
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 27 stycznia 2016 r. 
 
 
Porządek obrad:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

 

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

JM Rektor poinformował o: 

  utworzeniu w banku rachunku powierniczego zabezpieczającego formalne rozliczenie 
realizacji projektu ECOTECH COMPLEX. Dostawca urządzenia wysokopolowego jądrowego 
rezonans magnetycznego zadeklarował dostarczenie sprawnego urządzenia w pierwszej 
połowie 2016 r. Aktualnie  trwają konsultacje w sprawie składu Rady Naukowej Centrum; 

  dotacji MNiSW na remont kładki nad ul. Sowińskiego (1,9 mln zł) oraz deklaracji Prezydenta 
miasta Lublin we  współfinansowane remontu; 

  spotkaniu Władz lubelskich uczelni z posłami województwa na którym omówiono wspólne 
działania dla potrzeb lubelskiego środowiska akademickiego;  

  rozstrzygnięciu przetargu na sprzedana działki przy ul. Pagi,(za 12,6 mln zł, netto) 
z przeznaczeniem na wybudowanie akademika przez nowego właściciela gruntu. Przed 
podpisaniem umowy sprzedaży Uniwersytet powinien uzyskać zgodę MNiSW na zbycie 
terenu. W tym punkcie obrad Senatu wywiązała się długa i burzliwej dyskusja. 
 

3. Informacja Rektora o dokonanej korekcie planu rzeczowo – finansowego na rok 2015.  

W związku z uzyskaniem dodatkowych, jednorazowych dofinansowań (na kładkę 1,9 mln, 500 
tys. na fundusz pomocy socjalnej) JM Rektor dokonał korekty planu finansowego na rok 2015. 
W pierwotnej wersji planowany był deficyt ~ 2,8 mln ,  po korekcie planowany deficyt wyniesie 
~ 415 tys. zł. 

 

4. Powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej.  

Senat powoła Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 – 2020, 

został nim  prof. Marek Pietraś z Wydziału Politologii. Jednym z sześciu członków Uczelnianej 

Komisji Wyborczej został dr hab. J. Żuk, prof. nadzw. 

5. Uchwała w sprawie wyborów organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów 

kolegialnych i kolegium elektorów na kadencję 2016-2020.  

Senat przyjął Uchwałę określającą między innymi kalendarz wyborczy i liczbę elektorów 

z poszczególnych wydziałów,  grup pracowniczych i studentów.  

Kalendarz wyborów: 

 Wybór elektorów dokonujących wyboru rektora i prorektorów, wybór elektorów dokonujących 
wyboru dziekana i prodziekanów     2 marca – 6 kwietnia 

 Wybór rektora     22 kwietnia 

 Wybór prorektorów      do 6 maja 

 Wybór dziekanów      do 20 maja 

 Wybór prodziekanów    do 3 czerwca    

 Wybór przedstawicieli do Senatu i rad wydziałów do 17 czerwca 

  Sprawozdanie Uczelnianej Komisji Wyborczej z przeprowadzenia wyborów organów 
kolegialnych i jednoosobowych   posiedzenie Senatu 29 czerwca 



 

Podczas wyboru Rektora i Prorektorów Wydział  Matematyki, Fizyki i informatyki 

reprezentować będzie 10 elektorów w grupie samodzielnych nauczycieli akademickich oraz 

3 elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich. 

6. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów.  

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: 

 zatrudnienie prof. dr. hab. Marka Rogatko na stanowisko prof. zwyczajnego, 

Wydział Chemii: 

 zatrudnienie prof. dr. hab. Ryszarda Dobrowolskiego na stanowisko prof. zwyczajnego, 

 zatrudnienie prof. dr. hab. Janusza Ryczkowskiego na stanowisko prof. zwyczajnego, 

Wydział Humanistyczny: 

 zatrudnienie prof. dr hab. Siergieja Kowalowa na stanowisko prof. zwyczajnego, 

 zatrudnienie dr hab. Anny Kędry-Kardeli na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

 zatrudnienie dr hab. Adama Głaza na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

 zatrudnienie dr hab. Pawła Frelika na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

Wydział Filozofii i Socjologii: 

 zatrudnienie dr hab. Agnieszki Kolasy-Nowak na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

 zatrudnienie dr hab. Urszuli Kusio na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

 zatrudnienie dr hab. Wojciecha Misztala na stanowisko prof. nadzwyczajnego. 

Senat zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski dotyczące zatrudnienia. 

 

7. Sprawy bieżące.  

 tworzona została kompozycja muzyczna „Madame Curie” JM Rektor poinformował, że s

i rozważana jest możliwość przyjęcia jej jako hymn Uniwersytetu, rozpoczęto ‘konsultacje 

społeczne’ w tej sprawie. 

 Komisja Statutowa rozpatrzy ewentualne  zmiany w Statucie, które umożliwiłyby wybór Rad 

Wydziałów. Na niektórych Wydziałach Uniwersytetu liczba samodzielnych pracowników 

naukowych jest na tyle wysoka, że przy obecnych uregulowaniach statutowych liczebność 

RW przekracza lub jest zbliżona do 100 osób. Sytuacja taka stwarza różnorakie trudności. 

 Pan  prof. Andrzej Kidyba poprosił o informacje na temat stopnia zaawansowania 

opracowania strategii wykorzystania nieruchomości jakie posiada Uniwersytet. 

 

8. Interpelacje i wolne wnioski.  

Członkowie Senatu nie zgłosili żadnych interpelacji. 

9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

 

 

Zbigniew Korczak 

 


