
 

 

 

Protokół 

z posiedzenia Senatu  

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

odbytego w dniu 28 listopada 2018r. 
 

 

 

 

Obecność według załączonej listy: 

  

  

JM Rektor powitała serdecznie zebranych na posiedzeniu Senatu w dniu 28.11.2018r. 

stwierdzając, że zostały wybrane w drodze wyborów nowi przedstawiciele studentów do składu 

Senatu UJD  w Częstochowie: 

Wydział Pedagogiczny –-  została powołana stud. Anita Magiera; 

Wydział Filologiczno-Historyczny  - został powołany stud. Paweł Hertman; 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy ––została powołana stud. Samanta Siwek. 

JM Rektor serdecznie powitała nowych Senatorów. 

Jednocześnie przypomniała, że zaproponowany porządek obrad Senatu UJD został przesłany do 

wiadomości senatorów w regulaminowym terminie, a przedstawiał się następująco: 

 

 

Porządek obrad:  

1. Wdrażanie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz prace nad Statutem    

Uniwersytetu. 

2.Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 

3. Wybór Biegłego Rewidenta  

4. Sprawy naukowe 

5. Sprawy organizacyjne 

6. Sprawy dydaktyczne 

7. Sprawy kadrowe 

8.Sprawy różne 

9. Komunikaty i wolne wnioski 

 

JM Rektor zwróciła uwagę na dwa dodatkowe punkty pkt 1 i  pkt. 4.  

Pkt 3 został zdjęty z porządku obrad. 

Senatorowie przyjęli porządek obrad po poprawkach  przez aklamację. 

 

 



 

Ad2. Jako pierwsze zostało przedstawione  zebranym przez  Prorektor ds. studenckich 

Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na rok akademicki 2018/2019, która podkreśliła ,że złożyło 

swój akcept studiowania  w Uniwersytecie ogółem nieco ponad 2500 kandydatów z czego 

dokumenty złożyło  1699 studentów. 

 

 Kandydaci 

rok akademicki 
2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 
% % 

ogółem UJD 2227 2412 2513 108,3 104,2 

Filologiczno-

Historyczny 
882 1083 1034 122,8 95,5 

Matematyczno-

Przyrodniczy 
579 642 614 110,9 95,6 

Pedagogiczny 654 552 732 84,4 132,6 

Sztuki 112 135 133 120,5 98,5 

 

 Osoby przyjęte 

rok akademicki 
2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 
% % 

ogółem UJD 1699 1832 1813 107,8 99,0 



Filologiczno-

Historyczny 
654 809 751 123,7 92,8 

Matematyczno-

Przyrodniczy 
424 468 436 110,4 93,2 

Pedagogiczny 522 425 504 81,4 118,6 

Sztuki 99 130 122 131,3 93,9 

 

Rekrutacja studia 
stacjonarne 

I° II° III° pięcioletnie 

ogółem UJD 1230 377 42 164 

Filologiczno-

Historyczny 
452 181 36 82 

Matematyczno-

Przyrodniczy 
397 33 6 - 

Pedagogiczny 295 127 - 82 

Sztuki 86 36 - - 

 

 

 

Studia 

niestacjonarne 
Kandydaci 

rok akademicki 
2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 
% % 



ogółem UJD 398 439 487 110,3 110,9 

      

Filologiczno-

Historyczny 
128 228 201 178,1 88,2 

Matematyczno-

Przyrodniczy 
111 82 104 73,9 126,8 

Pedagogiczny 159 129 182 81,1 141,1 

 

 

 

 

Studia 

niestacjonarne 
  Osoby przyjęte 

rok akademicki 
2016 

2017 

2017 

2018 

2018 

2019 
% % 

ogółem UJD 353 379 360 107,4 95,0 

 

 

 

 

Studia 

niestacjonarne 
I° II° pięcioletnie 

ogółem UJD 235 91 33 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nowe kierunki 

 Wydział Filologiczno-Historyczny 

 Iberoznawstwo I° 18/15, 

 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

 Inżynieria multimediów I° 22/17, 

 Żywienie człowieka i dietetyka II° 26/25, 

 Wydział Pedagogiczny 

 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I° 67/52, 

 Fizjoterapia – studia pięcioletnie 131/82 

Studenci zagraniczni 

pełny tok studiów/podwójne dyplomowanie 

 Wydział Filologiczno-Historyczny 6/15, 

 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 2/26 

 Wydział Pedagogiczny 0/22, 

 Wydział Sztuki 6/0. 

