
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 22 kwietnia 2015 r. 
 
 
Porządek obrad:   
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  
JM Rektor poinformował o: 

 Zebraniu Konwentu UMCS, członkowie zapoznali się realizacji projektu ECOTECH-COMPLEX, 
dyskutowano także o komercjalizacji badań naukowych; 

 rozpoczęciu rejestracji kandydatów na studia w systemie IRK;  

 Jubileuszu Chatki Żaka, uroczystości odbędą się 7 maja2015 r.; 

 trwającej do końca kwietnia kontroli NIK; 

 rozpoczęciu działań likwidacji Kolegium w Biłgoraju; 

 oświadczeniu JM w sprawie pracy Komisji Dyscyplinarnej (http://www.umcs.pl/pl/umcs-
aktualnosci,1,oswiadczenie-rektora-umcs,22643.chtm) 

3. Uchwała w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy 
rekrutacji pracowników naukowych.  

Punk porządku obrad został oddalony na inny termin, na wniosek prof. Andrzeja Kidyby. 
4. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w UMCS.  
Uchwała została przyjęta. 

5. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu komercyjnego wykorzystania majątku Uniwersytetu do 
świadczenia usług naukowo-badawczych zleconych oraz komercjalizacji wyników prac badawczych 
i rozwojowych.  

Uchwała została przyjęty przy 4 głosach wstrzymujących się. Uważam, że zapisy Regulaminu 
są  zbyt szczegółowe, często powielające uregulowania z innych dokumentów, zbędnie 
biurokratyzujące tę sferę działalności Uniwersytetu. 

6. Wnioski o Medale Amicis Universitatis Mariae Curie Skłodowska oraz „Zasłużony dla Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej”.  

Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie w tym o Medale „Zasłużony dla 
Uniwersytetu dla prof. Stanisława Hałasa i prof. Krzysztofa Pomorskiego. 

7. Uchwała w sprawie Regulaminu studiów.  
Po długiej dyskusji wokół § 30 (zasady powoływania składu Komisji egzaminu komisyjnego), 
po zmianach pierwotnej wersji uregulowań Uchwała została przyjęta przez Senat. 

8. Uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów.  
Senat podjął  Uchwały o powołaniu (lub zmianie profilu) następujących kierunków studiów:  

 
Anglistyka – st. I0 i  st. II0 
Iberystyka – st. I0 

Germanistyka – st. II0 

Kognitywistyka  – st. II0 

Ukrainistyka – st. I0 i  st. II0 

Rusycystyka – st. II0 
Romanistyka – st. I0 i  st. II0 
Gospodarka przestrzenna – st. II0 
Monitoring i analityka środowiska – st. I0 
Prawno-managerskie – st. II0  

 
  

http://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,oswiadczenie-rektora-umcs,22643.chtm
http://www.umcs.pl/pl/umcs-aktualnosci,1,oswiadczenie-rektora-umcs,22643.chtm


9. Uchwały w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów.  
Senat przyjął Uchwały w sprawie efektów kształcenia dla nowoutworzonych (zmodyfikowanych) 
kierunków studiów. 

10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-17.12/14 Senatu UMCS w sprawie zasad przyjęć na I rok 
studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 
2015/2016.  
Zmiana Uchwały jest konsekwencją poprzednich uchwał i została przyjęta przez Senat. 

10.a Zasady rekrutacji na studia doktoranckie. 

Senat przyjął stosowną Uchwałę. 

11. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
Wydział Biologii i Biotechnologii:  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Agnieszki Szuster-Ciesielskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Mariusza Gagosia na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
Wydział Prawa i Administracji:  
- zatrudnienie dr. hab. Katarzyny Kopaczyńskiej-Pieczniak na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
- zatrudnienie dr. hab. Doroty Turskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat poparł wnioski. 

12. Sprawy bieżące.  

 Pani Prof. Anna Tukiendorf, Przewodnicząca Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli 
akademickich złożyła oświadczenie w odniesieniu do oświadczenia JM Rektora w sprawie 
komentarzy w mediach na temat oceny działań byłego prorektora. Pani prof. A. Tukiendorf 
przytoczyła chronologię zdarzeń i wyjaśniła podstawy decyzji Komisji.  
Pani prof. A. Tukiendorf poinformowała o zamiarze złożenia rezygnacji z prac w Komisji 
dyscyplinarnej. 

 Pani Prof. Maria Marczewska-Rytko poinformowała o rezygnuje z funkcji Prodziekan ds. 
Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Politologii i członka Senatu. 

 Pani Kanclerz Grażyna Fiok poinformowała, że dotacja podstawowa na działalność 
dydaktyczną na rok 2015 wynosi 192 mln zł i jest mniejsza o 1,6 mln zł w stosunku do roku 
ubiegłego. 

 
13. Interpelacje i wolne wnioski. 

Brak 

14. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Senatu w dniach 25 lutego oraz 25 marca 2015 r.  
Protokoły zostały przyjęte. 

  
 

 
 
Zbigniew Korczak 

 


