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BR.001.5.2022.AWK  

 

Protokół Nr 5/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 23 marca 2022 r. 

 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

p.o. Rektora – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
26 przedstawicieli nauczycieli akademickich: profesorów i profesorów Uniwersytetu 20
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 7
1 przedstawiciel doktorantów 0

10 przedstawicieli studentów 4
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 14
   

Uprawnionych do głosowania: 52 34
 
Obecni:   

1. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
2. dr hab. Robert Alberski prof. UWr 
3. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
4. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 
5. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa 
6. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
7. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
8. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
9. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
10. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
11. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
12. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr 
13. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
14. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
15. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
16. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
17. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
18. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
19. prof. dr hab. Michał Tomczak 
20. prof. dr hab. Robert Wysocki 
21. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
22. dr Tomasz Greczyło 
23. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
24. dr hab. Paweł Klint prof. UWr 
25. dr Barbara Kowalczyk 
26. dr hab. Jakub Michaliszyn 
27. dr hab. Andrzej Raczyk 
28. dr hab. Jacek Zieliński 
29. stud. Michał Jerz 
30. stud. Agata Rzepa 
31. stud. Kacper Szewrański 
32. stud. Jakub Wiglusz 
33. Andrzej Jabłoński 
34. mgr Tomasz Moskal 
35. prof. dr hab. Dariusz Adamski 

 

36. mgr Krzysztof Garczarek 
37. dr hab. Rafał Juchnowski 
38. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
39. dr Anna Kałużna 
40. Patryk Korolko 
41. dr Paweł Laskoś-Grabowski 
42. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
43. mgr Ewa Majewska-Machaj 
44. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
45. dr Leszek Ryk 
46. mgr Barbara Starnawska 
47. dr Katarzyna Uczkiewicz 
48. dr Anna Wieczorkowska 

 

Nieobecni:   

1. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr (uspr.) 
2. prof. dr hab. Marcin Cieński (uspr.) 
3. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński (uspr.) 
4. prof. dr hab. Karol Kiczka (uspr.) 
5. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  (uspr.) 
6. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (uspr.) 
7. dr Justyna Ciuraszkiewicz (uspr.) 
8. mgr Iwona Nowicka (uspr.) 
9. dr hab. Jarosław Panek (uspr.) 
10. dr Tomasz Wysłobocki (uspr.) 
11. mgr Mateusz Bartoszewicz (uspr.) 
12. stud. Karol Guzikowski (uspr.) 
13. stud. Ewa Motała 
14. stud. Bartosz Rogacki (uspr.) 
15. stud. Barbara Skiepko (uspr.) 
16. mgr Krzysztof Demczyszyn (uspr.) 
17. dr Maria Hulicka (uspr.) 
18. dr Jan Kusznierz (uspr.) 

 

 

Przewodniczył: p.o. Rektora prof. dr hab. Jan Sobczyk 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył p.o. Rektora J. Sobczyk witając wszystkich przybyłych. Przed przystąpieniem do 
procedowania porządku obrad powiedział, że zaprosił na początek posiedzenia Rektora prof. Wiszewskiego  
i korzystając z jego obecności chciałby oficjalnie odczytać fragment uchwały, którą Senat podjął na 
nadzwyczajnym posiedzeniu: „W obecnych trudnych czasach członkowie Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 
będący przedstawicielami całej uniwersyteckiej społeczności, pragną wyrazić swoje przywiązanie do 
samorządności i autonomii szkół wyższych. Szczycimy się tym, że jesteśmy społecznością pluralistyczną, 
mamy różne poglądy polityczne, różnie oceniamy dokonujące się przemiany kulturowe i obyczajowe. Jednak 
mimo tych różnic umiemy harmonijnie współpracować, jako studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni, czy 
też pracownicy administracji Uczelni. Łączy nas sformułowane w preambule Statutu Uniwersytetu 
przekonanie, że dążenie do poznawania prawdy, swobodna wymiana myśli oraz przekazywanie wiedzy w 
duchu poszanowania godności człowieka urzeczywistniają podstawowe wartości w życiu społecznym. Dlatego 
jesteśmy zdecydowani bronić prawa do swobodnego wyboru rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako 
społeczność akademicka mamy przecież narzędzia ustawowe do tego, aby – gdyby była taka konieczność – 
autonomicznie i skutecznie wyrażać dezaprobatę wobec postawy czy działań rektora. W tym samym duchu 
jedności, niezależnie od tego, że są w naszej społeczności osoby mające krytyczny stosunek do jego 
poszczególnych decyzji, pragniemy podziękować prof. dr. hab. Przemysławowi Wiszewskiemu za pracę na 
rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego. W szczególności, pragniemy przypomnieć zaangażowanie  
prof. Przemysława Wiszewskiego w procesie uzyskania i realizacji projektu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia 
Badawcza przez Uniwersytet Wrocławski. Dwa lata temu przekonał on większość naszej społeczności do 
swojej wizji reform Uniwersytetu Wrocławskiego i systematycznie, z ogromnym osobistym zaangażowaniem 
wdrażał je w życie. Reforma rozpoczęta przez prof. Przemysława Wiszewskiego nie jest w żadnej mierze 
dziełem skończonym. Negatywne skutki decyzji Ministra Czarnka będą dotkliwe, co przyjmujemy z dużym 
niepokojem. Status uczelni badawczej postawi ogromne wyzwania przed kolejnymi władzami rektorskimi. 
Mamy nadzieję, że ktokolwiek zostanie wybrany przez naszą społeczność Rektorem UWr, świadomy ogromnej 
odpowiedzialności za przyszłość naszej Uczelni, będzie realizował strategię rozwoju UWr, korzystając  
z dorobku przerwanej kadencji prof. Przemysława Wiszewskiego.”. Następnie oddał głos prof. Wiszewskiemu, 
który powiedział, że jest to dla niego oczywiście trudna sytuacja, ale ma poczucie, że zostawia Uniwersytet w 
dobrych rękach. Z ogromnym podziwem obserwował jak w trakcie uroczystości otwarcia Auli Leopoldyńskiej 
Profesor Sobczyk spełniał ten trudny obowiązek. Podziękował również za nadzwyczajne posiedzenie Senatu. 
Te wszystkie wydarzenia zbiegły się z innymi, w jego opinii, bardzo symbolicznymi dla tej kadencji, 
wydarzeniami. W dniu wczorajszym wysłana została aplikacja Arqusa o środki na zrealizowanie programu 
uczestnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach uniwersytetów europejskich. Jest to ogromny sukces 
Prorektor Patrycji Matusz, ale równocześnie sukces całej społeczności akademickiej. Inne znaczące 
wydarzenie to otwarcie Auli Leopoldyńskiej; wspaniałe potwierdzenie ciągłości Uniwersytetu, przywiązania do 
uniwersyteckich wartości, do piękna, do prawdy, do dyskursu. Obecność bardzo wielu uczestników życia 
społecznego potwierdziła, że Uniwersytet stanowi istotny element otoczenia społecznego i odgrywa w nim 
ogromną rolę. I wreszcie rzecz, wydawać by się mogło mała: opublikowanie bajki terapeutycznej zrealizowanej 
przez zespół prof. Dariusza Galasińskiego, która powstała w ramach Inkubatora Doskonałości Naukowej  
w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy przybyli do Wrocławia, którzy zaufali Polsce, którzy znaleźli się w 
ciężkiej sytuacji. Te trzy elementy: uniwersytecka tradycja, badania naukowe i dydaktyka na europejskim 
poziomie oraz zaangażowanie w życie społeczne pokazują, że Uniwersytet wyraźnie potwierdza swoją rolę 
jako aktor życia społecznego i będzie trzymał kciuki za to, żeby nadal podążał tą drogą. Zadeklarował, że 
będzie starał się brać nadal w tym udział. Podziękował Senatowi za ostatnie półtora roku pracy, wspólne 
przejście przez bardzo trudny okres w życiu Uniwersytetu, przez pandemię, która wymagała podejmowania 
szybkich decyzji, wybuch wojny, niepokoje społeczne i konflikty polityczne. Uniwersytet zawsze stawał na 
wysokości zadania i zawsze po właściwej stronie. p.o. Rektora podziękował za przyjęcie zaproszenia; dodał, 
że Profesor jest mile widzianym gościem w Senacie. Następnie przeszedł do realizacji porządku obrad. 
Zaproponował uzupełnienie porządku o 2 punkty: 1a. Komunikaty i informacje oraz 6.7. Zmiana regulaminu 
studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. Zapytał, czy są inne uwagi? Wobec braku uwag zarządził głosowanie. 
Senat jednomyślnie przyjął porządek obrad w dalszym brzmieniu:  
1a. Komunikaty i informacje. 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu. 

