  

7) pozyskiwanie partnerów, do współpracy z wykorzystaniem infrastruktury ECOTECH- 

OMPLEX;  

8) pozyskiwanie funduszy ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz Programów UE na  

realizację projektów badawczo-rozwojowych z wykorzystaniem infrastruktury ECOTECH-

COMPLEX”  

8. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów: 
Wydział Humanistyczny: 
- zatrudnienie dr hab. Marii Falskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
- zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Kochanka na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
- zatrudnienie dr. hab. Dariusza Słapka na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
Wydział Ekonomiczny: 
- zatrudnienie dr hab. Teresy Bednarczyk na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
Wydział Pedagogiki i Psychologii: 
- zatrudnienie dr. hab. Piotra Brzozowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
Wydział Politologii: 
- zatrudnienie prof. dr. hab. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej na stanowisko profesora 

zwyczajnego; 
- zatrudnienie dr. hab. Waldemara Parucha na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Senat zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski. 
9. Sprawy bieżące.  

 JM Rektor zaprosił wszystkich  pracowników i studentów na uroczystości „około 
świąteczne”, 



 Prorektor prof. Ryszard Dębicki poinformował, że do ostatnich konkursów NCN 
i NCBiR zgłoszono z Uczelni 80 wniosków  o granty badawcze w tym 9 z Wydziału 
MFiI, 

 Dr J. Kaczor odczytał uchwałę z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMCS z dnia 
14.12.1981 r. przyjętą w dzień po ogłoszeniu stanu wojennego. 

10. Interpelacje i wolne wnioski. 
JM Rektor  udzieli odpowiedzi na interpelację prof. Andrzeja Dąbrowskiego 
(usprawiedliwiona nieobecność)  zgłoszoną na posiedzeniu Senatu w dniu 26.11.2014 r. 
na kolejnym posiedzeniu podczas obecności prof. A. Dąbrowskiego. 

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 26 listopada 2014 r.   

 
 
 
 
 

Zbigniew Korczak 


