
Porządek posiedzenia w trybie zdalnym  
Senatu Uniwersytetu Śląskiego 

w dniu 29 września 2020 roku 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego w dniu 14 września 2020 
roku. 

2. Uchwała w sprawie wszczęcia procedury nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król — ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek. 

3. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie o nadanie tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Pani Jolancie Wadowskiej-Król – ref. 
JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Uczelnianej komisji 
dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024 — ref. JM 
Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

5. Uchwała w sprawie powołania stałej komisji do spraw nadzoru — ref. JM Rektor UŚ, prof. 
dr hab. Ryszard Koziołek. 

6. Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian do Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach — ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

7. Uchwała w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 
programu studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe — ref. 
Prorektor ds. kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

8. Uchwała w sprawie ustalenia obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021 
programu studiów na kierunku doradztwo polityczne i publiczne — ref. Prorektor 
ds. kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzynarodowej 
Środowiskowej Szkole Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach (MŚSD) — ref. Prorektor do spraw rozwoju kadry, prof. dr hab. Ewa 
Jarosz. 

10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole 
Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach — ref. Prorektor do spraw rozwoju 
kadry, prof. dr hab. Ewa Jarosz. 

11. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole 
Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od roku akademickiego 2020/2021 — 
ref. Prorektor do spraw rozwoju kadry, prof. dr hab. Ewa Jarosz. 
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12. Uchwała w sprawie wykładni przepisu § 122 ust. 6 statutu Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach, dokonanej na podstawie § 233 ust. 2 statutu Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach – ref. Prorektor do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej, dr hab. 
Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Wolne wnioski. 