2.1. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 lutego 2022 r. 
2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 28 lutego 2022 r. 

3. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 
4. Wnioski dotyczące nagród. 

4.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów. 
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4.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 
5. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.  
6. Wnioski dydaktyczne. 

6.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających 
cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 

6.1.1. Program studiów dla kierunku East European Jewish Studies, studia II stopnia. 
6.1.2. Program studiów dla kierunku judaistyka, studia II stopnia. 
6.1.3. Program studiów dla kierunku studia romanistyczne, studia II stopnia. 

6.2. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów dla kierunków 
rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 

6.2.1. Program studiów dla kierunku Administration in International Organizations, studia II stopnia. 
6.2.2. Program studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration, studia I stopnia.  
6.2.3. Program studiów dla kierunku Criminal Justice, studia I stopnia. 
6.2.4. Program studiów dla kierunku LL.M. International and European Law, studia II stopnia. 

6.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021  
w sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023. 

6.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych 
Prawo i Systemy Teleinformatyczne od roku akademickiego 2022/2023. 

6.5. Zmiana regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.  
6.6. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
6.7. Zmiana regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. 

7. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 153/2019 w sprawie wzoru dyplomu doktorskiego  
i habilitacyjnego. 

8. Uchylenie uchwał: Nr 166/2020 w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Nr 14/2021 w sprawie wskazania osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego 
na kadencję 2020-2024. 

9. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2019-2021. 
10. Wolne wnioski. 
 
