
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 27 kwietnia 2016 r. 
 
Porządek obrad:  

JM Rektor wręczył listy gratulacyjne z okazji długoletniej pracy, między innymi prof. Mieczysławowi 
Jałochowskiemu. 

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

JM Rektor poinformował o: 

 trwającym montażu MRI w centrum ECOTECH-COMPLEX; 

 dotacja podstawowej w wysokości ~ 210 mln zł, jest mniejsza o 70 tys. w stosunku do roku 
ubiegłego. W niektórych elementach składowych dotacja jest wyższa, np. o  5 mln w części 
pomocy dla  studentów.  

 
3. Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy nadania imienia prof. Andrzeja Waksmundzkiego ulicy 

w Lublinie.  
Senat przyjął stosowną uchwałę, popierającą inicjatywę Związku Podhalan – prof. Andrzej 

Waksmundzki był kierownika Zakładu Chemii Fizycznej UMCS przez 36 lat – do momentu przejścia na 

emeryturę w 1981 roku. W latach 60. XX wieku prof. A. Waksmundzki był pomysłodawcą i pozyskał 

środki finansowe na budowę nowego gmachu Chemii UMCS. Prof. A. Waksmundzki był też  

kierownikiem Zakładu Chemii Nieorganicznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej do 

1964 roku. W latach 1980-1983 prof. A. Waksmundzki kierował Pracownią Technologii Światłowodów. 

Za wielkie dokonania w dziedzinie światłowodów zespół pod jego kierunkiem otrzymał w 1988 roku 

Nagrodę Państwową. 

4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII - 39.14/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów 
pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów trzeciego stopnia na Wydziale Filozofii i Socjologii.  

Senat przyjął  uchwałę, zmiany dotyczyły dostosowania do nowych uregulowań prawnych. 
5. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w zakresie nauki 

o zarządzaniu na Wydziale Ekonomicznym.  
Senat przyjął  uchwałę – na Wydziale Ekonomicznym tworzone są nowe studia doktoranckie. 

6. Uchwała w sprawie rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w roku 
akademickim 2016/2017 w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

Senat przyjął  uchwałę. 

7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII - 22.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza 
edukacją formalną w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  

Senat przyjął  uchwałę – zmiana precyzuje kto może się starać o potwierdzenie efektów 
kształcenia. Z procedury nie będą mogli korzystać studenci. 

8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII – 25.3/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu studiów.  

Senat przyjął  uchwałę – najważniejsze zmiany to: 

 w § 31 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„Dziekan może wydać decyzję o skreśleniu z listy studentów również w przypadku 

stwierdzenia braku postępów w nauce, gdy stopień realizacji programu kształcenia 



wyklucza możliwość zaliczenia semestru lub roku studiów, zwłaszcza w przypadku 

nieobecności studenta na zajęciach w wymiarze przekraczającym możliwość ich 

odrobienia, na podstawie pisemnej informacji uzyskanej od prowadzących poszczególne 

zajęcia.”; 

 dopuszczalne są 3 wpisy warunkowe na pierwszym stopniu studiów i 2 na drugim stopniu 
oraz 5 na jednolitych studiach magisterskich. 

9. Odwołanie od oceny okresowej nauczycieli akademickich.  
Senacka Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich rozpatrzyła 3 odwołania. Jednej osobie 
przyznano ocenę pozytywną. Ze względów formalnych jedna ocena będzie dokonana ponownie 
prze Komisję Wydziałową. W przypadku adiunkta z Wydziału Chemii, Senacka Komisja 
zaproponowała ocenę pozytywną z uwagą. Senat zaakceptował wniosek Komisji.   

10. Sprawy bieżące.  
JM Rektor zaapelował o godną postawę studentów podczas zbliżających się studenckich imprez 
kulturalno – rozrywkowych. 

11. Interpelacje i wolne wnioski.  
Brak 

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 23 marca 2016 r.  
Protokół został przyjęty. 

 
 

Zbigniew Korczak 


