
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 29 września 2015 r. 
 
Porządek obrad:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

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

JM Rektor poinformował o: 

 tegorocznej rekrutacji na studia – na I stopień studiów przyjęto kilkadziesiąt osób więcej niż w 
roku ubiegłym, na II stopień liczba jest porównywalna do roku 2014, na studia niestacjonarne 
przyjęto 560 osób, jest to kilkadziesiąt osób mniej niż w roku ubiegłym; przyjęto ~ 700 
cudzoziemców, wzrost w stosunku do roku ubiegłego o  ~ 50 osób;  

 inwestycjach i remontach, większość jest na ukończeniu – w tym Rektorat, CKF, aula Wydziału 
Filozofii i Socjologii (dawna aula Wydziału Humanistycznego);  

 zakończeniu kontroli NIK – protokół pokontrolny zawiera jedenaście uwag, konkluzja ogólna 
jest pozytywna; zalecono między innymi uregulowanie spraw zaległych urlopów, oraz 
konieczności egzekwowania karnych odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat przez 
studentów; 
 
 Prorektor prof. R. Dębicki poinformował o przebiegu Festiwal Nauki. 
 

3. Wybór kandydatów do Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2016-2019.  
Senat pozytywnie zaopiniował 9 kandydatów na członków PKA, w tym kandydaturę 
profesora Wiesława A. Kamińskiego. 

4. Zgoda Senatu na zwrot nieruchomości po zlikwidowanym Kolegium Licencjackim w Biłgoraju.  
Uchwała ma charakter formalny; nieruchomość była udostępniona na czas 
prowadzenia działalności dydaktycznej. W mijającym roku akademickim UMCS 
zakończył taką działalność w tym ośrodku. Uchwała została przyjęta. 

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. 
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.  

Przyjęta Uchwała zmienia/uzupełnia szereg zapisów szczegółowych. 
6. Uchwała w sprawie utworzenia na Wydziale Politologii kierunku studiów bezpieczeństwo 

narodowe studia II stopnia.  
Uchwała została przyjęta. 

7. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku studiów bezpieczeństwo 
narodowe studia II stopnia.  

Uchwała została przyjęta, jest konsekwencją poprzedniej uchwały. 
8. Uchwała w sprawie zmiany efektów kształcenia na kierunku filologia polska.  

Uchwała została przyjęta. 

 



9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-26.8/15 Senatu UMCS w sprawie zasad przyjęć 
na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku 
akademickim 2016/2017.  

Uchwała została przyjęta. 
10. 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.  

Uchwała została przyjęta. 
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-19.10/14 w sprawie zasad zawierania i rejestracji 

umów o warunkach wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na studiach wyższych oraz 
określenia ich wzorów.  

Uchwałą została przyjęta, zmiany wynikają z nowego rozporządzenia MNiSW. 
12. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII-9.5/13 Senatu UMCS w sprawie szczegółowych 

zasad ustalania, pobierania oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na 
studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających.  

Uchwałą została przyjęta, zmiany wynikają z nowego rozporządzenia MNiSW. 
13. Uchwały inwestycyjne.  

Senat wyraził zgodę na sprzedaż następujących nieruchomości: 
- ul Zana, działka o pow. 0,1500 ha, 
- ul. Pagi,  działka o pow. 1,4575 ha. Ewentualny przychód ma poprawić sytuację  
  finansową Uczelni. 

14. Informacja o Nagrodzie Naukowej „Marii Curie”.  
Kapituła Nagrody uznała, że istniały przesłanki formalne aby w tym roku nagrody nie 
przyznawać.  

15. Przyjęcie tematu wykładu inauguracyjnego przygotowanego przez prof. dr. hab. Stanisława 
Pikusa pt. „Świat uporządkowanych struktur nowoczesnych materiałów".  

Senat zaakceptował temat wykładu, przygotowanego przez prof. S. Pikusa z Wydziału Chemii. 
16. Opinia Senatu w sprawie zatrudnienia mgr Małgorzaty Chmielewskiej na stanowisku 

Dyrektora Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych.  
Senat wyraził opinię pozytywną. 

17. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów.  
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:  
- zatrudnienie dr hab. Haliny Bielak na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
- zatrudnienie dr hab. Bożeny Jasińskiej  na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
- zatrudnienie dr hab. Massimiliano Rosiniego na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 
- zatrudnienie dr hab. Michała Wardy na stanowisku profesora nadzwyczajnego; 
 
Wydział Chemii: 
- zatrudnienie dr hab. Ireny Malinowskiej na stanowisko profesora nadzwyczajnego,  
- zatrudnienie dr hab. Katarzyny Tyszczuk-Rotko na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
Wydział Humanistyczny: 
- zatrudnienie prof. dr hab. Andrzeja Czernikiewicza na stanowisko profesora zwyczajnego,  
- zatrudnienie prof. dr hab. Marii Judy na stanowisko profesora zwyczajnego; 
 
 



Wydział Filozofii i Socjologii: 
- zatrudnienie dr hab. Andrzeja Łukasika na stanowisko profesora nadzwyczajnego; 
Wydział Zamiejscowy w Puławach: 
- zatrudnienie prof. dr hab. Mirosława Jabłońskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 
Senat pozytywnie zaopiniował wszystkie wnioski Wydziałów. 

18. Sprawy bieżące  
JM Rektor poinformował, że: 

 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 odbędzie się 23 października 
o godz. 11:00; 

 wspólna dla środowiska msza z okazji inauguracji roku akademickiego odbędzie się  
5 października w Katedrze o godz. 11:00. 

19. Interpelacje i wolne wnioski.  
Brak. 

20. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 24 czerwca 2015 r.  
Protokół został przyjęty. 

 

 

Zbigniew Korczak 

 


