
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 27 maja 2015 r. 
 

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

 JM Rektor poinformował o środkach na podwyżki, Uniwersytet otrzymał 18 mln zł, tj.  ~1,4 
mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Odbyły się wstępne rozmowy ze związkami zawodowymi 
w sprawie zasad wykorzystania dotacji. Przewiduje się, że wypłaty wyrównań wynagrodzeń 
nastąpią przed okresem wakacyjnym. 

 Praktycznie skończył się odbiór kompleksu ECOTECH COMPLEX, przewidywane jest 
utworzenie  spółki zarządzającej tym podmiotem. 

 Zakończyła się kontrola NIK, treść protokołu pokontrolnego jeszcze nie jest znana. 
 
3. Uchwała w sprawie przyjęcia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy 

rekrutacji pracowników naukowych.  

Uchwałą została przyjęta. 

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

Dąbrowskiego, dot. nadania prof. dr. hab. inż. Jackowi Namieśnikowi godności dhc Wojskowej 

Akademii Technicznej.  

Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, należy do grona 
najwybitniejszych fizykochemików polskich, jest autorytetem w zakresie chemii analitycznej 
i chemii środowiska.  
 
Recenzja została zatwierdzona 

5. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Profesora prof. dr. hab. Andrzejowi Leonowi 
Kostrzewskiemu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

Wniosek został przygotowany przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. 

Profesor Andrzej Kostrzewski jest wybitnym geografem, o ogromnym dorobku naukowym 
i organizacyjnym. Odgrywa znaczącą rolę w integracji środowiska polskich geografów, 
a także w promocji osiągnięć w skali międzynarodowej. Był inicjatorem wielu projektów 
badawczych w których brali udział również geografowie lubelscy. Będąc obecnie na 
emeryturze, nadal pracuje na Uniwersytecie, od 8 lat pełni też funkcję przewodniczącego 
Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. 
 
Uchwała  została przyjęta. 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 
2014.  

Planowany był ujemny wynik finansowy na poziomie  4 mln zł, dzięki dyscyplinie finansowej rok 
budżetowy 2014 zakończył się deficytem ~  2 mln zł. 



Sprawozdanie  zostało przyjęte przez Senat. 
 
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014.  
 

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Senat. 
 
7a. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości przy ul. Akademickiej 14 

Senat wcześniej wyrażał już zgodę za zbycie tej nieruchomości ( ~ 3000 m2) ale za wyższą cenę. 
Ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego okolicy działki i ewentualną 
trudność inwestycyjną, oferowana przez jedynego potencjalnego nabywcę cena jest niższa 
o ~ 0,6 mln zł. 
 
Senat wyraził zgodę na zbycie nieruchomości za niższą ceną. 

 
8. Uchwała w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego 

stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.  
 

Uchwała  została przyjęta, jest to korekta zasad dokonana na wniosek Rad Wydziałów. 
 
9. Uchwała w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia 

centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym 
organizowanych przez Uczelnię przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego 
stopnia i jednolitych magisterskich na UMCS.  

 
Uchwała  została przyjęta (treść jest zgodna z dotychczas obowiązującą uchwałą w tym 
zakresie). 

 
10. Uchwała w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w roku 

akademickim 2015/2016.  
 

Uchwała  została przyjęta. W razie konieczności limity będą dostosowywane do liczby 
kandydatów na dany kierunek studiów.  

 
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich nauki 

o mediach na Wydziale Politologii.  

Senat przyjął odpowiednią uchwałę. 

12. Zmiany w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.  
 

Prof. Teresa Trembicka i prof. Anna Tukiendorf złożyły rezygnację z prac w Komisji – Senat 
przyjął rezygnacje. 

 
Nowymi członkami  Komisji zostali prof. Krzysztofa  Amielańczyk i dr hab. Jerzy Stelmasiak (obaj 
z Wydziału PiA). 
Funkcja Przewodniczącego Komisji została powierzona prof. Markowi Mozgawie (Wydział PiA). 



 
13. Uzupełnienie składów komisji senackich o przedstawicieli studentów.  
 

Senat zaakceptował wnioski parlamentu Studentów w tej sprawie. 

14. Odwołania od oceny okresowej nauczycieli akademickich.  
 
Senat rozpatrzył dwa odwołania od negatywnej oceny nauczycieli akademickich, profesora 
z Wydziału Humanistycznego oraz adiunkta z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. 

 
W obu przypadkach Senat podtrzymał ocenę. 

 
15. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów:  
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:  
- zatrudnienie dr. hab. Mariusza Krawca na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
- zatrudnienie dr. hab. Grzegorza Wójcika na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
- zatrudnienie dr. hab. Cezarego Domańskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego.  
 
 Senat pozytywnie zaopiniował wnioski Rad Wydziału. 

16. Sprawy bieżące.  
 
Prorektor Ryszard Dębicki poinformował o trwającym audycie działalności badawczej 
finansowanej ze środków na działalność statutową.   
 

17. Interpelacje i wolne wnioski.  
Brak. 

18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 22 kwietnia 2015 r.  
Protokół został przyjęty. 

 
 

 

Zbigniew Korczak 


