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BR.001.9.2022.AWK  

 

Protokół Nr 9/2022 posiedzenia  
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego  
w dniu 22 czerwca 2022 r. 
 

     

Skład posiedzenia Senatu:  Obecnych:

JM Rektor – Przewodniczący Senatu, oraz: 1
27 przedstawicieli profesorów i profesorów Uniwersytetu 19
11 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich 11
1 przedstawiciel doktorantów 1

10 przedstawicieli studentów 5
3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 3

17 osób uczestniczących z głosem doradczym 10
  

Uprawnionych do głosowania: 53 40
 
Obecni:   
1. prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
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. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 
12. dr hab. Robert Kucharczyk prof. UWr 
13. dr hab. Arkadiusz Lewicki prof. UWr  
14. prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski 
15. dr hab. Dorota Nowak prof. UWr 
16. dr hab. Joanna Nowosielska-Sobel prof. UWr 
17. prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz 
18. prof. dr hab. Jan Sobczyk 
19. prof. dr hab. Jacek Świątkowski 
20. prof. dr hab. Michał Tomczak 
21. dr Justyna Ciuraszkiewicz 
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. mgr Iwona Nowicka 
28. dr hab. Jarosław Panek 
29. dr hab. Andrzej Raczyk 
30. dr Tomasz Wysłobocki 
31. dr hab. Jacek Zieliński 
32. mgr Mateusz Bartoszewicz 
33. stud. Karol Guzikowski 
34. stud. Michał Jerz 
35. stud. Agata Rzepa 

 
36. stud. Barbara Skiepko 
37. stud. Jakub Wiglusz 
38. mgr Krzysztof Demczyszyn 
39. Andrzej Jabłoński 
40. mgr Tomasz Moskal 
41. mgr Krzysztof Garczarek 
42. dr hab. Rafał Juchnowski 
43. mgr Urszula Łupkowska-Bugaj 
44. dr hab. Łukasz Machaj prof. UWr 
45. mgr Ewa Majewska-Machaj 
46. dr Leszek Ryk 
47. dr Katarzyna Uczkiewicz 
48. prof. dr hab. Robert Wieczorek 
49. dr Anna Wieczorkowska 
50. dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr (gość) 

 
Nieobecni:   

1. prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak (uspr.) 
2. dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr (uspr.) 
3. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek prof. UWr (uspr.) 
4. prof. dr hab. Wanda Patrzałek (uspr.) 
5. prof. dr hab. Robert Wysocki (uspr.) 
6. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska (uspr.) 
7. prof. dr hab. Eugeniusz Zych (uspr.) 
8. stud. Bartosz Rogacki (uspr.) 
9. stud. Kacper Szewrański (uspr.) 
10. dr Maria Hulicka 
11. dr Anna Kałużna (uspr.) 
12. stud. Patryk Korolko 
13. dr Jan Kusznierz (uspr.) 
14. dr hab. Patrycja Matusz prof. UWr 
15. dr Olga Nowaczyk /wz. dr Paweł Laskoś-Grabowski 
16. dr hab. Jacek Przygodzki prof. UWr (uspr.) 
17. mgr Barbara Starnawska (uspr.) 

 
 

Przewodniczył: JM Rektor prof. dr hab. Robert Olkiewicz 
Protokołowała: mgr Agata Walczak-Kaszuba 

Lista obecności w załączeniu.  
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1. Przyjęcie porządku obrad.  
Posiedzenie Senatu otworzył JM Rektor prof. R. Olkiewicz witając wszystkich przybyłych. Obrady 
rozpoczął od złożenia podziękowań poprzedniej ekipie prorektorów za pracę na rzecz Uniwersytetu.   
Rektor wniósł o zdjęcie z porządku obrad punktu: 6. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady 
Uniwersytetu Wrocławskiego i przeniesienie go na posiedzenie Senatu we wrześniu. Wyjaśnił, że  
p. Wojciech Hann, którego wniosek dotyczy, chciałby przedstawić swoje argumenty, niestety nie może 
tego zrobić podczas dzisiejszego posiedzenia ze względu na inne zobowiązania.  
Rektor zarządził w tej sprawie przeprowadzenie głosowania tajnego.  
Wynik głosowania: oddano 40 głosów, 31 za, 7 przeciw i 2 wstrzymujące. 
Punkt 6 został zdjęty z porządku obrad. 
Rektor zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 
Senat, przy 37 głosach za i 3 przeciw, przyjął porządek obrad w brzmieniu:    
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 maja 2022 r. 
3. Przyjęcie protokołu opiniodawczego posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 maja 2022 r. 
4. Komunikaty i informacje. 
5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

5.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr hab. Anety Jezierskiej na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.  