1a. Komunikaty i informacje. 
Komunikaty i informacje przedstawili: 
Zastępca Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej L. Ryk podał, że UKW w dniu 21 marca 
podjęła uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli akademickich 
oraz przedstawicieli studentów do Uniwersyteckiego Kolegium Elektorów. Wyjaśnił, że UKE powoływane jest 
na okres kadencji jednak pojawiły się wakaty stąd konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających; 
dotyczy to 5 nauczycieli akademickich i 16 studentów. Wybory uzupełniające mają zostać przeprowadzone w 
terminie do 14 kwietnia. W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie UKW, na którym przyjęty zostanie 
kalendarz wyborczy. Jeżeli wszystkie procedury zostaną przeprowadzone sprawnie to w dniu 14 czerwca 
powinno nastąpić przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia wyników przedterminowych wyborów rektora na tę 
kadencję. Zadeklarował, że UKW podejmuje działania zgodnie ze Statutem, zdecydowanie przestrzegana 
będzie zasada transparentności i jeżeli nie zajdą jakieś nadzwyczajne okoliczności to wybory przeprowadzone 
zostaną w trybie stacjonarnym.        
Prorektor T. Kalisz poinformował o działaniach jakie w Uniwersytecie podejmowane są w związku z wojną na 
Ukrainie. Podał, że reakcja społeczności Uniwersytetu jest imponująca i akcji pomocowych jest bardzo dużo. 
Działa również Komitet Solidarni z Ukrainą, którego celem jest m.in. koordynacja tej pomocy. W skład 
Komitetu, poza nim, wchodzą: prof. Jarosław Syrnyk, jako Przewodniczący oraz dr Anna Ursulenko, dr Alina 
Czapiga, dr Kamila Kamińska-Sztark, dr Barbara Kowalczyk, dr Katarzyna Uczkiewicz, prof. Patrycja Matusz. 
Utworzony został specjalny adres e-mail: ukraina@uwr.edu.pl, na który można przesyłać zgłoszenia o pomoc, 
a także możliwości jej udzielenia; zgłoszeń można dokonywać także poprzez dedykowany formularz dostępny 
na stronie Uczelni. Blisko 500 studentów zgłosiło się do wolontariatu i działalność ta koordynowana jest przez 
Biuro ds. Odpowiedzialności Społecznej oraz dr Kamilę Kamińską-Sztark. Podpisano umowy na wolontariat 
oraz przeprowadzono szkolenia dzięki czemu wolontariusze mogą wspomagać działania realizowane m.in. na 
Dworcu Głównym. Oprócz tego w Biurze znajduje się punkt opieki nad dziećmi, skupia także studentów 
znających język ukraiński, którzy pomagają również w kwestii tłumaczeń. Zaraz na samym początku podjęte 
zostały decyzje dotyczące ukraińskich studentów. Działania te opierały się na wskazywaniu rozwiązań 
formalno-prawnych w przypadku pojawienia się trudności związanych z podjęciem kształcenia, ale także na 
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wsparciu socjalnym poprzez udzielanie zapomóg, czy zwalnianiu z opłat za zamieszkiwanie w domach 
studenckich. Inne podejmowane działania w tym obszarze to m.in.: utworzenie punktu informacyjnego przy  
ul. Kuźniczej w ramach Welcome Centre, przygotowanie ulotki informacyjnej z kodem QR pozwalającym na 
jej bieżącą aktualizację, prowadzenie ogromnej liczby zbiórek na wydziałach, zorganizowanie kursów 
językowych, zapewnienie wsparcia i pomocy psychologicznej, wsparcie w zakresie zakwaterowania 
(przeznaczenie obiektów Uczelni do długoterminowego najmu; dot. DS. Pancernik, Hotelu Asystenta Sezam, 
Hotelu Zaułek), uruchomienie seminariów dotyczących możliwości udzielania porad prawnych (w pierwszej 
kolejności dla studentów czwartego i piątego roku prawa), przeprowadzenie szkoleń przez Centrum Prewencji 
Terrorystycznej ABW o możliwych zagrożeniach, przeprowadzenie szkoleń związanych m.in. z prawem 
migracyjnym i azylowym, zorganizowanie - we współpracy z reprezentacją doktorantów - panelu, na którym 
dyskutowano m.in. o możliwości kontynuacji badań przez ukraińskich studentów w ramach doktoratu. Ponadto 
w ramach spotkań z Wojewodą powstała inicjatywa powołania zespołu eksperckiego, który w szerszym 
przedziale czasowym służyłby radą ekspercką we wszystkich działaniach, które podejmowane będą w dłuższej 
perspektywie. Podsumowując podał kilka danych w liczbach: studenci pochodzący z Ukrainy to 399 osób, 
zapomóg udzielono 61 osobom o średniej wysokości 2 tys. zł, stypendia socjalne przyznano 65 osobom, 
złożono 61 wniosków o zwolnienie z opłat za pobyt w domach studenckich (szacowany koszt to ok. 40 tys. zł).  
Prorektor G. Bugla-Płoskońska powiedziała, że kwestie związane z dydaktyką stanowią ogromne wyzwanie 
zarówno dla poszczególnych wydziałów jak i dla organizacji całości procesu kształcenia w Uczelni. Uniwersytet 
pozostaje w stałym kontakcie z innymi uczelniami i w ramach spotkań uczelnianych gremiów dzielą się 
doświadczeniami oraz wymieniają dobrymi praktykami. Na chwilę obecną kończą się prace nad wydaniem 
wzoru oświadczenia dla przyszłych studentów, którzy nie posiadają dokumentów poświadczających okresów 
studiowania, egzaminów, czy odbytych praktyk, a chcieliby przenieść się na Uniwersytet Wrocławski.  
W oparciu o specustawę przygotowane zostanie zarządzenie w sprawie organizacji procesu rekrutacji, w tym 
procedury rejestracji w systemie internetowym. W ramach Komisji Nauczania, ze wsparciem ekspertów  
z wydziałów, powołany zostanie zespół roboczy, którego celem będzie rozpoznawanie i analizowanie 
bieżących kwestii jakie pojawią się w tym obszarze, a także szukanie rozwiązań i ich elastyczne wprowadzanie 
do istniejących zarządzeń. W ramach Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców utworzonych 
zostało 8 grup dla uchodźców w zakresie nauki języka polskiego; na kursach kształci się obecnie około 100 
osób. Zajęcia prowadzone są w ramach wolontariatu. Nauka skupia się głównie na podstawach i kwestiach 
związanych z załatwianiem podstawowych spraw urzędowych takich jak uzyskanie numeru PESEL, czy 
założenie konta. Pojawiła się informacja na temat możliwości pozyskania lektorów, którzy byli zatrudnieni w 
NAWA i być może NAWA będzie ich finansować, co z kolei umożliwiłoby zorganizowanie dłuższych kursów 
dla osób chcących potem studiować w Uniwersytecie.  
Prorektor E. Zych podał, że KRASP skierowała prośbę o zaopiniowanie prezydenckiego projektu ustawy  
o Akademii Kopernikańskiej. Czas przeznaczony na wydanie opinii wynosił 2 dni. Projekt został przesłany 
m.in. do dziekanów i przewodniczących rad dyscyplin naukowych. Wszystkie uwagi zostały zebrane, z czego 
większość się powtarzała. Główna uwaga, wspólna, dotyczyła czasu na wydanie opinii; wskazywano, że 2 dni 
to zdecydowanie za mało na wydanie rzeczowej opinii o projekcie. Inne uwagi dotyczyły m.in. braku listu 
przewodniego, który wyjaśniałby cel powołania Akademii oraz pominięcia części nauk humanistycznych w tej 
inicjatywie. W piśmie skierowanym do KRASP wszystkie nadesłane uwagi zostaną wyartykułowane. 
Prorektor P. Matusz powiedziała, że zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie pojawiły się pytania o możliwość 
zatrudniania naukowców z Ukrainy. W tej sprawie skierowano pismo do NCN. W odpowiedzi NCN wskazało, 
że w grantach NCN w ramach kosztów bezpośrednich można wygospodarować do 100 tys. zł rocznie na 
zatrudnienie osoby ze stopniem doktora, na wykonywanie zadań prowadzonych w projektach. W takich 
przypadkach nie będzie konieczności aneksowania umów. Zatrudnienie może nastąpić w trybie poza-
konkursowym, ale fakt zatrudnienia takich osób musi być zgłoszony do NCN. Jest zastrzeżenie, że musi się 
to odbyć bez szkody dla projektu. Warunki jakie muszą być spełnione to: musi to być osoba, która wyjechała 
z Ukrainy i prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną przed wybuchem wojny. W odniesieniu do tej kwestii 
podała, że uniwersytety ukraińskie z pewną rezerwą patrzą na przejmowanie swoich pracowników i studentów 
traktując to jako „drenaż mózgów”. W sytuacji jaka ma miejsce na Ukrainie to może brzmieć trochę dziwnie, 
ale takie sygnały pojawiły się nie tylko w obrębie Uniwersytetu, ale również w obrębie gremiów, w których 
Uczelnia uczestniczy, że jest to trochę traktowane jako działanie niepatriotyczne. Na koniec poprosiła, aby w 
tym zakresie dzielić się informacjami i zgłaszać takie zapotrzebowanie do Biura Współpracy Międzynarodowej, 
które na tej podstawie tworzy bazę takich osób.   
Prof. K. Ruchniewicz zauważył, że środowisko akademickie aktywnie działa i na bieżąco reaguje na to co się 
dzieje jednak nie ma żadnej strategii postępowania na przyszłość. Mając na uwadze skalę uchodźstwa jaka 
nastąpi w kolejnych latach oczekiwałby takiego myślenia strategicznego. Zapytał, czy Uczelnia zastanawia się 
nad stworzeniem miejsc, w których będzie można czasowo zatrudnić te osoby albo przyjąć je na stypendia? 
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Czy podejmowane są jakieś działania w celu pozyskania środków ministerialnych lub w ramach różnych 
fundacji, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów ich pobytu? Następnie wspomniał o zasłyszanym pomyśle 
odtworzenia Uniwersytetu Lwowskiego we Wrocławiu poprzez stworzenie czegoś na kształt hubu, który 
pozwoliłby na kontynuowanie pracy uniwersytetu w sposób zdalny biorąc pod uwagę, że pracownicy i studenci 
rozpierzchli się po Ukrainie, ale również po całej Europie. Czy władzom Uczelni wiadomo coś na ten temat? 
p.o. Rektora odparł, że nie słyszał o tym pomyśle. W przypadku pozyskania jakichś informacji niezwłocznie je 
przekaże.   
Dziekan T. Jurdziński wtrącił, że uzyskał informację od kolegi, który ma współpracowników na Uniwersytecie 
Kijowskim, że są w Kijowie plany wznowienia zajęć w formie zdalnej co świadczy o tym, że tamtejsi akademicy 
mają ambicję utrzymania działalności. Nie spieszyłby się zatem z tym pomysłem przenoszenia uniwersytetu.  
Prorektor P. Matusz w odniesieniu do wypowiedzi Dziekana Jurdzińskiego podała, że uniwersytety ukraińskie 
próbują wracać do pracy zdalnej tam gdzie jest to oczywiście możliwe. Wyjaśniła, że aplikacje będą składane 
tam gdzie pojawi się możliwość uzyskania finansowania, wpisane w nich zostały również stypendia dla osób 
z Ukrainy. Natomiast w swojej wypowiedzi chciała tylko zwrócić uwagę na głosy, które słychać w tej sprawie, 
ponieważ społeczność bardzo żywiołowo zareagowała na tę pomoc i aktualne działania mają na celu jej dobre 
zorganizowanie. Dodała, że część uniwersytetów przyjmuje studentów na zasadzie mobilności i jest to również 
pewien pomysł na to, żeby tych studentów nie przenosić, ale dać im szansę kontynuowania semestru albo 
dwóch na programach mobilnościowych, na które być może łatwiej będzie uzyskać finansowanie.  
Prorektor E. Zych w kontekście pytania prof. Ruchniewicza o strategiczne rozwiązania w zakresie 
finansowania powiedział, że nie należy kierować się emocjami w tej sprawie. Ministerstwo bardzo zachęca do 
podejmowania różnych działań, ale nic nie proponuje jeśli chodzi o ich finansowanie. Odbyło się spotkanie 
m.in. w tej sprawie z Wojewodą, na którym jednoznacznie wybrzmiało, że barierą są finanse. Jest małe 
światełko w tunelu w tej kwestii, ale trudno na chwilę obecną mówić o szczegółach.   
Prorektor G. Bugla-Płoskońska dodała, że jeśli chodzi o zainteresowanie studentów kwestią przenoszenia się 
na studia to wiele jest zapytań o to, jednak na ten moment w skali Uczelni procedura została uruchomiona w 
stosunku do sześciu osób. Jeżeli chodzi o koszt kursów, o których mówiła, to wynosi on powyżej 40 tys. zł.  
W tej chwili one prowadzone są w ramach wolontariatu. 
Rzecznika prasowa K. Uczkiewicz poinformowała, że w sprawie bajki terapeutycznej stworzonej w ramach 
projektu przez zespół prof. Galasińskiego prawdopodobnie dojdzie do podpisania umowy z Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych. Dodała, że również właściciel TVN zadeklarował wsparcie finansowe.  
Dr hab. J. Michaliszyn zapytał, czy są już jakieś decyzje w sprawie rekrutacji osób z Rosji? 
Prorektor G. Bugla-Płoskońska odparła, że nie ma póki co żadnych odgórnych wytycznych. Na ten moment 
pod względem prawnym nie można niczego zrobić, ponieważ rekrutacja dotyczy osób, a nie instytucji.  
p.o. Rektora zapytał, czy są jeszcze jakieś komunikaty i informacje? Wobec braku zgłoszeń przystąpił do 
realizacji kolejnych punktów porządku obrad. 
 
