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Porządek posiedzenia SENATU Uniwersytetu Śląskiego 
w dniu 29 listopada 2016 r. 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu w dniu 25 października 2016 roku. 

2. Sprawy kadrowe: 

· Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na mianowanie prof. dr hab. Barbary Gutkowskiej 
z Wydziału Filologicznego 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. Barbary Szotek 
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 mianowanie prof. dr hab. Katarzyny Krasoń 
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii 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. Barbary Mikołajczyk 
z Wydziału Prawa i Administracji na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas 
nieokreślony – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

3. Uchwała w sprawie likwidacji kierunku etnologia – ref. Prorektor ds. kształcenia i studentów, 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

4. Uchwała w sprawie utworzenia kierunku studiów etnologia i antropologia kulturowa – ref. 
Prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2016/2017 – ref. Prorektor 
ds. kształcenia i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

6. 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. 

7. Uchwała w sprawie utworzenia międzywydziałowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 
Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. 
Andrzej Kowalczyk. 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego – 
ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 
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9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Uczelni – ref. JM Rektor UŚ, 
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. 

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2016 – 
ref. Prorektor ds. finansów i rozwoju, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski. 

11. Prezentacja „Wyniki rekrutacji – rok akademicki 2016/2017” – ref. Prorektor ds. kształcenia 
i studentów, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

12. Sprawy bieżące. 

13. Wolne wnioski. 

 

 

 