5.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr. hab. Jarosława Panka na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.  

5.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora Uniwersytetu  
dr. hab. Lucjana Jerzykiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.  

5.4. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. Tomasza Greczyły na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.  

5.5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku 
profesora Uniwersytetu dr. hab. Jakuba Kociubińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 
2022 r.  

5.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku 
profesora Uniwersytetu dr. hab. Wojciecha Jasińskiego na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 
2022 r.  

6. /zdjęty z porządku obrad/ 
7. Wnioski dydaktyczne.  

7.1. Sprostowanie omyłek pisarskich w niektórych uchwałach Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. 
7.2. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków 

rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
7.2.1. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia II stopnia. 
7.2.2. Program studiów dla kierunku filologia indyjska, studia II stopnia. 
7.2.3. Program studiów dla kierunku filologia polska, studia I i II stopnia. 
7.2.4. Program studiów dla kierunku filologia rosyjska, studia I stopnia. 
7.2.5. Program studiów dla kierunku filologia ukraińska, studia I stopnia. 
7.2.6. Program studiów dla kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, 

studia I stopnia. 
7.2.7. Program studiów dla kierunku slawistyka, studia II stopnia. 

7.3. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie programu studiów dla kierunku informatyka 
stosowana i systemy pomiarowe, studia I stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się 
od roku akademickiego 2022/2023.  

7.4. Wnioski Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie programów studiów dla kierunków 
rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 

7.4.1. Program studiów dla kierunku Data Science, studia II stopnia. 
7.4.2. Program studiów dla kierunku indywidulane studia informatyczno-matematyczne, studia 

I stopnia. 
7.4.3. Program studiów dla kierunku informatyka, studia I i II stopnia. 

7.5. Wnioski Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programów studiów dla 
kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 

7.5.1. Program studiów dla kierunku interdyscyplinarne studia europejskie, studia II stopnia. 
7.5.2. Program studiów dla kierunku historia sztuki, studia I i II stopnia. 
7.5.3. Program studiów dla kierunku pedagogika, studia I i II stopnia. 
7.5.4. Program studiów dla kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie. 
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7.6. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programów studiów dla 
kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 

7.6.1. Program studiów dla kierunku geologia, studia I i II stopnia. 
7.6.2. Program studiów dla kierunku inżynieria geologiczna, studia I i II stopnia. 

7.7. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku filozofia, 
studia I i II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 
2022/2023. 

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

7.8.1. Program studiów dla kierunku administracja, studia II stopnia. 
7.8.2. Program studiów dla kierunku ekonomia, studia II stopnia. 
7.8.3. Program studiów dla kierunku kryminologia, studia I stopnia. 

7.9. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów 
podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023. 

7.9.1. Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych. 
7.9.2. Program Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. 
7.9.3. Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. 
7.9.4. Program Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie. 
7.9.5. Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym. 

7.10. 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. 

7.11. Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

7.12. Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 

7.13. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów 
konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w 
roku akademickim 2026/2027. 

8. Wolne wnioski. 
 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 maja 2022 r. 
Rektor zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty jednomyślnie i bez uwag. 
 
3. Przyjęcie protokołu opiniodawczego posiedzenia Senatu UWr w dniu 25 maja 2022 r. 
Rektor zarządził głosowanie. Protokół został przyjęty jednomyślnie i bez uwag. 
 
4. Komunikaty i informacje. 
Informacje Rektora:  
– w budżecie Uczelni udało się wygospodarować kwotę 4 mln zł, którą będzie można przeznaczyć na 

wypłatę dodatkowego wynagrodzenia w formie jednorazowego dodatku motywacyjnego; z uwagi 
na to, że kwota ta nie przechodzi na przyszły rok nie może stanowić zwiększenia wynagrodzenia 
zasadniczego. W tej chwili trwają rozmowy ze związkami zawodowymi na temat sposobu podziału 
tej kwoty na wszystkich pracowników Uczelni; 

– utworzono dwa fundusze centralne, oba w wysokości 500 tys. zł: pierwszy, w gestii prorektora ds. 
nauczania, przeznaczony na unowocześnienie pracowni dydaktycznych, drugi, w gestii prorektora 
ds. badań naukowych, przeznaczony na wsparcie procesu publikacji wyników badań naukowych.  

