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BR.001.7.2022.AWK  

 

Protokół Nr 7/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 25 maja 2022 r. 
 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

p.o. Rektora – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
26 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 22
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 9
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 7
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

16 osób uczestniczących z głosem doradczym 13
  

Uprawnionych do głosowania: 52 43
 
Obecni:   
1. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
2. dr hab. Robert Alberski prof. UWr 
3. dr hab. Sławomir Berski prof. UWr 
4. dr hab. Artur Błażejewski prof. UWr 
5. prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska 
6. prof. dr hab. Marcin Cieński 
7. prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa 
8. prof. dr hab. Mariusz Jabłoński 
9. dr hab. Wioletta Jedlecka prof. UWr 
10. prof. dr hab. Tomasz Jurdziński 
11. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak 
12. prof. dr hab. Karol Kiczka 
13. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
14. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
15. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
16. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr 
17. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
18. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
19. prof. dr hab. Wanda Patrzałek 
20. prof. dr hab. Michał Tomczak 
21. prof. dr hab. Robert Wysocki 
22. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska 
23. prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
24. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
25. dr Tomasz Greczyło 
26. dr hab. Marcin Kadej prof. UWr 
27. dr Barbara Kowalczyk 
28. dr hab. Jakub Michaliszyn 
29. mgr Iwona Nowicka 
30. dr hab. Jarosław Panek 
31. dr Tomasz Wysłobocki 
32. dr hab. Jacek Zieliński 
33. mgr Mateusz Bartoszewicz 
34. stud. Karol Guzikowski 

 
35. stud. Michał Jerz 
36. stud. Bartosz Rogacki 
37. stud. Agata Rzepa 
38. stud. Barbara Skiepko 
39. stud. Kacper Szewrański 
40. stud. Jakub Wiglusz 
41. mgr Krzysztof Demczyszyn 
42. Andrzej Jabłoński 
43. mgr Tomasz Moskal 
44. prof. dr hab. Dariusz Adamski 
45. mgr Krzysztof Garczarek 
46. dr hab. Rafał Juchnowski 
47. dr hab. Tomasz Kalisz prof. UWr 
48. stud. Patryk Korolko 
49. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
50. mgr Ewa Majewska-Machaj 
51. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
52. dr Olga Nowaczyk 
53. dr Leszek Ryk 
54. mgr Barbara Starnawska 
55. dr Katarzyna Uczkiewicz 
56. dr Anna Wieczorkowska 

 
Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (uspr.) 
2. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr (uspr.) 
3. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz (uspr.) 
4. prof. dr hab. Jacek Świątkowski (uspr.) 
5. dr hab. Paweł Klint prof. UWr (uspr.) 
6. dr hab. Andrzej Raczyk 
7. dr Maria Hulicka 
8. dr Anna Kałużna (uspr.) 
9. dr Jan Kusznierz (uspr.) 

 

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

Lista obecności w załączeniu.  



 

2 

1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył p.o. Rektora J. Sobczyk witając wszystkich przybyłych.  
p.o. Rektora zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt: 4a. Wniosek Wydziału Fizyki  
i Astronomii w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Bogdanowi Rompoltowi. 
Następnie poinformował, że przed chwilą otrzymał wniosek podpisany przez grupę ośmiu senatorów 
w sprawie odwołania p. Wojciecha Hanna z funkcji członka Rady Uniwersytetu Wrocławskiego wraz  
z prośbą o poddanie go pod głosowanie na dzisiejszym posiedzeniu Senatu. Ponieważ wniosek ten 
jest bardzo poważny stąd uważa, że nie powinien być procedowany dzisiaj lecz przełożony na kolejne 
posiedzenie; chciałby zapoznać się z uzasadnieniem oraz ewentualnie zasięgnąć opinii prawnej. 
Zawnioskował o przyjęcie porządku obrad w zaproponowanym kształcie uzupełnionym o punkt 4a.  
p.o. Rektora zarządził głosowanie. 
Senat, przy 33 głosach za, 5 przeciw i 2 wstrzymujących, przyjął porządek obrad w brzmieniu:    
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 kwietnia 2022 r. 
3. Komunikaty i informacje. 
4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 

Uniwersytetu dr Joanny Łubockiej na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2022 r. 
4a. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego  

prof. Bogdanowi Rompoltowi. 
5. Wnioski dydaktyczne. 

5.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków rozpoczynających 
cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
5.1.1. Program studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II 

stopnia. 
5.1.2. Program studiów dla kierunku filologia germańska, studia I i II stopnia. 
5.1.3. Program studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa, studia I i II stopnia. 
5.1.4. Program studiów dla kierunku niderlandystyka, studia I stopnia 
5.1.5. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie, studia I stopnia. 

