
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 24 czerwca 2015 r. 
 

Porządek obrad:  
 Obrady przewodniczył Prorektor prof. Ryszard Dębicki 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

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

 rankingu uczelni przygotowanym przez Perspektywy w którym pozycja UMCS 
minimalnie poprawiła się; 

 zakończone zostały budowlane odbiory branżowe inwestycji ECOTECH-COMPLEX, 
rozpisane są przetargi na sprzęt i wyposażenie; 

 rozdysponowaniu środki na podwyżki, wypłaty z wyrównaniem od stycznia nastąpią 
w terminie  do 10 lipca br.; 

 utworzeniu pierwszej w Uczelni Spółka Spin-off, która zajmie się komercyjnym 
wykorzystaniem wyników badań związanych z mutanazą; 

 uzyskaniu przez Wydział Ekonomii uprawnień doktoryzowania w dyscyplinie „Nauki o 
zarządzaniu”. 

 
3. Uchwała w sprawie zmian w Statucie UMCS.  

Senat przyjął zmiany w Statucie dostosowując zapisy  do Prawa o szkolnictwie 
wyższym. Prace nad nowym statutem trwają. 

4. Uchwała w sprawie utworzenia spółki zarządzającej ECOTECH-COMPLEX.  
Senat wyraził zgodę na utworzenie spółki celowej do zarządzania ECOTECH-
COMPLEXem. Spółka w  100% będzie własnością UMCS, członkowie Konsorcjum i inne 
podmioty będą mogli korzystać z infrastruktury na zasadach komercyjnych, które 
będą określone w odrębnych umowach.   

5. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2015.  
Senat przyjął plan rzeczowo-finansowy, planowany jest ujemny wynik finansowy na 
poziomie  2,8 mln zł. 

6. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora dr. Kongkitiemu Phusavat 
z Wydziału Zarządzania Przemysłem Królewskiego Uniwersytetu Kasetsart w Bangkoku.  

Senat przyjął uchwałę, wniosek złożył Wydział Ekonomiczny. 
7. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych w 2014 r.  

Prorektor poinformował o najważniejszych faktach zawartych w sprawozdaniu. 
Jednostki UMCS pozyskały środki w wysokości ponad 21 mln zł na badania naukowe. 
Pracownicy Uniwersytetu opublikowali ponad 1500 prac w tym ponad 550 
w czasopismach znajdujących się na listach JCR i ERIH. Miniony rok zaowocował 22 
tytułami profesora i 71 stopniami doktora habilitowanego. 

8. Uchwała w sprawie wprowadzania Regulaminu przyznawania nagród Rektora nauczycielom 
akademickim UMCS.  

Od nowego roku akademickiego obowiązywać będzie nowy Regulamin nagród 
Rektora. Przyznawana będzie między innymi nagroda za szczególnie wartościową 
publikację naukową. Nowy regulamin nie przewiduje nagród za uzyskanie stopnia 
hab. i  tytuł profesora. 

 



9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-9.5/13 w sprawie szczegółowych zasad 
ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na 
studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających. 
Uchwała została przyjęta. Ze słuchaczami studiów podyplomowych oraz kursów 
podpisywane będą umowy regulujące wzajemne zobowiązania stron. 

10. Uchwała w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku europeistyka.  
Uchwała została przyjęta. Zmiana ma charakter ‘techniczny’. 

11. Uzupełnienie składów komisji senackich i dyscyplinarnych o przedstawicieli doktorantów.  
 

11a. Uzupełnienie składu komisji dyscyplinarnej o przedstawicieli studentów. 
Senat zaakceptował uzupełnienia składu odpowiednich komisji. 

 
12. Zmiany organizacyjne.  

Senat zaopiniował pozytywnie wniosek o połączenie Zakładu Fizyki Molekularnej i Zakładu 
Spektrometrii Mas, jednostka będzie funkcjonować  jako Zakład Spektrometrii Mas. 

Wnioski dotyczące zmian organizacyjnych na Wydziałach Prawa I Administracji, 
Humanistycznym oraz Pedagogiki i Psychologii również zostały zaopiniowane p[pozytywnie. 

13. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:  
- zatrudnienie dr hab. Ireny Pidek na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
- zatrudnienie dr. hab. Jana Rodzika na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
Wydział Politologii:  
- zatrudnienie dr hab. Hanny Dumały na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
- zatrudnienie dr. hab. Czesława Maja na stanowisko profesora nadzwyczajnego.  

 Senat zaopiniował pozytywnie wnioski Rad Wydziałów. 
14. Sprawy bieżące  

 Dr J. Kaczor poinformował o zmianach władz w Pracowniczej Kasie Zapomogowo-
pożyczkowej; 

 Dziekan R. Dobrowolski podziękował za udział w Kongresie geografów Polskich, który 
był zorganizowany na Wydziale Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.  

15. Interpelacje i wolne wnioski.  
Dziekan Wydziału Ekonomicznego wyjaśnił sprawę związaną z funkcjonowaniem barku. 
Barek pozostanie w dotychczasowej lokalizacji, rozstrzygany będzie nowy przetarg na 
najemcę. 

16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 27 maja 2015 r.  
Protokół został przyjęty. 

 

 

 

Zbigniew Korczak 