2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Senatu. 
2.1. Przyjęcie protokołu posiedzenia w dniu 23 lutego 2022 r. 
2.2. Przyjęcie protokołu posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 28 lutego 2022 r. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie. Protokoły zostały przyjęte w głosowaniu jawnym, jednomyślnie i bez uwag. 
 
3. Zmiana w komisjach senackich na kadencję 2020-2024. 
Wniosek przedstawił Prorektor T. Kalisz. Wniosek dotyczy powołania przedstawicieli Samorządu Studentów 
do komisji senackich na kadencję 2020-2024. Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Konkretnych pytań 
nie zgłoszono wobec czego p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania w tabeli; uchwała Nr 11/2022.  

Powołanie przedstawicieli Samorządu Studentów do komisji 
senackich w kadencji 2020-2024: 

Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

Michała Jerza do Komisji Finansów 29 26 1 2 29 

Szymona Garusa do Komisji Inwestycji i Majątku 33 30 0 3 33 

Jędrzeja Grysiaka do Komisji Nauczania 34 28 1 5 34 

Arkadiusza Smugowskiego do Komisji Nauki i Współ. z Zagr. 34 27 2 5 34 

Michała Rolaka do Komisji Rozwoju 32 27 0 5 32 

Patryka Korolki do Komisji Statutowej 33 24 3 6 33 
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4. Wnioski dotyczące nagród. 
4.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów. 
4.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 
Wnioski przedstawił Prorektor E. Zych. Podał, że wnioski dotyczą nagród za rok ubiegły. W przypadku nagród 
Prezesa Rady Ministrów kandydaci wyłonieni zostali na wydziałach w poszczególnych dyscyplinach. 
Natomiast jeśli chodzi o nagrody ministra, Uczelnia może zgłosić tylko po jednym kandydacie w czterech 
kategoriach: za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej, za 
osiągnięcia w działalności organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. Przedstawione kandydatury zostały 
wyłonione w drodze głosowania jakie odbyło się w gronie dziekanów oraz Dyrektora CSNiE.   
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Dziekani odpowiadali na pojedyncze pytania o poszczególne 
osiągnięcia kandydatów. Poza tym głosów w dyskusji nie zgłoszono.  
Wobec braku innych głosów p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania w tabeli; uchwały Nr 12/2022 i 13/2022.  

4.1. Nagrody Prezesa Rady Ministrów: Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

- za rozprawę doktorską: 

dr Kamil Baraniuk  33 32 0 1 33 

dr Justyna Fudala-Paszkowska  32 30 0 2 32 

dr Agnieszka Hejna  32 30 1 1 32 

dr Krzysztof Nowicki  34 32 0 2 34 

dr Mirosława Jurecka  33 33 0 0 33 

dr Aleksandra Kil-Matlak  33 31 1 1 33 

dr Anna Pigoń  33 29 2 2 33 

dr Klaudia Mencel  33 31 0 2 33 

dr Agnieszka Sobieska  33 32 0 1 33 

dr Bożena Szulc  34 32 0 2 34 

- za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego: 

dr hab. Wojciech Drąg  33 32 0 1 33 

dr hab. Jarosław Malicki  31 29 1 1 31 

dr hab. Bartosz Szyszko  30 29 1 0 30 

- za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej: 

prof. dr hab. Adam Chmielewski 34 26 3 5 34 

4.2. Nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki: 

Głosy 
oddane 

Głosy 
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy  
wstrz. 