Senat uczcił chwilą ciszy pamięć zmarłych pracowników Uczelni: prof. Karola Bala z Wydziału Nauk 
Społecznych oraz prof. Beaty Pokryszko z Wydziału Nauk Biologicznych.  
 
5. Opinie w sprawach zatrudnienia na stanowiskach profesorów. 

5.1. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr hab. Anety Jezierskiej na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.   
Dziekan S. Berski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 74/2022. 
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5.2. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. hab. Jarosława Panka na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.   
Dziekan S. Berski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 75/2022. 
 
5.3. Wniosek Wydziału Chemii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. hab. Lucjana Jerzykiewicza na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.   
Dziekan S. Berski przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 39 głosów, 35 za, 2 przeciw i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 76/2022. 
  
5.4. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie zatrudnienia na stanowisku profesora 
Uniwersytetu dr. Tomasza Greczyły na czas nieokreślony od dnia 1 lipca 2022 r.   
Dziekan M. Tomczak przedstawił dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor udzielił głosu prof. R. Kucharczykowi, który przypomniał, że kilka miesięcy temu Senat 
rozpatrywał pierwszy, wysoko oceniony, wniosek o awans na stanowisko profesora dydaktycznego  
i rozgorzała wówczas dyskusja, z której wyniknęła obawa, że trzeba będzie długo czekać na kolejne 
wnioski w tej grupie. Obawy te okazały się jednak nieuzasadnione. Przedstawiony wniosek z nawiązką 
spełnia wszystkie kryteria wymienione w stosownym zarządzeniu. Profesor dodał, że dr Greczyło od 
tego roku jest prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia nauczycieli fizyki, w którym działa od 
lat w oddziale zajmującym się wdrażaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w szczególności 
multimediów, w nauczaniu fizyki. Ponadto jego kompetencje będą bardzo użyteczne dla Uniwersytetu 
w szczególności w kontekście projektu Arqus.   
Dziekan T. Jurdziński zauważył, że Dziekan prezentując wniosek wspomniał o aktywności poza-
uczelnianej Kandydata m.in. o kierowaniu zespołem przygotowującym nowy podręcznik do nauczania 
fizyki w szkole średniej; zapytał w związku z tym, czy jest to inicjatywa własna realizowana w obrębie 
Uniwersytetu, czy na zlecenie ministerstwa?  
Dziekan M. Tomczak poprosił prof. Kucharczyka o udzielenie odpowiedzi.  
Prof. R. Kucharczyk odparł, że ogłoszony został konkurs na projekt podręcznika do fizyki, który wygrał 
zespół dr. Greczyły; dotyczy podręcznika dla szkół podstawowych.   
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, 35 za i 3 wstrzymujące; uchwała Nr 77/2022. 
 
