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Porządek posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego 

w dniu 24 kwietnia 2018 roku 

 

Wręczenie aktów mianowania na stanowisko profesora i listu gratulacyjnego. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 20 marca 2018 roku. 

2. Sprawy kadrowe: 

· Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Leszka Marynowskiego z Wydziału 
Nauk o Ziemi na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony – ref. JM Rektor UŚ, 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 

· Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr. hab. Dariusza Nawrota z Wydziału 
Nauk Społecznych na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony – ref. JM Rektor 
UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 

· Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne mianowanie prof. zw. dr. hab. Waldemara Karcza 
z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony – 
ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

3. Uchwała w sprawie zmiany w statucie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – ref. JM Rektor UŚ, prof. 

dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

4. Uchwała w sprawie przyznania złotych odznak „Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego” – ref. JM Rektor 

UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach – ref. Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie 

Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2018/2019 – ref. Prorektor ds. kształcenia i studentów, 

prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

7. Uchwała w sprawie planowanych limitów przyjęć kandydatów na I rok studiów w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach na rok akademicki 2018/2019 – ref. Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. 

Ryszard Koziołek. 

8. Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach na rok akademicki 2018/2019 – ref. Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. 

Ryszard Koziołek. 

9. Uchwała w sprawie zniesienia kierunku studiów informacja w instytucjach e-społeczeństwa – ref. 

Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 
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10. Uchwała w sprawie rozporządzenia nieruchomością należącą do Uniwersytetu, której wartość przekracza 

kwotę 500 000 zł – ref. Prorektor ds. finansów i rozwoju, prof. dr hab. Michał Daszykowski. 

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu ochrony, korzystania i zarządzania 

wynikami prac intelektualnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz zasad ich komercjalizacji – 

ref. Prorektor ds. badań naukowych, prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. 

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Badań 

Naukowych, Twórczości Artystycznej i Współpracy z Gospodarką na kadencję 2016-2020 — ref. JM 

Rektor UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu Senackiej Komisji do spraw Kształcenia 

na kadencję 2016-2020 — ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw 

Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020 — ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

15. Sprawy bieżące. 

16. Wolne wnioski. 


