
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 25 listopada 2015 r. 
 
Porządek obrad:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

2. Informacja o działalności Kolegium Rektorskiego od ostatniego posiedzenia Senatu.  
JM Rektor poinformował o: 

  poważnych problemach technicznych z uruchomieniem elektromagnesu dla potrzeb 
MRI, który miał być zainstalowany do końca br. w centrum ECOTECH-COMPLEX. Testy 
prowadzone były w siedzibie  producenta; 

 uzyskaniu przez Uniwersytet dodatkowych środków z MNiSW w wysokości 1,7 mln na 
remont auli  Wydziału Ekonomicznego; 

 podsumowaniu rekrutacji studentów w roku akademickim 2015/2016, na pierwszy 
rok studiów przyjęto o 140 osób mniej niż w roku ubiegłym, na uniwersytecie studiuje 
~ 1000 studentów zagranicznych; 

 ukazaniu się monografii „ 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” autorstwa 
profesorów Janusza Wrony i Zbigniewa Zaporowskiego; 

 uzgodnieniach ze związkami zawodowymi w sprawie wykorzystania 
nierozdysponowanych dotychczas środkach na podwyżki ( ~1,1 mln zł). Ustalono, że 
każdy pracownik Uniwersytetu otrzyma jednorazowo dodatek do pensji w wysokości 
400 zł brutto; 

 zmianie Kierownika Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań, od 1 grudnia 
stanowisko to obejmie Pani mgr Anna Grzegorczyk; 

 spotkaniu  z pracownikami Instytutu  Informatyki; 

 uruchomieniu telewizji uniwersyteckiej, Pani Magdalena Kozak-Siemińska została 
redaktorem naczelnym, stanowisko rzecznika prasowego UMCS obejmie Pani Aneta 
Adamska; 

 wysokości środków uzyskanych od sponsorów żeńskiego zespołu koszykówki 
Pszczółka AZS UMCS. Sponsorzy przekazali środki w wysokości 4 mln zł, wkład 
Uniwersytetu ze środków na promocje to kwota 75 tys. zł.  

3. Informacja o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatów członków Senatu UMCS, dr Marioli 
Kuszyk-Bytniewskiej oraz dra Krzysztofa Kruszko.  

 Mandaty wyżej wymienionych członków Senatu wygasły w związku z utratą biernego 
prawa wyborczego. 

4. Uzupełnienie składu Komisji Skrutacyjno-Mandatowej Senatu.  

 Członkami Komisji zostali dr Andrzej Trembaczowski i student Karol Własiuk obaj 
z Wydziału MFiI. 

5. Uzupełnienie składów Komisji Senackich.  

 Zmiany są wynikiem rezygnacji kilku studentów z prac w Komisjach, nowi 
przedstawiciele zostali zaproponowani przez organizacje studenckie, a Senat 
zaakceptował kandydatów. 

6. Uchwała Senatu w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII-24.2/15 Senatu UMCS z dnia 25 marca 
2015 r. w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za granicę w celach naukowych, 
dydaktycznych i szkoleniowych.  



 Zmiany w Uchwale zostały przyjęte. Ufam, że zmiany w Uchwale oraz częściowe 
odbiurokratyzowanie procedowania administracyjnego są działaniami w dobrym 
kierunku. Został rozesłany do pracowników Komunikat JM Rektora z dnia 23 
listopada 2015 r. „w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników 
UMCS w Lublinie oraz skierowań na wyjazdy zagraniczne pracowników UMCS 
w Lublinie”, którego lekturę polecam:  
http://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,komunikat-
rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-23-listopada-
2015-r-w-sprawie-zagranicznych-podrozy-sluzbowych-pracownikow-umcs-w-
lublinie-oraz-skierowan-na-wyjazdy-zagraniczne-pracownikow-umcs-w-
lublinie,28563.chtm 

7. Uchwała Senatu w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku agrochemia.  

 We wniosku do MNiSW o utworzeniu kierunku studiów agrochemia (na Wydziale 
Zamiejscowym w Puławach)  przyjęto, że efekty kształcenia obejmą obszar nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Ministerstwo zaleciło rozszerzenie efektów kształcenia na 
obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz inżynierskich. 
Senat przyjął stosowną uchwałę. 

8. Uchwała Senatu w sprawie wystąpienia przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii 
i Cudzoziemców do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zlecenie realizacji zadania pn. 
„Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – Kurs Romański 2016”.  

 Senat przyjęta uchwały umożliwiające Centrum pozyskanie środków na swoją 
działalność. 

9. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów.  
Wydział Biologii i Biotechnologii:  

 zatrudnienie prof. dr hab. Marka Tchórzewskiego na stanowisko prof. nadzwyczajnego,  

Wydział Pedagogiki i Psychologii:  
 zatrudnienie dr hab. Barbary Gawdy na stanowisko prof. nadzwyczajnego,  

Wydział Filozofii i Socjologii:  
 zatrudnienie dr hab. Leszka Kopciucha na stanowisko prof. nadzwyczajnego.  

 

 Senat zaakceptował wnioski Rad Wydziałów. 
10. Sprawy bieżące  

 JM Rektor poinformował o połączeniu dwóch bibliotek na Wydziale Filozofii 
i Socjologii oraz redukcji zatrudnienia w tych jednostkach. 

 JM Rektor poinformował o ostatnich odkryciach archeologów UMCS (we współpracy 
z archeologami z Rzeszowa i Niemiec) w okolicach dawnych Grodów Czerwieńskich. 
Znaleziska pochodzą z przełomu X i XI wieku i świadczą o przenikaniu się w tym 
rejonie kultur wschodnio oraz zachodnio słowiańskich. Tymczasowo znalezione 
przedmioty wystawione są w Muzeum UMCS.  

11. Interpelacje i wolne wnioski.  

 Członkowie Senatu nie zgłosili interpelacji. 
12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 29 września 2015 r.  

 Protokół został przyjęty. 

 

Zbigniew Korczak 
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