5.5. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na 
stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Jakuba Kociubińskiego na czas nieokreślony 
od dnia 1 lipca 2022 r.   
Prodziekan W. Jedlecka przedstawiła dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
W dyskusji głos zabrali:  
Prof. J. Marcinkowski poprosił o wskazanie najważniejszej publikacji naukowej Kandydata; gdzie 
została opublikowana, w jakim języku, ile razy i gdzie została zacytowana, o czym jest.  
Prof. M. Jabłoński zauważył, że pytanie o najważniejszą publikację po procedurach, którym poddany 
był wniosek jest oczywiście możliwe, można jednak samodzielnie zweryfikować tę informację również 
na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku. Ponadto opinia dziekana prezentującego wniosek 
może być subiektywna.  
Rektor wtrącił, że każdy senator ma prawo zadać pytanie dotyczące wniosku awansowego. 
Prodziekan W. Jedlecka zaznaczyła, że referuje wniosek w zastępstwie dziekana i nie miała dość czasu 
na dokładną analizę wszystkich publikacji Kandydata. Podkreśliła jednak zasługi i publikacje dotyczące 
transportu lotniczego, które wywarły wpływ na wprowadzenie zmian w prawie lotniczym. Kandydat 
publikował w języku angielskim; liczba publikacji wynosi około 90. Publikacje generalnie odnoszą się 
do prawa Unii Europejskiej, prawa międzynarodowego, w szczególności dotyczą transportu lotniczego, 
ponieważ jest to główny obszar badań Kandydata. 
Prorektor R. Wieczorek podał, że sprawdził dorobek publikacyjny Kandydata w bazie Google Scholar; 
wyszukał publikację z 2012 roku, cytowaną ośmiokrotnie, zatytułowaną Selectivity criterion in state 
aid control, opublikowaną w Wroclaw Review of Law, Administration and Economics. 
Dziekan A. Lewicki przypomniał, że wielokrotnie mówił o indeksach, których stosowanie w naukach 
humanistycznych i społecznych nie ma większego sensu. Naukowcy z tych dziedzin piszą książki i w 
książkach są również cytowani, a tego w żadnej bazie najczęściej nie widać.  
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Prof. J. Marcinkowski powiedział, że jest bardzo daleki od fetyszyzowania wskaźników, czy indeksów. 
W Salonie Profesora Dudka miał odczyt na temat tego jak te wskaźniki są zmanipulowane i jak bardzo 
nie można im wierzyć. Jednak jeżeli ktoś zajmuje się prawem Unii Europejskiej, a publikuje wyłącznie 
w „Wroclaw Review of something”, to czuje się trochę zaniepokojony, ponieważ wydawać by się 
mogło, że jest to materia, która powinna być ciekawa dla szerszej publiczności.  
Prorektor Ł. Machaj podał, że doktorat Kandydata ma z pewnością kilkadziesiąt cytowań, zatem liczba 
8 odnosząca się do jednego artykułu oznacza, że jest to najlepszy artykuł według bazy Google Scholar, 
ale nie jest to najczęściej cytowana publikacja Kandydata. 
Dziekan D. Nowak powiedziała, że z jednej strony senatorowie mają prawo pytać o wszystko, z drugiej 
jednak strony dane bibliometryczne niewiele mówią jeżeli porównuje się wszystkie dyscypliny. Warto 
byłoby wprowadzić taką regułę, aby dziekan referując wniosek, zwłaszcza badawczo-dydaktyczny, 
przedstawiał w kilku zdaniach najważniejsze odkrycie wskazane przez samego kandydata, które 
kandydat uważa za swoje największe osiągnięcie w ostatnich latach.  
Dziekan T. Jurdziński przychylił się do postulatu dziekan Nowak z drobnym uzupełnieniem: czasami 
we wnioskach pojawią się opisy zainteresowań badawczych kandydatów do stanowisk, są one jednak 
sformułowane bardzo specjalistycznie, z drugiej strony we wnioskach grantowych należy przygotować 
popularno-naukowy opis wniosku i w związku z tym wysunął postulat, aby we wnioskach awansowych 
również zawrzeć krótką charakterystykę zainteresowań kandydata albo najważniejszego osiągnięcia 
sporządzoną w sposób, który byłyby zrozumiały dla szerszego środowiska naukowego.  
Prorektor A. Błażejewski przyznał, że jest to cenny postulat, który może mieć jednak zastosowanie 
do przyszłych wniosków. 
Prorektor Ł. Machaj podkreślił, że w tegorocznej ewaluacji działalności naukowej Kandydat wypełnił 
wszystkie 4 sloty, wszystkie mieszczą się w 3N najlepszych publikacji WPAE, który posiada kategorię 
A+; jest jednym z najlepszych naukowców na Wydziale i wniosek ten zasługuje na pełne poparcie.  
Prodziekan W. Jedlecka dodała, że Kandydat ma bardzo duże zasługi w sektorze transportu lotniczego, 
wiele jego publikacji odnosi się właśnie do tego obszaru. Publikował w polskim czasopiśmie Przegląd 
Ustawodawstwa Gospodarczego, które jest jednym z najbardziej liczących się w tym zakresie. Można 
zatem mówić o jego bardzo dużym wkładzie w ten sektor transportu. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 39 głosów, 31 za, 5 przeciw i 3 wstrzymujące; uchwała Nr 78/2022. 
 