5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego dot. zmiany 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. 

5.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zmiany uchwał Nr: 42/2018, 94/2020, 95/2020  
i 106/2021 dotyczących szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad 
stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na studia w 
Uniwersytecie Wrocławskim. 

5.4. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programów studiów 
podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023. 
5.4.1. Program Studiów Podyplomowych Geoturystyka. 
5.4.2. Program Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu. 

5.5. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów 
podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023. 
5.5.1. Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach 

Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia. 
5.5.2. Program Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. 
5.5.3. Program Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych. 
5.5.4. Program Studiów Podyplomowych Prawnik Korporacyjny. 
5.5.5. Program Studiów Podyplomowych Prawo Gospodarki Nieruchomościami. 
5.5.6. Program Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta. 

6. Wolne wnioski. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 20 kwietnia 2022 r. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Protokół został przyjęty, przy 1 głosie wstrzymującym, bez uwag. 
 
3. Komunikaty i informacje. 
p.o. Rektora przypomniał, że bieżące informacje na temat Uczelni przesyłane są w postaci biuletynu 
na skrzynki e-mail pracowników. Następnie zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie zgłosił.  
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4. Wniosek Wydziału Nauk Biologicznych w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr Joanny Łubockiej na czas nieokreślony od dnia 1 czerwca 2022 r.   
Dziekan M. Kadej przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki. 
Dziekan T. Jurdziński zapytał, czy wniosek dotyczy zatrudnienia, czy awansu? W dokumentacji zostało 
podane, że Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek o awans, a taki wniosek powinien 
zaopiniować uczelniany zespół do spraw awansów.  
Dziekan M. Kadej potwierdził, że jest to wniosek o awans w ścieżce dydaktycznej na stanowisko 
profesora Uniwersytetu. Wniosek uzyskał pozytywną opinię Zespołu ds. Awansów.  
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, 36 za wnioskiem, 4 przeciw i 2 wstrzymujące; uchwała  
Nr 48/2022. 
 
4a. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie nadania Medalu Uniwersytetu 
Wrocławskiego prof. Bogdanowi Rompoltowi. 
Dziekan M. Tomczak przedstawił sylwetkę i zasługi prof. B. Rompolta.  
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 49/2022. 
 
5. Wnioski dydaktyczne. 

5.1. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków 
rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
Wnioski przedstawił dziekan A. Lewicki. Wszystkie uzyskały akceptację Rady Wydziału oraz senackiej 
Komisji Nauczania. Zmiany w programach studiów wynikają m.in. z uwzględnienia zaleceń Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej.  
 
5.1.1. Program studiów dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I i II 
stopnia. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 41 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 50/2022. 
 
5.1.2. Program studiów dla kierunku filologia germańska, studia I i II stopnia. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 51/2022. 
 
5.1.3. Program studiów dla kierunku komunikacja wizerunkowa, studia I i II stopnia. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, 42 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 52/2022. 
 
5.1.4. Program studiów dla kierunku niderlandystyka, studia I stopnia. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 53/2022. 
 
5.1.5. Program studiów dla kierunku studia śródziemnomorskie, studia I stopnia. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, 42 za wnioskiem i 1 wstrzymujący; uchwała Nr 54/2022. 
 
5.2. Wniosek Wydziału Filologicznego dot. zmiany 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. 
Wniosek przedstawił dziekan A. Lewicki. Zmiana w zasadach rekrutacji dotyczy zawieszenia rekrutacji 
na cztery kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia tj.: filologia chorwacka z językiem 
serbskim, filologia czeska, filologia rosyjska oraz filologia ukraińska. Zawieszenie rekrutacji jest 
wynikiem procesu związanego z utworzeniem nowego kierunku studiów, który połączy kierunki 
wymienione powyżej.  
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
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Wyniki głosowania:  
– zmiana uchwały Nr 104/2021: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 55/2022; 
– zmiana uchwały Nr 105/2021: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 56/2022. 
 
5.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zmiany uchwał Nr: 42/2018, 94/2020, 95/2020  
i 106/2021 dotyczących szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów 
olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich na 
studia w Uniwersytecie Wrocławskim. 
Wniosek przedstawił dziekan S. Berski. Zmiana polega na dodaniu do wykazu olimpiad stopnia 
centralnego oraz konkursów ogólnopolskich kierunku zielona chemia.  
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
– zmiana uchwały Nr 42/2018: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 57/2022; 
– zmiana uchwały Nr 94/2020: oddano 42 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 58/2022; 
– zmiana uchwały Nr 95/2020: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 59/2022; 
– zmiana uchwały Nr 106/2021: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 60/2022. 
 
