
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 18 maja 2016 r. 
 
Porządek obrad:  

 
1. Przyjęcie porządku obrad.  

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

 JM Rektor poinformował o: 

 pracach związanych z przygotowaniem plan rzeczowo-finansowego na rok 2016; 

 trwających pracach nad ustaleniem optymalnej formuły funkcjonowania ECOTECH COMPLEX; 

 przygotowaniach do remontu kładki nad ul. Sowińskiego. 

  
3. Wnioski o nadanie Medali Amicis Universitatis Mariae Curie Skłodowska oraz „Zasłużony dla 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej”.  
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski Wydziału Humanistycznego o Medal Amicis Universitatis 
Mariae Curie Skłodowska dla niemieckiego archeologa prof. Siegmara von Schnurbeina oraz 
Wydziału Chemii o medal „Zasłużony dla Uniwersytetu” dla profesorów Bronisława Jańczuka 
i Tadeusza Borowieckiego. 

4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za rok 
2015.  

 Senat przyjął sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego. 

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.  
Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe. 

 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą: 
639 170 256,93 zł; 

 Zyskiem netto za rok 2015 w wysokości 500 698,02 zł Senat UMCS postanawia zasilić fundusz 
zasadniczy.                 

6. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.  
Senat przyjął plan rzeczowo-finansowy na rok 2016. 
Planowany jest dodatni wynik finansowy  ~  150 tys. zł. 

7. Uchwała w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego 
stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.  
Senat przyjął uchwałę. 

8. Uchwała w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych 
w  roku akademickim 2016/2017.  
Senat przyjął uchwałę. W razie konieczności ustalone limity mogą być zmieniane. 

8a.   Uchwała inwestycyjna 
Senat przyjął uchwałę intencyjną – wyrażając zgodę na termomodernizacja akademika Kronosa 
(koszt ~1,5 mln zł) pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych. 

9. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów. 
 

a. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki: 

zatrudnienie prof. Jerzego Dudka na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

b. Wydział Administracji i Prawa: 

 zatrudnienie dr. hab. Beaty Jeżyńskiej na stanowisko prof. nadzwyczajnego, 

c. Wydział Humanistyczny: 



 zatrudnienie  dr hab. Joanny Tarkowskiej na stanowisko prof. nadzwyczajnego,  

 zatrudnienie dr hab. Stanisławy Niebrzegowskiej-Bartmińskiej na stanowisko prof. 

nadzwyczajnego. 

 Senat zaopiniował pozytywnie wszystkie wnioski. 

 
10. Sprawy bieżące.  

 JM Rektor poinformował o 69 stypendiach Marszałka Województwa dla studentów 
Uniwersytetu. Jedno stypendium uzyskała studentka kierunku matematyka i finanse. 

 Prorektor Ryszard Dębicki poinformował o  wynikach ostatnich konkursów NCN. 
Pracownicy Uniwersytetu złożyli  43 wnioski. Pozytywnie zostało ocenionych 6 wniosków 
w śród nich jest wniosek prog. Wiesława Gruszeckiego w programie Opus 10. 

11. Interpelacje i wolne wnioski.  
 Brak 

12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 27 kwietnia 2016 r.  
Protokół został zaakceptowany przez członków Senatu. 

 

 

  Zbigniew Korczak 