Aktualny stan studentów I roku 14 listopada 2018 

 Ogółem  

 studia stacjonarne 1765 ubyło 48, 

 studia niestacjonarne 302 ubyło 58. 

 

 

JM Rektor  podkreśliła, że jest tendencja spadkowa -  musimy obserwować  czy liczba studentów 

odchodzących będzie się zwiększać. To oznacza, że musimy się  przykurczyć w zatrudnieniach, 

w propozycjach dodatkowych podwyżek do których nie jesteśmy zobligowani ustawowo- 

ponieważ nasza przyszłość zależy od liczby studentów ( subwencja). To wszystko następuje 

pomimo wielkiego wysiłku uczelni ale nie chodzi tu o atrakcyjność  otwieranych kierunków 

nowych ale  takich, które są potrzebne dla młodych ludzi. Na te kierunki przychodzą studenci 

którzy wiążą z nimi przyszłość.  Dr Niemiec –Knaś podkreśliła, że  Studenci w planach nie 

powinni mieć luk. My z reguły skłaniamy się do życzeń pracowników, ale tutaj dla nas ważni są 

studenci. JM Rektor podkreśliła, że jest to bardzo słuszna uwaga. Bardzo proszę aby brać pod 

uwagę potrzeby studentów przy planowaniu zajeć. Prorektor J. Kapuśniak, zwrócił uwagę że 

możemy więcej poświecić uwagi studentom szczególnie w tych grupach małolicznych. A my 

raczej mamy tego typu grupy. Część studentów uznaje że jak skończy licencjat to  znajdzie studia 

gdzie indziej. Natomiast gdyby opiekun odpowiednio przedstawił pozytywy przyjścia do nas na II 

stopień byłoby znacznie lepiej. To jest wstyd dla uczelni, że tak duża grupa studentów nie 

przychodzi do nas na II stopień po ukończeniu na naszej uczelni licencjatu. Prorektor ds. 

studenckich podkreśliła, że warto zwrócić uwagę na  fakt wydłużenia dnia wolnego studentom. 

przykładowo- I roczniki mają wolne poniedziałki a starsze piątki. Głos zabrała przewodnicząca 

Samorządu Studentów, która podkreśliła, że mamy zbyt małą promocje uczelni. Prorektor Z. Bąk 

podkreślił , że jeśli chodzi o promocję –banery to niestety jesteśmy ograniczeni budżetem. 

Prorektor J. Kapuśniak podkreślił, że jednak najlepszą reklama jest marketing bezpośredni. 

Działania promocyjne że sama  zmiana nazwy  Uczelni musimy reklamować ogłaszać,   

prof. Wąsik podkreślił, że  media społecznościowe. odgrywają dużą rolę w promocji. Młodzież 

wie, że jeżeli idzie studiować na Politechnikę np. Wrocławską  to bierze pod uwagę wyposażenie 

obiektów laboratoria nowoczesne.  Następnie - metody uczenia-  przedmiot gdyby zamiast tego 

przedmiotu skierować środki na integracje. JM Rektor podkreśliła, że w innych ośrodkach 

akademickich zajęcia się odbywają  u nas jest z tym problem. Głos zabrała p. I. Cichoń 



przedstawiciel Biblioteki Głównej. która zwróciła uwagę, że biblioteka  niestety nie jest taka 

atrakcyjna. 

Prorektor J. Kapuśniak, podkreślił, że zaangażowanie pracowników  do  pozyskiwania środków 

na wyposażenie  laboratoriów, w komputery i nowoczesne rozwiązania  ( nowinki technologiczne 

była bardzo słaba, kiedyś wystarczała tylko kreda i tablica i duża ilość studentów, natomiast teraz 

niestety studenci oczekują najlepszego wyposażenia co jest naturalne. My teraz zbieramy pokłosie 

tego okresu. Kanclerz podkreśliła, że nie należy zapominać o środkach, które dostaliśmy ponad 

30 mln z dotacji z MNiSW,   Wiele budynków wymaga jeszcze remontu staram się cały czas 

pamiętać i wnioskuje do Ministerstwa  - staramy się co roku o dotacje na remonty.  