5.4. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programów 
studiów podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023.  
Wnioski przedstawił prodziekan W. Spallek. Studia Podyplomowe Geoturystyka dotyczą specyficznego 
rodzaju turystyki, który bazuje na atrakcjach związanych z geologią; na studiach będą się mogli 
kształcić m.in. nauczyciele geografii, osoby zamierzające realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia 
turystyczne np. przewodnictwo turystyczne, ale również przedstawiciele samorządów terytorialnych, 
na których terenie znajdują się m.in. parki krajobrazowe. Studia Podyplomowe Międzyuczelniana 
Akademia Klimatu wychodzą naprzeciw trendom związanym ze zmianami klimatu i różnorodnymi 
działaniami przeciwdziałającymi tym zmianom. Adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców m.in. 
do pracowników urzędów miast i jednostek miejskich, administracji rządowej i samorządowej, 
przedstawicieli biznesu, firm produkcyjnych i usługowych, firm prawniczych i finansowych, generalnie 
do osób zainteresowanych metodami i przeciwdziałaniem zmianom klimatu oraz adaptacją do ich 
skutków. Studia prowadzone będą przez konsorcjum trzech uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Szkołę 
Główną Handlową oraz Akademię Górniczo-Hutniczą.  
 
5.4.1. Program Studiów Podyplomowych Geoturystyka. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 61/2022. 
 
5.4.2. Program Studiów Podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.   
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 62/2022. 
 
5.5. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów 
podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023. 
Wnioski przedstawił dziekan K. Kiczka. Wnioski zawarte w pkt. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 i 5.5.5 dotyczą 
prowadzonych już studiów podyplomowych i mają charakter doskonalący; wnioski w pkt. 5.5.4 i 5.5.6 
dotyczą utworzenia nowych studiów. Studia Podyplomowe Prawnik Korporacyjny adresowane są do 
absolwentów WPAE oraz uczestników aplikacji prawniczych, którzy podejmują pracę prawnika 
pracującego in-house w podmiotach gospodarczych. Studia Podyplomowe Prawo w Działalności 
Architekta przeznaczone są dla architektów prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, ale 
również zatrudnionych w biurach projektowych i organach administracji architektoniczno-budowlanej.  
 
5.5.1. Program Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach 
Administracji Publicznej – Sytuacje Zagrożenia. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 63/2022. 
 
5.5.2. Program Studiów Podyplomowych Compliance w Praktyce Kadry Zarządzającej. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 64/2022. 
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5.5.3. Program Studiów Podyplomowych Prawa Zamówień Publicznych. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 65/2022. 
 
5.5.4. Program Studiów Podyplomowych Prawnik Korporacyjny. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 42 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 66/2022. 
 
5.5.5. Program Studiów Podyplomowych Prawo Gospodarki Nieruchomościami. 
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 67/2022. 
 
5.5.6. Program Studiów Podyplomowych Prawo w Działalności Architekta. 
p.o. Rektora udzielił głosu dr. hab. J. Michaliszynowi, który powiedział, że wielokrotnie zwracał uwagę 
na nieścisłości i błędy zawarte w przesyłanych do senatorów programach studiów i programach 
studiów podyplomowych m.in. w zakresie punktów ECTS. Takich błędów na każde kolejne posiedzenie 
Senatu zgłasza po kilkanaście. Programy te poprawiane są często w ostatniej chwili i uważa, że nie 
powinno się to odbywać w taki sposób. Mówi o tym w tym punkcie, ponieważ w przypadku programu 
tych studiów podyplomowych nieścisłości okazały się dość znaczne (w szerokim zakresie dokonano 
zmian w liczbie punktów ECTS). Być może warto byłoby się zastanowić nad stworzeniem odpowiednich 
procedur, które pozwolą na eliminację tych błędów.  
Przewodniczący Komisji Nauczania R. Kucharczyk odnosząc się do ogólnej uwagi dr. hab. Michaliszyna 
powiedział, że często zwraca na to uwagę podczas posiedzeń Komisji; osobiście nie jest w stanie 
przejrzeć wszystkich programów studiów. Natomiast w tym konkretnym przypadku błąd powstał przy 
formatowaniu dokumentu do wymogów uchwały Senatu i został już poprawiony.  
Prorektor G. Bugla-Płoskońska dodała, że ustawa zmieniła zasady w zakresie ustalania programów 
studiów i każda zmiana w programie jest procedowana przez Komisję Nauczania (dawniej odbywało 
się to wyłącznie na wydziałach); następnie wnioski kierowane są na posiedzenie Senatu. Niestety 
niewiele się zmieniło pod względem obsługi administracyjnej Komisji, którą nadal zajmuje się jedna 
osoba; przy kilkudziesięciu wnioskach jakie wpływają do Komisji technicznie nie jest możliwa ich 
dokładna weryfikacja. W najbliższym czasie uda się nieco poprawić warunki w tym zakresie, ponieważ 
od nowego roku zostanie wzmocniony element związany z jakością kształcenia.  
Dziekan T. Jurdziński zwrócił uwagę, że Komisja Nauczania jest jedną z tych komisji senackich, która 
pracuje najbardziej intensywnie i która spotyka się co miesiąc. Niezależnie od pojawiających się 
błędów generalnie pozytywnie ocenia jej pracę.   
p.o. Rektora zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 43 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 68/2022. 
 
6. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski powiedział, że trwa kampania wyborcza i organizowane są 
na wydziałach spotkania z kandydatami na rektora, które z reguły są ogólnodostępne, jednak nie w 
każdym przypadku. W imię transparentności i stworzenia możliwości zapoznania się z kandydatami 
przez wszystkich pracowników, a nie tylko elektorów, czy wybrane imiennie osoby, apelowałby o to, 
aby spotkania były dostępne dla wszystkich chcących wziąć w nich udział pracowników. Mówi o tym 
w kontekście sytuacji, która zaistniała parę dni temu, kiedy pracownika jednego z wydziałów 
wyproszono ze spotkania argumentując, że jest to spotkanie wyłącznie dla osób zaproszonych. Takie 
sytuacje nie powinny się zdarzać.  
Dziekan T. Jurdziński podał, że domyśla się, że sprawa, o której wspomniał przedmówca dotyczy 
Wydziału Matematyki i Informatyki, na którym zorganizowano spotkanie zamknięte na prośbę 
kandydata. Dodał, że na Wydziale organizowanych jest dużo spotkań o charakterze otwartym dlatego 
uważa, że odbywanie spotkań w zamkniętym gronie jest uprawnione i uzasadnione. Taki charakter 
mają m.in. posiedzenia Senatu oraz szereg innych spotkań organizowanych w Uczelni.     
Dr hab. J. Michaliszyn zgłosił wniosek, aby podczas opiniodawczego posiedzenia Senatu głosowanie 
na poszczególnych kandydatów odbyło się metodą tradycyjną tj. na kartach papierowych. Podczas 
dzisiejszego posiedzenia można się było przekonać jak niedokładny jest system obsługujący 
głosowania. Poza tym głosowanie powinno odbyć się jednocześnie nad wszystkimi kandydatami.  
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p.o. Rektora zauważył, że powyższy wniosek co do zasady jest zbieżny z tym co zamierzał 
przeprowadzić, a mianowicie, aby głosowanie odbyło się po kolei nad każdym kandydatem, ale wyniki 
zostałyby ogłoszone dopiero po oddaniu głosów na wszystkich kandydatów; można to procedować w 
systemie do obsługi głosowań, ale oczywiście głosowanie może zostać przeprowadzone w tradycyjny 
sposób przy pomocy papierowych kart do głosowania. W odniesieniu do przebiegu posiedzenia 
opiniodawczego Senatu powiedział, że celem posiedzenia nie jest prowadzenie debaty, nie chodzi 
również o to, aby porównywać kandydatów; celem posiedzenia jest wyrażenie opinii o każdym 
kandydacie z osobna. Wystąpienia kandydatów nastąpią w kolejności losowej; będą mieli czas na 
dokonanie prezentacji, w której odniosą się do określonych wcześniej pytań. Takie procedowanie 
wynika z faktu, że są to specyficzne wybory; przerwana została kadencja więc naturalne jest 
odniesienie się do tego co wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch lat. Po wypowiedzeniu się danego 
kandydata będzie czas na pytania członków Senatu do każdego kandydata po kolei. Po wszystkich 
wystąpieniach i wyczerpaniu się pytań odbędzie się głosowanie. Senatorowie mogą poprzeć kilku 
kandydatów, nie ma ograniczeń, a sensem głosowania jest wyrażenie opinii o tym, czy dany kandydat 
ma odpowiednie kwalifikacje do tego, aby zostać rektorem.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 

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


