
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 28 stycznia 2015 r. 
 

PORZĄDEK OBRAD:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

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

 JM Rektor poinformowało o stanie zaawansowania realizacji projektu Ecotech 
Complex, tworzone są zespoły badawcze, które będą wykorzystywać nową 
infrastrukturę; 

 w UMCS odbyła się ogólnopolska konferencja "Studenci zagraniczni w Polsce", 
poświęcona aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskich uczelni, rozwojowi 
mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału 
intelektualnego miast i regionów.  

 przygotowane zostało prowizorium budżetowe na 2015 rok; 

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (dysponent – Urząd Marszałkowski) 
dostępnych będzie 90 mln euro na projekty realizowane między innymi w partnerstwie 
przedsiębiorstwa – jednostki naukowe w latach  2014-2020; 

 w tym roku Drzwi otwarte zostaną zorganizowane w Chatce Żaka, zorganizowany 
zostanie także Dzień UMCS w Puławach, trwają przygotowania do promocji studiów na 
Uniwersytecie adresowane do kandydatów z Ukrainy; 

 w Uniwersytecie trwa kontrola NIK. 
3. Uchwała w sprawie prowizorium budżetowego na rok 2015.  

 Prowizorium zostało przygotowane przy założeniu, że dotacja dydaktyczna będzie stanowić 
98% dotacji z  2014 r. Przy takim założeniu planowany wynik finansowy wyniesie   – 5, 479 
mln zł. ( dla porównania - 5,9 mln w 2014). 

 Uchwała  w sprawie prowizorium została przyjęta przez Senat. 
4. Informacja Rektora o dokonanej korekcie planu rzeczowo – finansowego na rok 2014.  

JM Rektor poinformował o dodatkowej dotacji dydaktycznej w wysokości 1,6 mln zł która 
wpłynęła w grudniu 2014 r., kwota ta poprawi wynik finansowy za ubiegły rok. Wpłynęły też 
dodatkowe środki w wysokości  255 tys. zł na pomoc materialną dla studentów. 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIII-10.12/13 Senatu UMCS z dnia 25 września 2013 r. 
w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających.  
Uchwał została przyjęta, zmiany są konsekwencją nowelizacji PoSW. 

6. Uchwała w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 
w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Uchwał została przyjęta, zmiany są konsekwencją nowelizacji PoSW. 
 
Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej zamierza złożyć oferty działalności kulturalno - 
dydaktycznej adresowanej do Polonii z możliwością finansowania jej przez MEN, MNiSW oraz 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Oferty wymagają akceptacji Senatu. W punktach 
porządku obrad 6a – 6c Senat podjął stosowne uchwały.   

 
6a.  
6b.  
6c.  



6d. Uchwała w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów Agrochemia. 
6e. Uchwała w sprawie efektów kształcenia na nowym kierunku studiów Agrochemia. 
6f. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-17.12/14 Senatu UMCS w sprawie zasad przyjęć na 

I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku 
akademickim 2015/2016. 
Uchwały zostały przyjęte. 

7. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
- zatrudnienie prof. dr hab. Grażyny Krasowicz-Kupis na stanowisko profesora zwyczajnego;  

 Wydział Artystyczny:  
- zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Nowak na stanowisko prof. nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski. 

8. Sprawy bieżące.  

 Trwają prace nad ewentualnymi zmianami ceremoniału obowiązującego 
w Uniwersytecie; 

 Polskie Towarzystwa Heraldyczne sugeruje zmiany herbu UMCS ( nie dotyczy to 
logotypów wizerunkowych); 

 Pan Prorektor Ryszard Dębicki poinformował o aktywności pracowników 
w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe – aktywność nie jest 
zadawalająca.  

9. Interpelacje i wolne wnioski.  

JM Rektor udzielił odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez Pana Prof. Andrzeja 
Dąbrowskiego w listopadzie 2014 roku. Jedno pytanie  dotyczyło wzajemnych roszczeń 
Uniwersytetu i Budimexu (wykonawcy budynku Instytutu Informatyki), a drugie rozliczeń 
z firmą ASECO za wdrożenie kolejnych modułów systemu informatycznego SAP. Obecne 
Władze Uczelni doprowadziły do ugody z oboma podmiotami co wiązało się z kosztami.   

 
Pan Prof. Andrzej Dąbrowski złożył na ręce JM Rektora komplet dokumentów 
ilustrujących stan zaawansowania projektu Ecotech Complex pod koniec 2012 r. (koniec 
kadencji poprzedniego Rektora).  

 
10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 17 grudnia 2014 r.  

 
 

Zbigniew Korczak 
 


