
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 23 marca 2016 r. 
 
Porządek obrad:  

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

JM Rektor poinformował o: 
 przebiegu akcji „Drzwi otwarte” 
 spotkaniu rektorów uczelni lubelskich  z ministrem J. Gowinem. Minister 

poinformował, że przyznane przez poprzedni rząd środki dla UW (~ 1  mld zł na 
najbliższe 10lat) zmniejszą  środki na dotację dydaktyczna dla pozostałych uczelni. 
Od nowego roku akademickiego ma być przywrócona poprzednia procedura 
postępowania habilitacyjnego. 

 Dwa kierunki studiów: geoinformatyka i chemia techniczna uzyskały certyfikat 
w programie „Studia z Przyszłością”. 

3. Uchwały w sprawie utworzenia nowych kierunków studiów.  
Senat pozytywnie zaopiniował utworzenie nowych kierunków studiów: 
 Geoinformatyka, studia II0 (Wydział Nauki o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej we 

współpracy z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki) 
 Architektura informacji, studia I0 (Wydział Humanistyczny). 

4. Uchwały w sprawie efektów kształcenia na nowych kierunkach studiów.  
Senat zaakceptował efekty kształcenia dla nowoutworzonych kierunków studiów. 

5. Uchwały w sprawie likwidacji kierunków studiów.  
Senat podjął decyzję o likwidacji następujących kierunków studiów: 

 Informatologia stosowana i Studia historyczno-dyplomatyczne (Wydział 
Humanistyczny); 

 Polityka spraw publicznych (Wydział Politologii); 

 Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (Wydział Humanistyczny, 
Politologii, Filozofii i Socjologii oraz Pedagogiki i Psychologii). 

 
6. 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 podjął uchwałę o zmianach w uchwale rekrutacyjnej, jest to konieczne po 
utworzeniu nowych kierunków studiów. 

7. Sprawy bieżące.  
Do chwili obecnej brak informacji o wysokości dotacji dydaktycznej na rok 2016. 

8. Interpelacje i wolne wnioski.  
Profesor Andrzej Kidyba zaapelował o ‘przeanalizowanie’ zapisów Zarządzenia 

103/2013  w sprawie organizacji i zasad prowadzenia gospodarki finansowej 
Uniwersytetu.  Profesor zwrócił uwagę, że według niego środki (dotacja dydaktyczna 
plus inne przychody z działalności dydaktycznej) niewykorzystane w danym roku 
budżetowym na wydziale z dodatnim wynikiem finansowym, powinny być do dyspozycji 
w roku następnym. JM Rektor zadeklarował analizę zapisów zarządzenia. 

 
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 24 lutego 2016 r.  

Zbigniew Korczak 


