
Posiedzenie Senatu UMCS w dniu 29 czerwca 2016 r. 
 
Porządek obrad:  
 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
 

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

 frekwencji  kandydatów na studia rejestrujących się w systemie IRK; aktualnie jest 
zarejestrowanych  ~ 1200 osób więcej niż w tym samym terminie w roku 
ubiegłym; 

 uruchomieniu MRI w  Centrum ECOTEX-COMPLEX; zdecydowano także, że 
Centrum będzie działać jako spółka cywilna; 

 rozważaniach przeniesienie części jednostek Instytutu Psychologii i Politologii 
z budynków przy Placu Litewskim do pomieszczeń na „terenach powojskowych”; 

 zmianach organizacyjnych w Uniwersytecie, między innymi w Inst. Informatyki 
(szczegóły poniżej). 

3. Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych w 2015 r.  
Sprawozdanie zostało przyjęte – Kilka faktów ze sprawozdania  

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



4. Sprawozdanie Samorządu Studentów za rok 2015/2016.  
Senat zapoznał się ze sprawozdaniem.  

5. Sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji Wyborczej.  
Prof. Marek Pietraś, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej poinformował Senat 
o przebiegu wyborów na kadencję 2016-2020. Wybory odbyły się zgodnie 
z uregulowaniami prawnymi bez formalnych zastrzeżeń.  

6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia recenzji przygotowanej przez prof. dr hab. Iwonę 
Hofman, dot. nadania prof. Marcelowi Kosmanowi godności doktora honoris causa 
Uniwersytetu Opolskiego. 
Senat zatwierdził recenzję. 

6a. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania godności doktora  

honoris causa UMCS prof. Teresie Łoś-Nowak z  Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wniosek Wydziału Politologii uzyskał poparcie Senatu. 
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów wyższych 

wydawanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  
Zgłoszono uwagi techniczne do wzoru, Senat przyjął stosowną uchwałę. 

8. Uchwały w sprawie przekształcenia profili kierunków kształcenia na Wydziałach.  
Uchwały wynikały z konieczności dostosowania profili studiów do aktualnie 
obowiązujących przepisów. W ‘pakiecie uchwał’ dwie dotyczyły zmiany profili kierunków 
studiów fizyka oraz fizyka techniczna z profilu praktycznego na ogólnoakademicki. 

9. Uchwała w sprawie zniesienia profilu praktycznego oraz określenia efektów kształcenia 
dla profilu ogólnoakademickiego na studiach pierwszego stopnia na kierunku Geografia 
prowadzonym na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej od roku 
akademickiego 2016/2017.  
Senat przyjął uchwałę. 

10. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Turystyka i 
rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.  
Senat przyjął uchwałę. 

11. Przyjęcie tematu wykładu inauguracyjnego.  
Senat zaakceptował temat wykładu inauguracyjnego: „Mikrobiologia wczoraj i dziś – 
w setną rocznicę urodzin profesora Władysława Kunickiego-Goldfingera”.  
Wykład wygłosi prof. Adam Choma z Wydziału Biologii i Biotechnologii. 

12. Uchwała w sprawie poparcia inicjatywy nadania imienia Josepha Conrada ulicy lub 
placowi w Lublinie.  
Uchwała została wycofana. 

13. Uchwała w sprawie obniżenia pensum dydaktycznego Rektorowi UMCS.  
Senat wyraził zgodę na obniżenie pensum JM Rektorowi do 90 godzin (dotychczas JM 
Rektor nie korzystał z tej możliwości). 

14. Opinia Senatu w sprawie Regulaminu Wydawnictwa UMCS. 
Senat pozytywnie zaopiniował nowy Regulamin Wydawnictwa.  

15. Uchwały inwestycyjne.  

 Uchwała  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania 
inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury kultury UMCS – ACK „Chatka 
Żaka”. 

Uchwała została przyjęta. 
  



 
16. Zmiany organizacyjne.  

Senat opiniował szereg wniosków związanych ze strukturą organizacyjną 
Uniwersytetu, miedzy innymi pozytywnie  został zaopiniowane zmiany 
w Instytucie Informatyki: 

 likwidacja Zakładu Biocybernetyki,  

 utworzenie Zakładu Cyberbezpieczeństwa,  

 przekształcenie Pracowni Neuroinformatyki w Zakład Neuroinformatyki. 
17. Wnioski i uchwały Rad Wydziałów.  

 

Wydział Biologii i Biotechnologii 

a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Genetyki i 

Mikrobiologii – prof. Adama Chomy  

b) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Wirusologii 

i Immunologii – prof. Wojciecha Rzeskiego  

c) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Botaniki i 

Mykologii – prof. Wiesława Mułenki  

d) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 

Wirusologii i Immunologii – dr hab. Romana Paducha 

e) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 

Genetyki i Mikrobiologii – dr hab. Moniki Janczarek 

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki  
a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Teorii Fazy 

Skondensowanej – prof. Tadeusza Domańskiego  
 

Wydział Prawa i Administracji  

a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa 

Gospodarczego i Handlowego – dr hab. Jerzego Szczotki 

Wydział Humanistyczny 

a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Historii 

Społecznej XX w. – prof. Janusza Wrony  

Wydział Ekonomiczny  
a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 

Zarządzania Zasobami Ludzkimi – dr hab. Anny Rakowskiej 

b) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze 

Marketingu – dr hab. Radosława Mącika 

Wydział Filozofii i Socjologii  
a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie 

Makrostruktur Społecznych – prof. Ryszarda Radzika  

b) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Etyki – 

dr hab. Krzysztofa Polita  

Wydział Politologii  



a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie 

Dziennikarstwa – dr hab. Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk  

b) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Praw 

Człowieka – prof. dr hab. Walentego Baluka  

Wydział Artystyczny  
a) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki 

Instrumentalnej – prof. Elwiry Śliwkiewicz-Cisak  

b) Wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Historii 

Sztuki – dr hab. Ewy Letkiewicz 

Wszystkie wnioski kadrowe uzyskały pozytywną opinię Senatu. 
18. Sprawy bieżące.  

JM Rektor poinformował o: 

 zapowiedzianych od 1 października zmianach w PoSW; 

 promocji doktorskiej 29.06.2016 r.; 

 przyznaniu Nagroda Marii Curie zespołowi Prof. Wiesława Gruszeckiego 
(dr hab. Rafał Luchowski, dr Wojciech Grudziński); 

 Lubelskim Festiwalu Nauki - ~30 tys. zarejestrowanych uczestników. 
19. Interpelacje i wolne wnioski.  

Brak. 
20. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 18 maja 2016 r.  

Protokół został przyjęty. 
 

Było to ostatnie posiedzenie Senatu kadencji 2012 – 2016. 

 

Zbigniew Korczak 


