
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 25 lutego 2015 r. 

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

Senatu.  

 trwa odbiór budynków centrum Ecotech Complex, 

 JM Rektor poinformował o przygotowaniach do „Drzwi otwartych”, które 

odbędą się 13 marca br. oraz „Dniu UMCS” w Puławach, 

 JM Rektor poinformował również o skutecznych zabiegach uzyskania 

refundacji środków przeznaczonych w przeszłości na modernizację siedzib 

Kolegiów zamiejscowych w Białej Podlasce i Radomiu, Uczelnia odzyska 

~ 1 mln zł. 

 
3. Uzupełnienie składu Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania.  
 

Po rezygnacji reprezentanta studentów, konieczne było uzupełnienie składu, 
Senat zaakceptował kandydata zgłoszonego przez Samorząd Studencki. 

 
4. Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej nadania imienia Josepha 

Conrada Korzeniowskiego ulicy lub placowi w Lublinie.  

Senat poparł inicjatywę z Wydziału Humanistycznego. 
 

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIX-12.5j01 w sprawie ustanowienia 

Regulaminu Nagrody im. Jerzego Giedroycia.  

Senat zaakceptował korektę polegające na zmianie składu Kapituły Nagrody. 

 
6. Uchwały inwestycyjne.  
 

Senat podjął uchwały ‘intencyjne’ (inwestycje będą realizowane pod warunkiem 
pozyskania dodatkowych środków): 

 termomodernizacja budynku domu studenta „Kronos”, 
 przebudowa pawilonu szatniowego Centrum Kultury Fizycznej, 
 dostosowanie ciągów komunikacyjnych na Wydziale Ekonomicznym – 

część niska do obowiązujących przepisów p. poż., 
 przebudowa z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 

i obowiązujących przepisów p. poż. i sanitarnych toalet na Wydziale 
Prawa i Administracji. 
 

 
7. Odwołanie od oceny okresowej nauczycieli akademickich.  
 

Senat poparł wniosek Senackiej Komisji ds. Oceny Nauczycieli akademickich 
o uznanie odwołania od negatywnej oceny asystenta Instytutu Psychologii. 
Komisja zaproponowała ocenę „pozytywną z uwagami”. 

 



8. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów Wydział Prawa i Administracji  

- zatrudnienie prof. dr hab. Anny Przyborowskiej-Klimczak na stanowisko   

  profesora zwyczajnego.  

Senat poparł wniosek. 

9. Sprawy bieżące.  
 

 Prorektor Ryszard Dębicki poinformował o przewidywanej wysokości dotacji 
na utrzymanie potencjału badawczego (dz. st.). Uniwersytet ogólnie uzyska 
~ 500 tys. zł wyższą dotację niż w roku ubiegłym. Cztery wydział uzyskają 
niższą dotację, Wydział MFiI niższą o ~ 177 tys. zł. 

 Prorektor Ryszard Dębicki poinformował o trwających działaniach MNiSW 
w sprawie zmiany zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych. Na 
portalu internetowym MNiSW można zapoznać się z aktualnym 
zaawansowaniem prac, a także zgłosić swoje uwagi. 
 

 JM Rektor Stanisław Michałowski ustosunkował się do pisma Pana prof. 
Andrzeja Dąbrowskiego w którym Autor inaczej ocenia sprawy rozliczeń 
z firmami Asseco i Budimex oraz opóźnień przy realizacji projektu Ecotech-
Complex. 

 
 
10.Interpelacje i wolne wnioski.  

Brak. 

 
11.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 28 stycznia 2015 r .  
 

 

Zbigniew Korczak 