5.6. Wniosek Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie zatrudnienia na 
stanowisku profesora Uniwersytetu dr. hab. Wojciecha Jasińskiego na czas nieokreślony 
od dnia 1 lipca 2022 r.   
Prodziekan W. Jedlecka przedstawiła dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata. 
Rektor udzielił głosu prorektorowi R. Wieczorkowi, który powiedział, że również sprawdził Kandydata 
w bazie Google Scholar; liczby są imponujące: najbardziej cytowaną pracą (126 cytowań) jest praca 
wieloautorska z 2021 roku, druga w kolejności to praca monoautorska (40 cytowań).  
Rektor przypomniał uwagę, którą zgłosił dziekan Lewicki, że należy uwzględniać specyfikę dyscyplin 
i w przypadku dyscyplin z dziedzin humanistycznych i społecznych nie tylko opierać się na cytowaniach 
publikacji w czasopismach, ale również patrzeć na to co jest w książkach, które są podstawą dorobku 
naukowego w niektórych dyscyplinach. 
Prof. K. Ruchniewicz zauważył, że prof. Marcinkowski użył określenia „fetyszyzacja wskaźników”, w 
tym przypadku chciałby jednak podkreślić wskaźnik Hirscha Kandydata, który wynosi 8, a to oznacza, 
że również w naukach społecznych można uzyskiwać wysokie wskaźniki; jest to mocna kandydatura. 
Wróciłby jednak do wątku jaki pojawił się wcześniej, a mianowicie do tego, że reprezentując różne 
dyscypliny każdy składa wnioski grantowe i każdy przyzwyczaił się do tego, że należy wskazywać 
wskaźnik Hirscha niezależnie od reprezentowanej dyscypliny, należy również wskazać najważniejsze 
osiągnięcia w ujęciu rankingowym, najważniejsze publikacje itd. Nie są to rzeczy zatem nowe. 
Wielokrotnie podkreślano przy okazji dyskusji nad tymi wnioskami to, aby informacje, które pozwolą 
na zapoznanie się z daną kandydaturą, były bardziej zrozumiałe dla szerszego grona.  
Prorektor A. Błażejewski zaznaczył, że jego uwaga dotyczyła tego, że w chwili obecnej autor wniosku 
nie ma możliwości dokonania jego uzupełnienia.  
Prof. M. Cieński zauważył, że zmiana formularza wymaga czasu na przygotowanie oraz konsultację; 
jeżeli jest taka potrzeba zgłosi wniosek formalny w tej sprawie.  
Dziekan D. Nowak dodała, że Kandydat pracuje w ramach inkubatora doskonałości naukowej; 
dokonując analizy pierwszych raportów była pod wrażeniem jego osiągnięć, stąd bardzo chciałaby 
poprzeć tę kandydaturę.  
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Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 39 głosów, 36 za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące; uchwała Nr 79/2022.  
 
6. /zdjęty z porządku obrad/ 
 
7. Wnioski dydaktyczne. 

7.1. Sprostowanie omyłek pisarskich w niektórych uchwałach Senatu Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Wnioski przedstawili: dziekan A. Lewicki, p.o. dziekana P. Klint, prodziekan W. Jedlecka, prodziekan 
J. Szczepański. Wnioski dotyczą sprostowania błędów w: 1) programach studiów dla kierunków: 
historia sztuki, prawo, pedagogika specjalna, filologia germańska, 2) zasadach rekrutacji do Szkoły 
Doktorskiej – Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii na rok akademicki 2022/2023. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 80/2022.  
 
7.2. Wnioski Wydziału Filologicznego w sprawie programów studiów dla kierunków 
rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
Wnioski przedstawił dziekan A. Lewicki. Zmiany w programach studiów dla kierunków: anglistyka,  
filologia indyjska, filologia polska oraz kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, 
związane są z korektami polegającymi na dostosowaniu ich do obowiązujących przepisów. Natomiast 
zmiany w programach studiów dla kierunków: filologia rosyjska oraz filologia ukraińska polegają na 
dodaniu modułu nauczycielskiego. Program studiów dla kierunku slawistyka został poprawiony 
zgodnie z zaleceniami senackiej Komisji Nauczania; jest to nowy kierunek studiów. 
 
7.2.1. Program studiów dla kierunku anglistyka, studia II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 81/2022.  
 
7.2.2. Program studiów dla kierunku filologia indyjska, studia II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 82/2022.  
 
7.2.3. Program studiów dla kierunku filologia polska, studia I i II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 83/2022.  
 
7.2.4. Program studiów dla kierunku filologia rosyjska, studia I stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 84/2022.  
 