JM Rektor podkreśliła, że niestety zaszłości z okresów dawnych spowodowały ze niestety 

ponosimy konsekwencje tych decyzji. Na tą chwile nie ma takich możliwości wyszarpnięcia 

środków z Ministerstwa. Student Damian Banasiak – Ubywanie studentów to wina  min 

wykładowców z uwagi na złe zachowania– że niestety studenci boją się zgłaszać sytuacje skrajne 

prodziekanowi ds. studenckich. JM Rektor mogła tylko w tym momencie stwierdzić że powinna 

pozostawić to bez komentarza. Należy rozmawiać z młodzieżą. opinia studentów jest bardzo 

ważna. Dr Niemiec – Knaś – prosiłabym aby wypośrodkować tego typu zachowania w dwie strony 

to działa. Szanowni Państwo musimy zmierzyć się z tą rzeczywistością jaka jest- ważne jest aby 

mieć na uwadze ten spadek studentów. zwróćcie państwo uwagę na całą naszą dyskusję. 

 

Ad3. Wybór Biegłego Rewidenta  -  ten punkt porządku obrad został zdjęty. 

 

Ad4. Sprawy naukowe 

JM Rektor przedstawiła zebranym wniosek Wydziału Filologiczno-Historycznego  o przyznanie 

uprawień do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie: nauk o 

bezpieczeństwie – projekt uchwały: 
 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

im. Jana Długosza w Częstochowie o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 

dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie  wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 22 ust. 3 pkt 18 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z art. 176 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) postanawia się, co następuje:  

§ 1 
Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

pozytywnie opiniuje i popiera wniosek do Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów o 

przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie 

nauki o bezpieczeństwie. 
 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym: uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie o przyznanie uprawnienia do nadawania 

stopnia doktora w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. 

 

 tak -  20 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 



 

Ad5. Sprawy organizacyjne 

 

Ad 5.1 JM Rektor przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia  rektora do 

prowadzenia działań na rzecz uruchomienia  kierunku lekarskiego w Uniwersytecie: 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 22 ust. 3 pkt 18   Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie postanawia się, co następuje:  

 

§ 1 
Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza  w Częstochowie 

upoważnia  rektora do prowadzenia działań na rzecz uruchomienia  kierunku lekarskiego  

w Uniwersytecie. 

  

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym: uchwałę w sprawie upoważnienia  rektora do prowadzenia działań na rzecz uruchomienia  

kierunku lekarskiego w Uniwersytecie 

 

 tak -  20 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

  

 

 

Ad 5.2  JM Rektor przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie upoważnienia  rektora do  

prowadzenia działań na rzecz wsparcia Uniwersytetu przez władze samorządowe miasta i 

województwa: 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie  wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) w związku z § 22 ust. 3 pkt 18  Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-

Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie postanawia się, 

co następuje:  

§ 1 
Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  im. Jana Długosza  w Częstochowie  

upoważnia rektora do prowadzenia  działań na rzecz wsparcia Uniwersytetu przez władze 

samorządowe miasta i województwa takich jak: 

- zabieganie o dotacje finansowe,  

- zasilenie infrastruktury Uczelni,   

zgodnie z zapisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

  

Prorektor Z. Bąk zasugerował zapis dodatkowy  ( na rzecz wsparcia finansowego lub 

rzeczowego) 

 

Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

jawnym: uchwałę w sprawie upoważnienia  rektora do  prowadzenia działań na rzecz wsparcia 

Uniwersytetu przez władze samorządowe miasta i województwa 

 

 tak -  19 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

 w którym uczestniczyło 19 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 



  

7. Sprawy kadrowe –  

 

Ad 7.1 Prorektor ds. studenckich  przedstawiła zebranym projekt uchwały . zmiany składu 

Odwoławczej komisji Dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2016-2020  

 

Na podstawie art. 310 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 1668)  w związku z  art. 300 ust.1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz.1669)  oraz 

§ 101 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 

uchwala się, co następuje: 