Głosy 
ważne 

- za osiągnięcia naukowe – zespół w składzie:  
prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz   
dr Marcin Szafran  
dr Agnieszka Strzałka 

34 31 0 1 34 

- za osiągnięcia dydaktyczne:  
dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr 

34 27 2 5 34 

- za osiągnięcia organizacyjne:  
prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski 

34 28 1 5 34 

- za całokształt dorobku:  
prof. dr hab. Marek Zybura 

34 24 2 8 34 

 
5. Wnioski w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych.  
Wniosek przedstawił p.o. Rektora. Lista wniosków wraz z uzasadnieniami zamieszczona została w plikach 
grupy Senatu. W związku z dużą liczbą głosowań p.o. Rektora zaproponował przejście od razu do głosowania. 
Jeżeli ktoś będzie chciał zabrać głos w sprawie konkretnego wniosku będzie to oczywiście możliwe. 
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Następnie p.o. Rektora zarządził głosowanie. Z uwagi na problemy techniczne głosowania dotyczące 
następujących osób: mgr Elżbiety Kazimierczyk, dr Renaty Barzyckiej-Szydełko, dr. hab. Krzysztofa 
Szlachcica, mgr Ewy Gałygi-Michowskiej, prof. Piotra Chruszczewskiego, dr Katarzyny Witczyńskiej, odbyły 
się po pkt. 8. 
Dr hab. J. Michaliszyn zauważył, że Medal Srebrny za Długoletnią Służbę przyznaje się po minimum 
dwudziestu latach pracy, natomiast dwie osoby wskazane do tego odznaczenia mają krótszy staż pracy; 
dotyczy to dr. Adama Białego i dr. Mai Lubańskiej. Dodał, że w dokumentacji znajdują się wnioski o przyznanie 
Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę.  
Głosowania dotyczące przyznania odznaczenia dr. Adamowi Białemu oraz dr. Mai Lubańskiej również odbyły 
się po pkt. 8. Wyjaśnione zostało, że oba wnioski dotyczą jednak Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę; 
błąd znajdował się w dokumentacji dostarczonej z wydziału. 
Wyniki głosowania w tabeli; uchwała Nr 14/2022.  

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

prof. dr hab. Cyryl Latos-Grażyński 32 29 1 2 32 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

prof. dr hab. Lech Borowiec 32 29 0 3 32 

prof. dr hab. Leon Kieres 31 25 5 1 31 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

prof. dr hab. Maciej Matwijów 32 28 0 4 32 

Złoty Krzyż Zasługi Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

prof. dr hab. Marcin Stępień 31 26 0 5 31 

prof. dr hab. Anna Trzeciak 30 24 1 5 30 

mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak 33 28 1 4 33 

dr hab. Zygmunt Kącki 33 27 1 5 33 

prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech 31 29 0 2 31 

prof. dr hab. Tadeusz Kocowski 33 26 2 5 33 

Srebrny Krzyż Zasługi Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr hab. Jacek Zieliński 30 24 3 3 30 

dr Sebastian Jakubowski 31 25 1 5 31 

dr hab. Dominik Kopiński 32 26 1 5 32 

dr hab. Katarzyna Szalonka 31 25 2 4 31 

Brązowy Krzyż Zasługi Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr hab. Maciej Bachryj-Krzywaźnia 32 25 2 5 32 

dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska 31 24 3 4 31 

dr Mariusz Dybał 33 26 1 6 33 

dr hab. Rafał Lipniewicz 27 21 0 6 27 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

mgr Joanna Czyrek 32 29 1 2 32 

  Zbigniew Gomułkiewicz 28 26 0 2 26 

  Dorota Kehl 31 29 0 2 31 

  Dariusz Król 31 29 0 2 31 

dr Rozalia Ligus 33 31 0 2 33 

dr Mirosław Piwowarczyk 30 28 0 2 30 

mgr Anna Szemplińska 30 29 0 1 30 

mgr Elżbieta Kazimierczyk 29 27 0 2 29 

mgr Ewa Merdas 30 28 0 2 30 

  Jolanta Orzełek 30 29 0 1 30 

mgr inż. Ryszard Huk 30 27 1 2 30 

mgr inż. Edward Humiński 31 28 1 2 31 

  Krzysztof Grzesiak 30 27 0 3 30 

  Zbigniew Parys 31 26 1 4 31 
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mgr Małgorzata Gałuszewska 30 30 0 0 30 

mgr Lidia Janota 31 31 0 0 31 

mgr Beata Machalska 29 29 0 0 29 

mgr Katarzyna Potocka-Brygier 32 29 1 2 32 

mgr Dorota Snoch 28 25 0 3 28 

mgr Andrzej Ścięgosz 31 28 1 2 31 

mgr Maria Witkowska 29 25 2 2 29 

dr Renata Barzycka-Szydełko 29 27 0 2 29 

mgr Ewa Jangas 29 26 0 3 29 

dr hab. Mariusz Marszalski 31 29 0 2 31 

mgr Dorota Taboł 31 30 0 1 31 

dr hab. Krzysztof Szlachcic 28 26 0 2 28 

dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys 32 24 3 5 32 

mgr Ewa Gałyga-Michowska 29 27 0 2 29 

mgr Bogusława Kuczborska 31 28 0 3 31 

mgr Jadwiga Lewińska 28 26 0 2 28 

mgr Magdalena Łuczak 32 30 0 2 32 

mgr Teresa Pomorska 31 29 0 2 31 

mgr Jolanta Wojnarowska 30 28 0 2 30 

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

  Andrzej Górski 30 27 0 3 30 

dr hab. Anna Jakubska-Busse 31 28 1 2 31 

  Wioletta Uss 32 29 0 3 32 

mgr inż. Bogdan Wróblewski 32 29 1 2 32 

  Dawid Lewandowski 32 28 1 3 32 

dr Adam Biały 29 24 1 4 29 

  Elżbieta Cesarska 28 26 0 2 28 

prof. dr hab. Piotr Chruszczewski 29 26 1 2 29 

dr Maja Lubańska 29 24 1 4 29 

dr Monika Mościbrodzka 28 26 0 2 28 

mgr Magdalena Siejkowska 30 28 0 2 30 

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

mgr Monika Papierz 31 30 0 1 31 

mgr Adrian Nowak 29 28 0 1 29 

mgr Małgorzata Koziełł 31 28 1 2 31 

dr hab. Michał Garcarz 30 28 0 2 30 

dr Dorota Klimek-Jankowska 31 29 0 2 31 

mgr inż. Ireneusz Kuboń 29 29 0 0 29 

dr hab. Krzysztof Migdalski 31 28 0 3 31 

dr Katarzyna Sówka-Pietraszewska 29 26 0 3 29 

dr Katarzyna Witczyńska 29 27 0 2 29 

Medal Komisji Edukacji Narodowej Głosy 
oddane 

Głosy  
za 

Głosy  
przeciw 

Głosy 
wstrz. 

