
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 25 marca 2015 r. 
 

Porządek obrad:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 
2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  

 
JM Rektor poinformował  o: 
 

 Drzwiach otwartych – w ocenie Władz Uczelni impreza przebiegła poprawnie, 

 EcotechComplex – trwa odbiór budowlany kompleksu, powstają  zespoły badawcze, 

 wypłaconych dodatkowych wynagrodzeniach („13- tki” ), 

 szczegółowej kontroli w Uniwersytecie prowadzonej przez  NIK, 

 posiedzeniu KRUP z udziałem Ministra Marka Ratajczaka, który przekazał dane o skutkach 
finansowych po ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych. W skali kraju zyskały 
finansowo wydziały humanistyczne, straciły przyrodnicze. Podobnych skutków należy się 
spodziewać w przypadku podziału dotacji dydaktycznej dla uczelni, 

  planowanych skromnych obchodach 50 lat Chatki Żaka, 

 stopniowym wprowadzaniu systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) 
w miejsce dotychczasowego Almistor. 

 
3. Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2014.  

 
Senat opiniował następując wnioski: 

 Rady Wydziału Humanistycznego o Nagrodę Ministra za całokształt dorobku naukowego, 
dydaktycznego i organizacyjnego dla prof. Andrzeja Kokowskiego, 

 Rady Wydziału Humanistycznego o Nagrodę Ministra za osiągnięcia naukowe dla dr hab. 
Marty Wójcickiej, 

 Rady Wydziału Politologii o Nagrodę Ministra dla prof. Iwony Hofman za działalność 
organizacyjną, 

 Rady Wydziału Artystycznego o Zespołową Nagrodę Ministra za osiągnięcia dydaktyczne 
dla dr Renaty Gozdeckiej i mgr Anny Mazur. 
 

Senat opiniował także wnioski o odznaczenia – wszystkie wnioski zostały zaopiniowane 
pozytywnie przez Senat. 

 
4. Uchwała w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za granicę w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych.  

 
Senat przyjął Uchwałę, która wejdzie w życie od nowego roku akademickiego. Ukaże się 
także Zarządzenie JM Rektora regulujące zasady wyjazdów służbowych. Istotną zmianą 
będzie wyraźne rozróżnienie wyjazdu  w ramach urlopu szkoleniowego i wyjazdu 
służbowego. Pojawi się dodatkowa dokumentacja (niestety) związana z wnioskowaniem 
i rozliczaniem wyjazdów. 

 
5. Uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów.  

 
Senat pozytywnie zaopiniował utworzenie następujących kierunków studiów: 



 Glottodydaktyka polonistyczna - studia I stopnia, 

 Archiwistyka - studia II stopnia, 

 Turystyka historyczna - studia II stopnia, 

 Translacje konferencyjne - studia II stopnia, 

 S&T - studia anglojęzyczne II stopnia, 

 English studies (studia anglistyczne) - studia I stopnia. 

 
6. Uchwały w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów.  

 
Senat przyjął odpowiednie uchwały. 

 
7. 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.  

   
 Senat przyjął odpowiednie uchwały. 
 
8. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
 

Wydział Chemii:  
- zatrudnienie prof. dr. hab. Ryszarda Dobrowolskiego na stanowisko profesora  

  nadzwyczajnego; 

Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
- zatrudnienie dr hab. Ewy Szepietowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego.  
 
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski Rad Wydziałów. 

 
9. Sprawy bieżące.  

 

 Zainicjowano  prace związane ze zmianą herbu Uniwersytetu (nie logo!). Według 
heraldyków utworzony w 1983 roku  nie jest zgodny ze sztuką heraldyczną. 

 
10. Interpelacje i wolne wnioski.  

Brak. 
------------- 
JM Rektor złożył członkom Senatu życzenia Świąteczne. 

 

 

Zbigniew Korczak 