§1 

W związku z koniecznością dokonania zmiany przedstawiciela studentów w składzie 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, wprowadza się następującą zmianę: 

‒ za studenta Jakuba Miśtala – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy powołuje się studentkę 

Katarzynę Kuliberdę – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

§2 

W związku z określoną w § 1 niniejszej uchwały zmianą przedstawiciela studentów w składzie 

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów określonym w §1 Uchwały NR 34/2017 

Senatu Akademii im Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 marca 2017 r. (zmienionym 

następnie uchwałą NR 77/2017 z dnia 28.06.2017 i uchwałą NR 142/2017 z dnia 25.10.2017 i 

uchwałą NR 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 i uchwałą NR…/2018 z dnia 24.20.2018 Senatu 

Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) w sprawie powołania Odwoławczej Komisji 

Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016–2020, skład komisji przedstawia się następująco: 

Nauczyciele akademiccy:   

dr Norbert Morawiec – Wydział Filologiczno-Historyczny 

dr Krystyna Giełzak-Koćwin – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

dr Edyta Skoczylas-Krotla – Wydział Pedagogiczny  

dr hab. Janusz Głowacki, prof. AJD – Wydział Sztuki  

 

Studenci:  

 

Katarzyna Kuliberda     – Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

Aleksandra Siedmilat  – Wydział Pedagogiczny  

Magdalenę Kaczmarek – Wydział Filologiczno-Historyczny  

Tomasz Masionek – Wydział Sztuki 

 

§3 

Traci moc uchwała 125/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana 

Długosza w Częstochowie z dnia 24 października 2018 r w sprawie zmiany składu Odwoławczej 

Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2016-2020 



Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym: uchwałę w sprawie upoważnienia  rektora do  prowadzenia działań na rzecz wsparcia 

Uniwersytetu przez władze samorządowe miasta i województwa 

 

 tak -  20 nie -  0 wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło 20 senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

 

Ad 7.2 Prorektor  ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą poprosił o zabranie głosu 

Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kadr, Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą 

prof. Stroynowskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora 

zwyczajnego w   Instytucie Historii WFH na I etacie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas 

nieokreślony od 1 grudnia 2018 r.   Komisja poparła w pełni wniosek WFH 

 
Działając na  podstawie art. 28 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. poz.1668.),  w związku z §81 ust 1 i 2 Statutu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w CzęsSenat Uczelni postanawia, co 

następuje: 

§1 
Wyraża się pozytywną opinię w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  

prof. dr hab. ██████████████       na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie  Historii 

WFH Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na I etacie w 

pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony od 1 grudnia 2018 r. 

   
Członkowie Senatu na swym posiedzeniu w dniu 28 listopada 2018 r.  podjęli w głosowaniu 

tajnym: uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora 

zwyczajnego w   Instytucie Historii WFH na I etacie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas 

nieokreślony od 1 grudnia 2018 r.   

 

 tak -  20 nie - 0  wstrzymujących się – 0 

w którym uczestniczyło  20   senatorów, spośród  29  członków Senatu UJD z prawem głosu. 

 

Ad1. Wdrażanie Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz prace nad Statutem UJD 

 

JM Rektor  poinformowała zebranych ze ten pkt porządku obrad będzie punktem stałym porządku 

obrad pewne rzeczy były powiedziane na spotkaniu z pracownikami, Komisja statutowa pracuje 

intensywnie, starając się aby zapisy statutu w przyszłości nie utrudniały nam pracy. Muszę 

podkreślić, że jest to praca niezwykle trudna. tak naprawdę Statut jest pisany na nowo. Jesteśmy 

przy dziale czwartym. Postaram się aby po spotkaniu  umieścić  schemat Uczelni. Zaproponowane 

jest zostawienie największych tzn.  Wydziałów oraz poziom katedralny zaproponowany przeze 

mnie. Jednak pozostawienie Wydziałów nie oznacza  wydziałów w tym samym znaczeniu. 

Pierwsza wersja to 6 Wydziałów- Wydział nauk humanistycznych, nauk  społecznych, nauk 

prawnych i ekonomicznych, nauk o zdrowiu, ścisłych i przyrodniczych, sztuki .  I ten drugi poziom 

– wielkość jednostek – katedr – może być instytut  -katedra ale silne jednostki może być otwartość 

Wydziały  będą się odnosiły do dziedzin a katedry do dyscyplin. Musimy myśleć już dyscyplinami. 

