
Porządek posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 

w dniu 22 marca 2022 roku 
 
 

1. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 
25 stycznia 2022 roku i w dniu 3 marca 2022 roku. 

2. Uchwała w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach Panu prof. Romanowi Taulerowi Ferré – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek. 

3. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Profesora honorowego Uniwersytetu Śląskiego” 
prof. dr. hab. Tadeuszowi Bujnickiemu – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

4. Uchwała w sprawie nadania tytułu „Profesora emerytowanego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach” Panu prof. dr. hab. Tadeuszowi Niedźwiedziowi – ref. JM Rektor UŚ, 
prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji dyscyplinarnej 
dla studentów na kadencję 2020-2024 – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard 
Koziołek. 

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej dla studentów na kadencję 2020-2024 – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek. 

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Odwoławczej komisji 
dyscyplinarnej dla doktorantów na kadencję 2020-2024 – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek. 

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji interdyscyplinarnej 
do spraw stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na kadencję 2020-2024 — ref. 
JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody PRO SCIENTIA 
ET ARTE– ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek.  

10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020-2025 obejmującej Program 
Działań Strategicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2019-2020 
za rok 2021 – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 
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11. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach w 2021 roku – ref. JM Rektor UŚ, prof. dr hab. Ryszard Koziołek. 

12. Uchwała w sprawie zaopiniowania zmiany do Regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – ref. Prorektor do spraw nauki i finansów, 
prof. dr hab. Michał Daszykowski. 

13. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu dyrektora centrum badawczego – 
ref. Prorektor do spraw nauki i finansów, prof. dr hab. Michał Daszykowski. 

14. Uchwała w sprawie realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki – ref. 
Prorektor do spraw nauki i finansów, prof. dr hab. Michał Daszykowski.  

15. Uchwała w sprawie realizacji zadania zleconego przez Ministra Edukacji i Nauki – ref. 
Prorektor do spraw kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

16. Uchwała w sprawie ustalenia programu Doskonalących studiów podyplomowych dla 
nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami 
o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych – ref. Prorektor do spraw 
kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących wymagań w zakresie 
tworzenia i zmiany programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach – ref. Prorektor do spraw kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, 
prof. UŚ. 

18. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku filologia rosyjska dla 
cykli dydaktycznych rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021 i 2021/2022 – 
ref. Prorektor do spraw kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

19. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku logopedia obowiązującego 
od roku akademickiego 2022/2023 – ref. Prorektor do spraw kształcenia i studentów, 
dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

20. Uchwała w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku projektowanie gier 
i przestrzeni wirtualnej dla cyklu dydaktycznego rozpoczętego w roku akademickim 
2019/2020 – ref. Prorektor do spraw kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, 
prof. UŚ. 

21. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny jakości kształcenia w Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach w roku akademickim 2020/2021 – ref. Prorektor do spraw 
kształcenia i studentów, dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ. 

22. Sprawy bieżące. 

23. Wolne wnioski. 