Głosy 
ważne 

dr Zygmunt Dajdok 29 26 0 3 29 

dr Agata Dorotkiewicz-Jach 28 26 0 2 28 

dr Bożena Futoma-Kołoch 29 26 0 3 29 

dr Aleksandra Kilian 31 27 0 4 31 

dr hab. Renata Tańczuk 31 28 1 2 31 

dr inż. Radosław Wasielewski 30 27 0 3 30 

dr hab. Mateusz Błaszczyk 28 24 2 2 28 

prof. dr hab. Maciej Manikowski 31 26 1 4 31 

dr hab. Agata Wnukiewicz-Kozłowska 31 26 0 3 31 
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6. Wnioski dydaktyczne. 
6.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających 
cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
6.1.1. Program studiów dla kierunku East European Jewish Studies, studia II stopnia. 
Wniosek przedstawiła Prodziekan M. Zaśko-Zielińska. Podała, że program przygotowany został w Katedrze 
Judaistyki Wydziału Filologicznego, dotyczy studiów magisterskich i jest poświęcony historii i kulturze Żydów 
wschodnioeuropejskich. Studenci będą uczyć się trzech języków: hebrajskiego, jidysz i polskiego. Program 
składa się z ciągu wykładów i warsztatów mistrzowskich, które będą prowadzone przez wykładowców Katedry, 
a także zaproszonych gości z uniwersytetów z całego świata. Są to płatne studia anglojęzyczne. 
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 15/2022. 
 
6.1.2. Program studiów dla kierunku judaistyka, studia II stopnia. 
Wniosek przedstawiła Prodziekan M. Zaśko-Zielińska. Podała, że wniosek dotyczy korekty programu na 
stacjonarnych studiach drugiego stopnia, która polega na dodaniu nowego przedmiotu cyfrowa humanistyka  
i usunięciu dwóch innych tj.: Żydzi na Śląsku oraz źródła do badań historii i kultury Żydów. Ponadto przedmiot 
cyfrowa humanistyka prowadzony będzie dla studentów judaistyki oraz filologii klasycznej co odpowiada na 
potrzeby obniżenia kosztochłonności zajęć na tak zwanych małych filologiach. 
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 16/2022. 
 
6.1.3. Program studiów dla kierunku studia romanistyczne, studia II stopnia. 
Wniosek przedstawiła Prodziekan M. Zaśko-Zielińska. Podała, że wniosek związany jest z utworzeniem od 
roku akademickiego 2022/2023 nowego kierunku studiów drugiego stopnia o nazwie studia romanistyczne. 
Obecnie w Instytucie Filologii Romańskiej kształcenie odbywa się na studiach pierwszego stopnia na trzech 
kierunkach: filologia francuska, filologia hiszpańska oraz italianistyka, oraz na studiach drugiego stopnia na 
dwóch kierunkach: filologia francuska i filologia hiszpańska. Nowoprojektowany kierunek ma zastąpić dwa 
kierunki obecnie prowadzone, czyli filologię francuską i filologię hiszpańską, a w dalszej perspektywie od roku 
2023/2024 umożliwi również studiowanie absolwentom pierwszego stopnia italianistyki na studiach drugiego 
stopnia. Dzięki temu, że program jest wspólny dla obu filologii pozwoli to na wprowadzenie oszczędności w 
zakresie obciążeń dydaktycznych. Studenci będą uczyli się wybranego języka od poziomu C1 (francuskiego, 
hiszpańskiego lub włoskiego) oraz drugiego języka od dowolnego poziomu. Jednocześnie będą kształcili się 
z zakresu językoznawstwa, przekładoznawstwa lub literaturoznawstwa, będą mogli zrealizować specjalność 
translatorską oraz moduł przygotowanie do zawodu nauczyciela, który opracowany został we współpracy  
z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.    
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 17/2022. 
 
6.2. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów dla kierunków 
rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
6.2.1. Program studiów dla kierunku Administration in International Organizations, studia II stopnia. 
6.2.2. Program studiów dla kierunku Bachelor of Business and Administration, studia I stopnia.  
6.2.3. Program studiów dla kierunku Criminal Justice, studia I stopnia. 
6.2.4. Program studiów dla kierunku LL.M. International and European Law, studia II stopnia. 
Wnioski przedstawiła Prodziekan W. Jedlecka. Podała, że wszystkie wnioski dotyczą programów studiów dla 
kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. Przedstawione programy 
zostały pozytywnie zaopiniowane przez zespoły: ds. jakości kształcenia oraz ds. oceny jakości kształcenia,  
a także przez wydziałową komisję dydaktyczną i senacką Komisję Nauczania. Zmiany są niewielkie i dotyczą 
m.in. zwiększenia godzin seminarium, wprowadzenia nowych przedmiotów do wyboru oraz dodania nowych 
przedmiotów kursowych.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
ad 6.2.1: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 18/2022, 
ad 6.2.2: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 19/2022, 
ad 6.2.3: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 20/2022, 
ad 6.2.4: oddano 33 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 21/2022. 
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6.3. Zmiana uchwał: Nr 104/2021 w sprawie zasad i trybu rekrutacji obywateli polskich na studia  
w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023 oraz Nr 105/2021 w 
sprawie zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023. 
Wnioski przedstawili Dziekan R. Alberski oraz Przewodniczący Komisji Nauczania R. Kucharczyk.  
Przedstawione w dokumentacji projekty uchwał dotyczą ustalenia zasad rekrutacji na studia drugiego stopnia 
na kierunki: East European Jewish Studies i studia romanistyczne oraz uchylenia zasad rekrutacji na 
następujące kierunki studiów stacjonarnych: filologia klasyczna II stopnia, socjologia specjalność: Urban 
Studies II stopnia, studia śródziemnomorskie II stopnia, oraz niestacjonarnych: dyplomacja europejska I i II 
stopnia, politologia I i II stopnia, praca socjalna I stopnia, socjologia I i II stopnia, socjologia grup 
dyspozycyjnych I i II stopnia, socjologia ekonomiczna I stopnia.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
- zmiana uchwały Nr 104/2021: oddano 32 głosy, 31 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 22/2022, 
- zmiana uchwały Nr 105/2021: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 23/2022. 
 
6.4. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programu Studiów Podyplomowych 
Prawo i Systemy Teleinformatyczne od roku akademickiego 2022/2023. 
Wniosek przedstawiła Prodziekan W. Jedlecka. Podała, że studia adresowane są do pracowników podmiotów 
publicznych i prywatnych zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem oraz utrzymywaniem funkcjonowania 
systemów teleinformatycznych. Absolwent studiów będzie potrafił analizować i rozwiązywać problemy prawne 
w zakresie objętym programem studiów. Program obejmuje dwa semestry nauki, zakłada 160 godzin. Łączna 
liczba punktów ECTS 33. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez wydziałową komisję dydaktyczną 
oraz senacką Komisję Nauczania.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 24/2022. 
 
