
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 24 lutego 2016 r. 
 
 
Porządek obrad:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

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

 pierwszym Posiedzeniu Rady Programowej ECOTECH-COMPLEX, w okresie przejściowym 
tj. do końca sierpnia  2016 r. Przewodniczącym Rady będzie prof. Ryszard Dębicki, 
a zastępcą prof. Ryszard Maciejewski z Uniwersytetu Medycznego. Członkiem Rady 
Programowej jest też prof. Wiesław A. Kamiński, 

 wpłynięciu środków na „13- tki”, wypłaty planowane są w pierwszej połowie marca br. 

 wyróżnieniu prof. Jerzego Bartmińskiego nagrodą „Zasłużony dla polszczyzny”. 
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. Monikę Adamczyk-

Garbowską, dot. nadania prof. Moshe Rosmanowi z Uniwersytetu Bar-Ilan w Izraelu godności 
doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Senat przyjął uchwałę zatwierdzającą recenzję. 
4. Uchwała w sprawie zmian w Statucie.  

Najważniejsza  zmiana dotyczy §40a Statutu: 
 
„1. Jeśli na wydziale jest zatrudnionych więcej niż 50 nauczycieli akademickich posiadających 
tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, dla których 
Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, skład rady wydziału może być wyłaniany 
z uwzględnieniem reprezentatywnego składu tej grupy pracowników w radzie.” 

 
Senat przyjął uchwałę jednogłośnie. 

5. Uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów.  

 Wnioski z Wydziału Ekonomicznego – Analityka gospodarcza st.I0i II0  Logistyka st. II0;  

 Wniosek z Wydziału Politologii, przy współudziale Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Społeczeństwo informacyjne – st. I0. 
Senat przyjął uchwały o utworzeniu nowych kierunków studiów. 

6. Uchwały w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów.  
 Senat przyjął stosowne uchwały. 

7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 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.  

Senat przyjął uchwałę – konieczność zmiany uchwały związana jest z utworzeniem 
nowych kierunków studiów. 

8. Wnioski o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2015.  
Senat zaopiniował pozytywni: 

 wniosek o Nagrodę Ministra NiSW za całokształt działalności dla – prof. Jacka Paśniczka 
z Wydziały Filozofii i Socjologii; 

 wniosek o Nagrodę Ministra NiSW za osiągnięcia naukowe (publikacja książki) dla dr. hab.  
Adama Kopciowskiego z Wydziału Politologii. 

  



 
9. Uchwały inwestycyjne.  

 Senat przyjął uchwały w sprawie realizacji zadań: 

 „Przebudowa budynku Biblioteki Głównej, związana z dostosowaniem budynku i drogi 
pożarowej do obowiązujących przepisów p.poż”; 

 „Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie – Przebudowa Pawilonu wielofunkcyjnego 
(dawniej „Pawilonu Szatniowego”) przy ul. Langiewicza 22 a, na cele sportowego Klubu 
Uczelnianego AZS – UMCS – etap II”, 

 
Pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych. 

 
10. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów.  

 
a. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: 

zatrudnienie dr. hab. Jerzego Matyjaska na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

b. Wydział Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: 

 zatrudnienie prof. dr. hab. Jerzego Nawrockiego na stanowisko prof. zwyczajnego, 

c. Wydział Politologii: 

 zatrudnienie  dr hab. Katarzyny Krzywickiej na stanowisko prof. nadzwyczajnego,  

 zatrudnienie dr hab. Wojciecha Sokoła  na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

 Senat zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski. 
11. Sprawy bieżące.  

 
Pani Kanclerz poinformowała o aktualnych zasobach Uniwersytet w postaci nieruchomości 
i opracowywanych planach ekonomicznego wykorzystanie zasobów.  

  
12. Interpelacje i wolne wnioski.  

 Brak 
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 27 stycznia 2016 r.  

 Protokół został przyjęty. 

 

 

      Zbigniew Korczak 