W tej nie tyle już strukturze, ale w działalności organizacyjnej jednostek znalazłyby się  

kierunkowe zespoły ds. jakości  kształcenia Byłyby podmiotami, które pomagałyby wydziałowi 

w prowadzeniu dydaktyki. Prof. Stroynowski zadał pytanie dot. co  stoi za tym, żeby były katedry. 

Znikną pewne zadania, które miały Wydziały. Wyraźny podział na zadania dydaktyczne  



i naukowe.   Jeżeli przyjrzymy się wielkości jednostek to tak naprawdę zachowujemy strukturę 

natomiast  odwołując się do tradycji to katedra ma silniejsze osadzenie w tradycji naukowej.  

Prorektor J. Kapuśniak-  podkreślił, że zadania Wydziału przechodzą na poziom Uczelni co  

powoduje, że na Wydział przejdą obowiązki dydaktyki a katedry zajmą się  sprawami naukowymi. 

JM Rektor podkreśliła, że naprawdę czeka nas dużo zmian. Większe ośrodki prawdopodobnie 

doszły  do wniosku, że współczesne wymagania szkolnictwa wyższego i nauki w takich 

strukturach  jej nie służą.  Przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego będzie   

w gestii Senatu. Prof. Wąsik  -  Jakie będzie miejsce pracowników  dydaktycznych w strukturze. 

JM Rektor podkreśliła, że jeśli chodzi o dydaktyków  to w sytuacji gdzie pracowników 

dydaktycznych jest nie wielu.  Natomiast jednostki gdzie jest dużo dydaktyków mogą 

funkcjonować w zakładzie. JM Rektor – na posiedzeniu komisji dyskutujemy – wiec jeśli macie 

państwo pytania proszę dyskutować na forum. Na podstawie zrębów statutu będzie tworzyć ważne 

dokumenty – regulaminy. 

JM Rektor podkreśliła, że będziemy wracać do tych spraw 

 

8 Sprawy różne  

 

Prorektor ds. studenckich poruszyła temat spóźnionych obron kierując apel do wszystkich  że 

ustawa,  która weszła w życie wyraźnie określa kiedy jest zakończona rekrutacja. – Pani Rektor 

jeśli przyjmuje po terminie jest wówczas zmuszana do działania nie zgodnie z prawem w związku 

z powyższym proszę nie obiecywać studentom. Dlatego  nie mogą być spóźnione obrony. Mam 

wnioski studentów poparte przez dziekanów.  Dlatego proszę aby  zwracać uwagę. Nie można 

zmieniać uchwały Senatu w tym kontekście. 

 

Prorektor ds. rozwoju zaapelował do Senatu, aby JM Rektor zmieniła  samochód ze względu na 

bezpieczeństwo. Samochód już wielokrotnie dawał sygnały dot. które wskazują na jego wiek.  

JM Rektor podziękowała za ten apel. prof. Wąsik podkreślił, że warto dbać o wizerunek Uczelni. 

 

Prof. Wąsik - Zakończył się Światowy Kongres  zgromadzeni zostali autorzy z 12 państw.  Po 

kongresie  wielu  uczestników dziękując za  tak dobrze zorganizowanie imprezy. JM Rektor 

podziękowała wszystkim, którzy organizują konferencje  z uwagi na fakt, że te konferencje mają 

inną jakość.  

Student Banasiak-Stworzony zespół na potrzeby instytutowe zrobiliśmy program – kolędowo – 

nastrojowy -  proponujemy naszą pomoc jeżeli JM Rektor chciałaby wykorzystać  naszą ofertę. 

JM Rektor podziękowała  i na pewno skorzystamy. 

Ad 9.  Komunikaty i wolne wnioski 

Komisja Skrutacyjna odczytała wyniki tajnego głosowania. Następne posiedzenie Senatu  

w dniu 19.12.2018r. JM Rektor  na tym zakończyła posiedzenie Senatu w dniu 28 listopada 

2018r.  

Protokołowała:       Przewodnicząca Senatu UJD 
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