6.5. Zmiana regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.  
Wniosek przedstawiła Prorektor G. Bugla-Płoskońska. Podała, że zmiana została zgłoszona przez WPAE  
i uzyskała akceptację Samorządu Doktorantów oraz senackiej Komisji Nauczania.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali: 
Dr hab. J. Michaliszyn zapytał, czy uchwała, która ma być zmieniania jeszcze obowiązuje? Pyta o to, ponieważ 
zgodnie ze Statutem wszystkie uchwały wydane na podstawie poprzedniego statutu obowiązywały tylko do 
końca 2020 roku. Ta uchwała również ma odniesienie do nieaktualnego statutu. W jego opinii zmieniana 
uchwała powinna była wygasnąć półtora roku temu, zatem jej zmienienie nie ma większego sensu. 
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że zmieniana uchwała nadal obowiązuje, ponieważ zgodnie z przepisami 
ustawy wprowadzającej ustawę PSWN, do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed 1 października 
2019 roku stosuje się zasady dotychczasowe. Jeśli chodzi o akty wewnętrzne uchwalone na podstawie 
nieobowiązującego statutu to zostało przyjęte, że utraciły moc obowiązującą jeżeli przyjęte były wyłącznie na 
podstawie statutu. Natomiast regulamin studiów doktoranckich jest aktem, który ma również oparcie w ustawie. 
Analizując tę sprawę pod kątem możliwości dokonania zmian uznała, że odbywanie studiów doktoranckich na 
zasadach dotychczasowych nie oznacza niemożliwości dokonania zmiany w regulaminie tych studiów. Z całą 
pewnością nie można stwierdzić, że takie osoby mogą studiować na podstawie regulaminu Szkoły Doktorskiej, 
ponieważ nie są doktorantami tej Szkoły. Zatem, w jej ocenie, taka zmiana jest dopuszczalna. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 25/2022. 
 
6.6. Zmiana regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wniosek przedstawiła Prorektor G. Bugla-Płoskońska. Podała, że proponowane zmiany wypracowane zostały 
podczas wielu długich i owocnych spotkań Rady Szkoły Doktorskiej, wynikają z doświadczeń kolejnego roku 
pracy w Szkole i mają na celu poprawienie i usprawnienie funkcjonowania Szkoły Doktorskiej. Zmiany uzyskały 
akceptację Rady Szkoły Doktorskiej, senackiej Komisji Nauczania oraz Samorządu Doktorantów.   
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 31 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 26/2022.  
 
6.7. Zmiana regulaminu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Wniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Nauczania R. Kucharczyk. Podziękował za zrozumienie sytuacji 
nadzwyczajnej i wyrażenie zgody na włączenie tego punktu do porządku obrad dzisiejszego posiedzenia. 
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Powiedział, że wojna na Ukrainie zaczęła się mniej więcej wtedy kiedy rozpoczął się semestr letni w Uczelni  
i od początku tego semestru senacka Komisja Nauczania w ścisłej współpracy z pionem nauczania 
podlegającym Prorektor ds. nauczania G. Bugli-Płoskońskiej oraz pionem studenckim podlegającym 
Prorektorowi ds. studenckich T. Kaliszowi, a także z Biurem Współpracy Międzynarodowej, które opiekuje się 
studentami obcokrajowcami i Biurem Radców Prawnych, rozważała kwestie związane z faktycznym 
umożliwieniem studentom ukraińskim i polskim studiującym dotąd na uczelniach ukraińskich, kontynuowanie 
studiów na Uniwersytecie. Początkowo miało to charakter partyzancki, ponieważ obowiązujący regulamin 
studiów jest dość elastyczny w tym zakresie, oczekiwano jednak na specustawę o pomocy Ukrainie, żeby móc 
te działania usankcjonować. Ustawa w tej sprawie ogłoszona została 12 marca br.; zezwoliła na wprowadzenie 
zmian w specjalnym trybie bez zachowania ustawowych terminów przewidzianych dla regulaminu studiów, 
pozwoliła również na zastosowanie ich w bieżącym roku akademickim. Proponowane zmiany w regulaminie 
dotyczą dwóch kwestii: po pierwsze, umożliwiają przyjęcie na studia już po rozpoczęciu okresu 
rozliczeniowego. W zwykłych sytuacjach wnioski o przeniesienie składa się przed rozpoczęciem semestru lub 
roku, zmiana umożliwia zrezygnowanie z tego terminu. Wyraźnie został wskazany przejściowy charakter 
przepisu tzn. taka możliwość istnieje do końca przyszłego roku akademickiego, jeśli sytuacja na Ukrainie w 
tym czasie się nie ustatkuje to będzie dużo czasu żeby przedłużyć jego działanie. Po drugie, wprowadzono 
ograniczenie, że na specjalnych zasadach wnioski mogą być składane w ciągu miesiąca od przekroczenia 
granicy lub od dnia wejścia w życie tej zmiany. Oczywiście nie wyklucza to sytuacji, w których osoby te mogą 
od nowego semestru wnioskować o przeniesienie na normalnych zasadach tak jak każdy student obcej 
uczelni. Z przeniesieniem wiąże się konieczność potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć studentów. 
Odbywa się to na podstawie dokumentów przekazanych przez studenta o przebiegu studiów, uzyskanych 
dyplomach ukończenia wcześniejszych studiów, zaliczonych egzaminach. Dokumenty te potwierdza uczelnia 
macierzysta. Specustawa przewidziała jednak sytuację, w której kandydat nie będzie mógł takich dokumentów 
przedstawić; w takim przypadku potwierdzenie osiągnięć kandydata odbędzie się na specjalnych zasadach. 
Zaproponowany został przepis mówiący, że dziekan będzie mógł powołać specjalną komisję, a weryfikacja 
osiągnięć, zgodnie z ustawą, może sprowadzać się do egzaminowania aplikanta. Trudno jest stwierdzić na 
chwilę obecną ile będzie takich osób, Uniwersytet dysponuje także narzędziem takim jak warunkowe decyzje 
o przyjęciu, pomimo tego powinny również obowiązywać regulacje uwzględniające te specjalne okoliczności. 
Jest to bardzo mały fragment problemów jakie się pojawiają. Rekrutacja na kolejny rok akademicki będzie 
kluczowa, będzie wymagała ustaleń na najwyższym szczeblu i uczelnianego konsensusu.    
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 29 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 27/2022. 
 
7. Sprostowanie omyłki pisarskiej w uchwale Nr 153/2019 w sprawie wzoru dyplomu doktorskiego  
i habilitacyjnego. 
Wniosek przedstawił Prorektor E. Zych. Podał, że w sprostowaniu chodzi o zmianę słów: „wydany w 
Rzeczpospolitej Polskiej” na słowa: „wydany w Rzeczypospolitej Polskiej”. Wydrukowane dyplomy zawierają 
tę drugą formę i z uwagi na koszty uznano, że łatwiej zmienić uchwałę Senatu niż drukować nowe dyplomy.  
Mgr E. Majewska-Machaj sprecyzowała, że dyplomy zostały wydrukowane prawidłowo i rzeczywiście jest to 
oczywista omyłka w uchwale, ponieważ prawidłowa nazwa, zgodna zarówno z rozporządzeniem określającym 
elementy wzoru dyplomów, jak i z Konstytucją, powinna brzmieć: „Rzeczypospolitej Polskiej”.  
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.    
Wynik głosowania: oddano 28 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 28/2022. 
 
