
Posiedzenie Senatu UMCS, w dniu 24 września 2014 r. 
 
PORZĄDEK OBRAD:  
 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
Porządek obrad uzupełniono o punkt 7a oraz 7b, usunięto wniosek Rady Wydziału Artystycznego. 
2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  

JM Rektor poinformował o: 

 rekrutacji:  na  I stopień studiów stacjonarnych jest ogólnie na porównywalnym poziomie jak 
w roku ubiegłym, występują różnice na poszczególnych wydziałach. Na II stopień studiów 
rekrutacja jest niższa o około 16%. Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia jest niższa  
~ 7%, a na II stopień spadek jest znaczny, rekrutacja trwa do końca września, 

 zmianach w Prawie o Szkolnictwie Wyższym i zasadach finansowania badań. MNiSW 
sygnalizuje dalsze zmniejszanie tzw. stałej przeniesienia w algorytmie określającym wysokość 
dotacji na badania statutowe, 

 aktualnie prowadzonych remontach na Uniwersytecie, realizowanych jest ~100 zadań tego 
rodzaju. 

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. Leszka  
     Leszczyńskiego, dot. nadania prof. Antalowi Visegrady’emu godności dhc Uniwersytetu Łódzkiego.  

Recenzja została przyjęta,  prof. A. Visegrad jest węgierskim prawnikiem. 
4. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia dr Grażyny Szymczak na stanowisko Dyrektora Ogrodu  
     Botanicznego UMCS.  

Senat zaopiniował pozytywnie wniosek w sprawie zatrudnienia dr Grażyny Szymczak, będzie 
to Jej kolejna kadencja na tym stanowisku. 

5. Zmiany w składach komisji senackich.  
Senat odwołał dr. hab. Ryszarda Mojaka, prof. nadzw. ze stanowisk Przewodniczącego Komisji ds. 

Rozwoju Kadry, Komisji ds. Wydawnictwa, Komisji ds. Oceny nauczycieli akademickich. 
Senat powołał: 

 prof. Ryszarda Dębickiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Wydawnictwa 

 dr. hab. Arkadiusza Berezę na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Oceny nauczycieli 
akademickich. 

6. Uzupełnienie składów komisji senackich i dyscyplinarnych o przedstawicieli doktorantów.  
Uzupełnienia były konieczne w związku z upływem kadencji poprzednich przedstawicieli 
i zostały dokonane przez Senat. 

7. Informacja o Nagrodzie Naukowej „Marii Curie”.  
Kapituła rekomendowała do Nagrody Zespól Kierowany przez prof. Grażynę Ginalską 
z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za osiągnięcie „„Hydroksyapatytowo-polimerowy 
biomateriał implantacyjny nowej generacji opracowany dla medycyny regeneracyjnej". 

7a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki spin-off.  
Senat ustosunkował się pozytywnie do wniosku. Intencją jest komercjalizacja osiągnięć Pana 

prof. Janusza Szczodrak związanych z opracowanie przemysłowej technologii produkcji 
mutanazy. 

7b. Uchwała w sprawie „Optymalizacji systemu zarządzania. 
Senat podjął odpowiednią uchwałę związaną z „Optymalizacja zarządzania – nowoczesny 
model zarządzania” – jest finalny etap wdrażania systemu SAP. 

8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS w sprawie ustalania 
obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 
obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych, 
a także zasad powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych.  



Uchwała po uwzględnieniu trzech poprawek pierwotnej wersji uchwały, została przyjęta. Poprawki 
dotyczą zmniejszenia minimalnej liczebności grupy seminaryjnej z 8 do 6 osób, zwiększenia liczby 
godzin za opiekę nad doktorantami z planowanych 10 godzin do 20 w skali roku. 

9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-9.6/13 Senatu UMCS w sprawie szczegółowych zasad 
pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych 
i doktoranckich.  
Zmiany wynikają z nowelizacji PoSW, uchwała została przyjęta. 

10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-10.12/13 Senatu UMCS w sprawie studiów 
podyplomowych i kursów dokształcających.  
Odpowiednia uchwała została przyjęta, zmiany mają charakter porządkujący. 

11. Uchwała w sprawie zasad zawierania i rejestracji umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi 
edukacyjne na studiach wyższych oraz określania ich wzorów.  
 Zmiany wynikają z nowelizacji PoSW, uchwała została przyjęta. 

12. Uchwała w sprawie określenia terminu wyborów do Rady Wydziału Zamiejscowego w Puławach 
oraz przedstawicieli Wydziału do Senatu UMCS.  
 Odpowiednia uchwała została przyjęta, wybory odbędą się w terminie do końca bieżącego roku. 

13. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej:  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Bańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Marii Nowak na stanowisko profesora zwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Ryszarda Zdyba na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Chemii:  
- zatrudnienie dr. hab. Ireny Chomy na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Małgorzaty Wiśniewskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Prawa i Administracji:  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego na stanowisko profesora zwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Amielańczyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Arkadiusza Berezy na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Janusza Niczyporuka na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Wojciecha Orłowskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Grzegorza Smyka na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Małgorzaty Stefaniuk na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Adama Tarachy na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Humanistyczny:  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Małgorzaty Karwatowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego; 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
- zatrudnienie dr. hab. Anny Żukowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Politologii:  
 - zatrudnienie prof. dr hab. Marka Pietrasia na stanowisko profesora zwyczajnego;  
 - zatrudnienie dr. hab. Konrada Zielińskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Artystyczny:  

- zatrudnienie dr. hab. Moniki Mielko-Remiszewskiej na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego.  

 Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane przez Senat pozytywnie. 
 

 
14. Sprawy bieżące.  
   



 Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia odbędzie się 1 października br. 
Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki rozpocznie się o godzinie 8oo – studenci 
informatyki, 900  - studenci pozostałych kierunków prowadzonych na Wydziale. 
Uroczystość odbędzie się w Auli Instytutu Informatyki w uroczystości udział weźmie 
Pan Prorektor Ryszard Dębicki. JM Rektor zaapelował o udział nauczycieli 
akademickich w uroczystości. 

 Dhc Profesorowi Romanowi Rotfeldowi zostanie wręczony w dniu 22 października br. 
na Zamku Lubelskim. 

 
15. Interpelacje i wolne wnioski.  

Interpelacji i wolnych wniosków nie był. 
16. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 25 czerwca 2014 r.  

Protokół został przyjęty 
 

 

           Zbigniew Korczak 

 

 