7.2.5. Program studiów dla kierunku filologia ukraińska, studia I stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 85/2022.  
 
7.2.6. Program studiów dla kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie  
i edytorstwo, studia I stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 86/2022.  
 
7.2.7. Program studiów dla kierunku slawistyka, studia II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 87/2022.  
 
7.3. Wniosek Wydziału Fizyki i Astronomii w sprawie programu studiów dla kierunku 
informatyka stosowana i systemy pomiarowe, studia I stopnia dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023. 
Wniosek przedstawił dziekan M. Tomczak. Zmiany zaproponowane w programie mają charakter 
oddolny i wynikają z potrzeb studentów, są również wynikiem współpracy z partnerami zewnętrznymi. 
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Rektor udzielił głosu prof. K. Ruchniewiczowi, który zapytał, czy Dziekan mógłby wyjaśnić czym jest 
informatyka stosowana?  
Dziekan M. Tomczak odparł, że nie jest to łatwe pytanie; w odróżnieniu od informatyki akademickiej 
większy nacisk położony jest na praktyczne zastosowania, aby absolwenci od razu po ukończeniu 
studiów uzyskali kompetencje do podjęcia pracy w sektorze informatycznym. Utrzymywany jest silny 
związek z radą pracodawców, z którą na bieżąco konsultują potrzeby i możliwości Wydziału. 
Rektor dodał, że w ramach studiów projektuje się m.in. aplikacje mobilne oraz strony www. 
Prof. J. Marcinkowski zaznaczył, że nie ma problemu z tym kierunkiem studiów, problemem jest 
jednak powielanie pewnego stereotypu w postrzeganiu informatyki, akademickiej, czy stosowanej. 
Profesor podkreślił, że absolwenci studiów informatycznych, a często nawet jeszcze zanim je ukończą, 
otrzymują oferty pracy za 100 tys. dolarów rocznie na start w odróżnieniu, jak domniemywa, od 
absolwentów kierunku informatyka stosowana.   
Prof. R. Kucharczyk przypomniał, że rozporządzenie ministra w sprawie dziedzin i dyscyplin 
naukowych umieszcza dyscyplinę informatyka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz 
dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,  
i do tej drugiej właśnie nawiązuje program kierunku informatyka stosowana i systemy pomiarowe.  
Rektor zarządził głosowanie.   
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 88/2022.  
 
7.4. Wnioski Wydziału Matematyki i Informatyki w sprawie programów studiów dla 
kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
Wnioski przedstawił dziekan T. Jurdziński. Zmiany w programach studiów stanowiących przedmiot 
wniosków są stosunkowo drobne, oddolne oraz wynikające również z obserwacji; większość dotyczy 
dopasowania programów do praktyki. Na posiedzeniu senackiej Komisji Nauczania pojawiły się pewne 
dyskusje związane z tym, że programy te są do pewnego stopnia niestandardowe, ponieważ są dość 
mocno elastyczne. Na Wydziale, w szczególności na kierunkach informatycznych, taka konstrukcja 
programów uważana jest za pewną siłę tych studiów i jest to argument stosowany w ich promocji. 
Dodał, dla przykładu, że kierunek matematyka około dwóch lat temu otrzymał pozytywną ocenę PKA  
z wyróżnieniem; informatyka również ma takie wyróżnienie.  
Prorektor Ł. Machaj potwierdził, że toczyły się dyskusje na posiedzeniu senackiej Komisji Nauczania 
na temat programów tych studiów, które będą miały zapewne ciąg dalszy. Aktualnie jest po rozmowie 
z prodziekan Biernacką i prodziekanem Raczyńskim; są umówieni na kolejne rozmowy, które pozwolą 
na zachowanie niewątpliwej wartości tych programów jaką jest ich elastyczność z być może większym 
dopięciem kwestii formalnych. Jest przekonany, że uda się osiągnąć kompromis.    
 
7.4.1. Program studiów dla kierunku Data Science, studia II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 89/2022.  
 
7.4.2. Program studiów dla kierunku indywidulane studia informatyczno-matematyczne, 
studia I stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 90/2022.  
 
7.4.3. Program studiów dla kierunku informatyka, studia I i II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 39 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 91/2022.  
 