8. Uchylenie uchwał: Nr 166/2020 w sprawie regulaminu organizacyjnego Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego i Nr 14/2021 w sprawie wskazania osoby do Rady Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego na kadencję 2020-2024. 
Wniosek przedstawił p.o. Rektora. Wniosek ma charakter porządkujący. Dyrektor Muzeum UWr przedłożył 
nowy regulamin uzgodniony z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Ministrem Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ze względu na zawarte w nim regulacje oraz w oparciu o wykładnię Statutu 
nowy regulamin opublikowany zostanie zarządzeniem Rektora. 
Następnie p.o. Rektora otworzył dyskusję. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 29 głosów, 27 za wnioskiem i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 29/2022. 
 

* * * 
p.o. Rektora zarządził głosowania w sprawach odznaczeń, które nie zostały przeprowadzone z uwagi na 
problemy techniczne, w tym nad dwoma wnioskami o Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.  
Wyniki głosowań podane zostały w pkt. 5. 
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9. Sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego za lata 2019-2021. 
Sprawozdanie przedstawiła Prorektor G. Bugla-Płoskońska. Podała, że w sprawozdaniu udostępnionym 
senatorom opisana została działalność Szkoły Doktorskiej w latach 2019-2021. Regularnie odbywają się 
spotkania Rady Szkoły Doktorskiej z kierownikami kolegiów Szkoły. W przeciągu półtora roku odbyło się 26 
takich spotkań. Z najważniejszych rzeczy należy podkreślić, że udało się od strony formalnej przebrnąć przez 
pierwszą ocenę śródokresową dzięki ogromnemu nakładowi pracy kierowników kolegiów, pracowników na 
wydziałach, ale także Sekretariatu Szkoły Doktorskiej. W ciągu roku wprowadzono szeroką gamę zajęć 
ogólnouniwersyteckich dla doktorantów. W Szkole działa 16 kolegiów w 22 dyscyplinach. Szkoła Doktorska 
Uniwersytetu Wrocławskiego jest jedną z nielicznych w Polsce, która skupia aż tyle dyscyplin naukowych. 
Chciałaby podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Szkoły, kierownikom kolegiów, 
którzy wykonują ogromną pracę i zmagają się z nowymi problemami, których dotąd nie było w kształceniu 
doktorantów, a także nowopowstałemu Sekretariatowi Szkoły Doktorskiej, który działa od kilku miesięcy  
i zaczyna funkcjonować tak jak powinno się to odbywać w dużych uczelniach. Aktualnie rozpoczynane są 
prace związane z ewaluacją Szkoły Doktorskiej.   
p.o. Rektora zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nikt się nie zgłosił. 
 
10. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski wystosował do p.o. Rektora prośbę i jednocześnie apel  
o zachowanie pewnego rodzaju neutralności w wypowiedziach dotyczących byłego rektora i kandydata na 
przyszłego rektora. Zwrócił uwagę, że p.o. Rektora od początku objęcia funkcji jednoznacznie udzielił wsparcia 
byłemu rektorowi, a przecież z racji pełnionej funkcji reprezentuje całe środowisko naukowe. Uważa, że tak 
jednoznaczne poparcie osoby byłego rektora w momencie, w którym rozpoczęła się już de facto kampania 
wyborcza, nie powinno mieć miejsca. Dobrym zwyczajem dotąd było, że organy Uczelni nie brały udziału w 
kampanii i wstrzymywały się od głosu w tych sprawach.   
p.o. Rektora odparł, że stara się kontrolować swoje wypowiedzi i uważa, że jego działania mieszczą się w 
kategorii dobrych obyczajów. Wyraził podziękowanie prof. Wiszewskiemu za pracę, którą wykonał, zgodnie 
zresztą z uchwałą Senatu, którą poparła większość senatorów. Nie widzi w tym elementów kampanii 
wyborczej. Nie słyszał, żeby prof. Wiszewski zgłosił swoją kandydaturę w tych wyborach. Rozumie jednak, że 
jeśli jest takie wrażenie, być może również ze strony innych członków Senatu, to będzie się starał bardziej 
kontrolować swoje wypowiedzi na ten temat.   
Prorektor E. Zych podał, że wahał się, czy zabrać głos w tej sprawie, ale padły słowa pod adresem p.o. 
Rektora, które nie mogą pozostać bez komentarza. Przede wszystkim chciałby podkreślić, że prof. Sobczyk 
przyjął na siebie niezwykle trudną i niewdzięczną rolę i uważa, że Senat powinien być mu za to zobowiązany. 
Zwrócił się bezpośrednio do dr. hab. Rafała Juchnowskiego, który, w jego opinii, nadużył gościnności Senatu. 
Każdy uczestnik Senatu może zabierać głos w dyskusji, uważa jednak, że p. Juchnowski obraził Rektora.  
P. Juchnowski jest założycielem portalu, który nie wiadomo dlaczego nazywa się Agora, ponieważ „dyskusje” 
jakie się tam prowadzi są szokujące i biorą w nich udział również profesorowie Uniwersytetu. Można 
reprezentować inny sposób myślenia i oceniania, można również wyrażać swoją krytykę, ale nie w sposób jaki 
ma to miejsce na tym forum, bo to nie jest dyskusja. Krytyka nie może być chamstwem. Nie chodzi o to kto 
jakie ma poglądy w danej sprawie, bo o to można się spierać, można to robić w różnych miejscach, ale nie 
można zgadzać się na to, żeby odbywało się to na poziomie, który nie przystoi w żadnym miejscu, a już 
zwłaszcza na uniwersytecie, bo to oznacza jego upadek.   
p.o. Rektora powiedział, że stara się zachować maksymalną neutralność mając świadomość tego, że 
reprezentuje Senat, w którym obecne są różne poglądy. Rozpoczyna się okres kampanii wyborczej, być może 
spróbuje podjąć wysiłek zorganizowania kilku debat poświęconych sprawom Uczelni, które będą miały, ma 
nadzieję, merytoryczny charakter, podczas których będzie możliwość wypowiedzenia się, również krytycznie. 
Natomiast w tym miejscu nie chciałby kontynuować dyskusji na ten temat, ponieważ temperatura wypowiedzi 
stała się wysoka. Prosiłby również, aby nie traktować tego jako ograniczania dyskusji. Zapytał, czy są inne 
wnioski?  
Zgłosił się przedstawiciel OZZ IP P. Laskoś-Grabowski, który chciałby odnieść się do słów Prorektora Zycha.  
p.o. Rektora przypomniał, że ten temat został zamknięty. Zapytał, czy są inne głosy? Nie było zgłoszeń.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Protokół sporządziła:               p.o. Rektora: prof. J. Sobczyk 
A. Walczak-Kaszuba  


