
Senat UMCS, 26 lutego 2014 r. 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

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

 JM Rektor poinformował o działaniach rozszerzających współpraca 
z przemysłem i biznesem, 5 marca br. odbędzie się w Chatce Żaka debata 
„Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”; 

 Delegacja Władz Uczelni wizytowała Gruzję przedstawiając między innymi 
ofertę studiów na UMCS; 

 Są środki na wypłatę „13-tek” 
 

2a. (uzupełnienie) Senat podjął uchwałę: 

„w sprawie złożenia przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oferty na realizację zadania publicznego pt. 
„Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli 
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii i geografii, kultury polskiej oraz innych 
przedmiotów nauczania w języku polskim za granicą" 
 
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. 

Ryszarda Szczygła, dot. nadania prof. Henrykowi Samsonowiczowi godności dhc 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
Obszerna recenzja została przyjęta 

 
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. 

Kazimierza Pietrusiewicza, dot. nadania prof. Jean-Pierre Majoralowi godności dhc 
Uniwersytetu Łódzkiego. 
 
      Recenzja została przyjęta. 
 

4a. (uzupełnienie) Senat podjął uchwałę na wniosek Wydziału NoZiGP w sprawie 
nadanie dhc dla prof. Jean Poesena z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, (Belgia). 

 

4b. (uzupełnienie) Senat podjął uchwałę o  „Solidarność z działaniami Narodu 
Ukraińskiego oraz  współczucie rodzinom ofiar ostatnich wydarzeń”. 

 
5. Uchwała w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Science and 

Technology (studia przyrodnicze i technologiczne) prowadzonego wspólnie przez 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Chemii i Wydział Biologii 
i Biotechnologii. 

 
Uchwałą została przyjęta. 

 
6. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia kierunku studiów Science and 

Technology (studia przyrodnicze i technologiczne). 



Uchwałą została przyjęta. 
 
7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w sprawie zasad 

przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego 
stopnia w roku akademickim 2014/2015.  
 
Zmiany są konsekwencją poprzednich uchwał, dotyczą zasad rekrutacji dla studiów 
S&T. 

 
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów studiów dla kierunków studiów: chemia 

techniczna, administracja publiczna, public relations i doradztwo medialne, 
fizjoterapia prowadzonych w Wydziale Zamiejscowym w Puławach. 

 

Uchwałą została przyjęta. 
 
9. Uchwały inwestycyjne. 

Senat podjął uchwały w sprawie realizacji prac remontowych, które będą realizowane 
pod warunkiem uzyskania środków. Dotyczy to remontu kładki między Rektoratem 
i Biblioteką, remontu Chatki Żaka, dostosowania do przepisów przeciw pożarowych, 
Biblioteki Głównej, auli Wydziału FiS, Budynku Wydziału Prawa. 
 

9a. (uzupełnienie) Senat pozytywnie ustosunkował się do wniosku Wydziału 
Humanistycznego w sprawie zatrudnienie na stanowisko prof. nadzw. Pani 
Aleksandry Kędzierskiej. 

10. Sprawy bieżące. 

 Ciągle nierozwiązany jest problem zakupu „rezonansu magnetycznego” dla 
potrzeb Ecotech Complex-u, 

 Środki na podwyżki uposażenia jeszcze nie wpłynęły, 

 W projektowanej kolejnej nowelizacji Prawa o Szkolnictwie Wyższym przewiduje 
się skreślenie artykułu umożliwiającego podpisanie przez MNiSW oraz Związki 
zawodowe „układ zbiorowego” zasad wynagradzania. Według Pana dr J. Kaczora, 
KRASP (Prezydium) zajął stanowisko neutralne i nie będzie zabiegać o wykreślenie 
stosownego zapisu. JM Rektor poinformował, że prezentuje podobne stanowisko 
w tej sprawie. 

 
11. Interpelacje i wolne wnioski. 

brak 
 
12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 29 stycznia 2014 r. 

Protokół został przyjęty.  
 

 
 
 

Zbigniew Korczak 
 



 


