
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 26 listopada 2014 r. 
 
PORZĄDEK OBRAD:  
 
JM Rektor podziękował dr J. Sobczakowi za wspomaganie Uniwersytetu w okresie Jego działalności 
samorządowej. Wręczone zostały listy gratulacyjne nowym  profesorom tytularnym. 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
 
2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  

 JM Rektor podsumował wydarzenia, które miały miejsce podczas inauguracji roku 
akademickiego; 

 Wydział zamiejscowy w Puławach rozpoczął działalność, trwają działania związane 
z uruchomieniem innych kierunków studiów na tym wydziale we współpracy z lokalnymi 
podmiotami. 
 

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Akademickiej 14.  
Nieruchomość to „skwerek przy cmentarzu” – dotychczasowe działania wykorzystania tego dla 
potrzeb Uniwersytetu (parking) były nieskuteczne. Senat wyraził zgodę na zbycie działki. 
 
4. Uchwała w sprawie przystosowania wykonanej drogi objazdowej, znajdującej się na części działki 
nr ewid. 21/2, zlokalizowanej w Lublinie przy al. Warszawskiej 81, na potrzeby utworzenia ciągu 
pieszo-jezdnego z miejscami parkingowymi.  
Po zakończeniu budowy estakady w pobliżu Ogrodu Botanicznego w ramach odtwarzania stanu 
pierwotnego powstała nowa koncepcja wybudowania miejsc parkingowych i wejścia od strony okolic 
Al. Warszawskiej. Działania te wymagają stosownych działań formalnych, odpowiednia Uchwała 
została przyjęta przez Senat.  
 
5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-11.6/13 w sprawie wytycznych do projektowania 
efektów kształcenia, programów kształcenia i planów studiów oraz uruchamiania nowych kierunków 
studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.  
Konieczność zmian wynika głównie z nowelizacji Ustawy POSW – stosowna Uchwała została przyjęta 
przez Senat. 
 
6. Uchwała w sprawie zawierania i rejestracji umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi 
edukacyjne na studiach doktoranckich oraz określenia ich wzorów.  
W świetle nowelizacji POSW treści umowy powinny być zatwierdzane przez Senat, dotychczas było to 
w kompetencjach rektorów. Odpowiednia uchwała została przyjęta. 
 
7. Zmiany w składzie Senackiej Komisji Dydaktyki i Wychowania.  
Zmiany w składzie Komisji dotyczyły reprezentacji studentów. Powołany został nowy członek Komisji. 
 
8. Korekta planu rzeczowo – finansowego.  
Korekta wynikała z zaistniałych zdarzeń, np. przesunięcia realizacji pewnych zadań 
remontowo/inwestycyjnych na rok następny, przesunięcia rodzajów kosztów. W wynik tych korekt 
formalnych  zmniejszył się planowany deficyt o ~100 tys. zł. Senat zaakceptował korektę planu 
rzeczowo-finansowego. 



9. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta do oceny sprawozdania finansowego za rok 2014.  
Senat wskazał firmę Doradca Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o. Lublin jako 
wykonawcę badania sprawozdania finansowego UMCS. 
 
10. Zmiany organizacyjne.  

  Na wniosek pracowników Wydziału Humanistycznego & Wydziału Politologii Senat 
zaakceptował ideę utworzenia Centrum badań gier video UMCS. Zasady funkcjonowania 
zostaną ustalone w późniejszym terminie. 

 W związku ze zmniejszeniem się stanu kadrowego w Zakładzie Archiwistyki oraz Zakładzie 
Nauk Pomocniczych, Władze Wydziału Humanistycznego wnioskowały o połączenie 
jednostek i utworzenie Zakładu Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii. Senat 
zaakceptował wniosek. 

 Senat zaakceptował przekształcenie Pracowni Edukacji Plastycznej w Zakład Edukacji 
Plastycznej na Wydziale Artystycznym. 
 

11. Odwołania od oceny okresowej nauczycieli akademickich.  
Senat ustosunkował się do dwóch odwołań od negatywnej oceny okresowej. 

 W przypadku odwołania złożonego przez asystenta z Wydziału Pedagogiki i Psychologii – 
Senat zalecił dokonanie ponownej oceny. Podstawą były uchybienia formalne podczas 
dokonywania oceny. 

 Odwołanie złożone przez asystentkę z Wydziału Humanistycznego Senat uznał za 
nieprzekonujące i opowiedział się za podtrzymaniem oceny negatywnej. 

 
12. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
Wydział Humanistyczny:  
- zatrudnienie dr hab. Anny Ziębińskiej-Witek na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
- zatrudnienie dr. hab. Tomasza Woźniaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego;  
Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
- zatrudnienie dr hab. Anny Kanios na stanowisko profesora nadzwyczajnego.  

Wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie. 
 
13. Sprawy bieżące.  

 Na ręce JM Rektora wpłynął list od prof. Adama Rodfelda, doktora honoris causa UMCS 
z podziękowaniami za uhonorowanie Go tą godnością i wspaniale zorganizowany 
ceremoniał. 

 Pani Prorektor Urszula Bobryk poinformowała o wynikach rekrutacji na studia:  
- na studia stacjonarne przyjęto 8 807 osób, co jest liczbą porównywalną do roku ubiegłego;  
- na studia niestacjonarne przyjęto 1359 osób tj. o 350 osób mniej niż w roku ubiegłym; 
- 5 kierunków studiów nie uruchomiono ( w tym S&T); 
- na studia II stopnia przyjęto o 230 osób mniej niż w roku 2013; 
- przyjęto 820 studentów zagranicznych; 
- liczba studentów stacjonarnych to 18 554 osoby (17 830 w 2013)). 

 
14. Interpelacje i wolne wnioski. 

Pan prof. Andrzej Dąbrowski złożył pisemną interpelację z prośbą o wyjaśnienie ostatecznych 
decyzji, które Władze Uczelni podjęły w sprawie roszczeń firmy Budimex dotyczących odwołania 



od naliczenia kar umownych za nieterminowe oddanie do użytku budynku Informatyki. Druga 
część interpelacji dotyczyła szczegółów porozumienia z firmą Asseco w sprawie niepełnej 
realizacji umowy wdrożenia systemu SAP. 

JM Rektor zapewnił, że odpowie pisemnie na tę interpelację.  
 
15. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 24 września 2014 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

 

Zbigniew Korczak 