7.5. Wnioski Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie programów 
studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 
2022/2023. 
Wnioski przedstawił p.o. dziekana P. Klint. Wszystkie wnioski zaprezentowane w tym punkcie uzyskały 
akceptację senackiej Komisji Nauczania. Zmiany dotyczące kierunków: interdyscyplinarne studia 
europejskie oraz historia sztuki stanowią dostosowanie do obowiązujących przepisów. Większe zmiany 
zaszły w programach studiów dla kierunków: pedagogika, którego modyfikacja dotyczy włączenia 
standardów nauczycielskich oraz pedagogika specjalna, na którym utworzono specjalność wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka.  
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7.5.1. Program studiów dla kierunku interdyscyplinarne studia europejskie, studia  
II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, 37 za i 1 przeciw; uchwała Nr 92/2022.  
 
7.5.2. Program studiów dla kierunku historia sztuki, studia I i II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 93/2022.  
 
7.5.3. Program studiów dla kierunku pedagogika, studia I i II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 38 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 94/2022.  
 
7.5.4. Program studiów dla kierunku pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 95/2022.  
 
7.6. Wnioski Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska w sprawie programów 
studiów dla kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 
2022/2023. 
Wnioski przedstawił prodziekan J. Szczepański. Proponowane zmiany dla kierunków: geologia oraz 
inżynieria geologiczna polegają przede wszystkim na zmianie punktów ECTS za przedmiot szkolenie 
wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej z 1 ECTS na  
0 ECTS na pierwszych semestrach studiów pierwszego i drugiego stopnia, wprowadzeniu na studiach 
pierwszego stopnia, w pierwszym semestrze, obowiązkowego przedmiotu ćwiczenia terenowe  
z podstaw geologii, wprowadzeniu na studiach drugiego stopnia, w pierwszym semestrze, nowego  
i obowiązkowego przedmiotu english for geologists i uzupełnieniu puli przedmiotów fakultatywnych 
na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia. Zmiany dotyczą również treści programowych oraz 
usunięcia z dokumentacji studiów pierwszego stopnia treści związanych ze zlikwidowanymi studiami 
zaocznymi.  
 
7.6.1. Program studiów dla kierunku geologia, studia I i II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 96/2022.  
 
7.6.2. Program studiów dla kierunku inżynieria geologiczna, studia I i II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 97/2022.  
 
7.7. Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w sprawie programu studiów dla kierunku 
filozofia, studia I i II stopnia dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku 
akademickiego 2022/2023. 
Wniosek przedstawił dziekan R. Alberski. Zmiany obejmują 3 podstawowe kwestie: pierwsza dotyczy 
wprowadzenia na studiach drugiego stopnia nowej specjalności filozofia nauki, druga odnosi się do 
studiów pierwszego oraz drugiego stopnia i dotyczy organizacji sposobu wybierania zajęć przez 
studentów (sposób ten będzie bardziej elastyczny, pojawi się wspólna lista przedmiotów do wyboru), 
trzecia dotyczy drobnych korekt i poprawy błędów.  
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 98/2022.  
 
7.8. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów dla 
kierunków rozpoczynających cykle kształcenia od roku akademickiego 2022/2023. 
Wnioski przedstawiła prodziekan W. Jedlecka. Zmiany wynikają z okresowego przeglądu programów 
studiów i mają charakter porządkujący; dotyczą m.in. usunięcia najmniej popularnych specjalności 
oraz sprostowania błędów w zakresie efektów uczenia się.  
 
7.8.1. Program studiów dla kierunku administracja, studia II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 99/2022.  
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7.8.2. Program studiów dla kierunku ekonomia, studia II stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, 36 za wnioskiem; uchwała Nr 100/2022.  
 
7.8.3. Program studiów dla kierunku kryminologia, studia I stopnia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 101/2022.  
 
7.9. Wnioski Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w sprawie programów studiów 
podyplomowych od roku akademickiego 2022/2023. 
Wnioski przedstawiła prodziekan W. Jedlecka. Wszystkie wnioski mają charakter techniczny, zmiany 
polegają głównie na przesunięciu liczby godzin w odniesieniu do niektórych przedmiotów, skreśleniu 
niektórych przedmiotów albo zamiany na inne zajęcia.   
 
7.9.1. Program Studiów Podyplomowych Audyt Wewnętrzny Podmiotów Leczniczych. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 102/2022.  
 
7.9.2. Program Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 103/2022.  
 
7.9.3. Program Studiów Podyplomowych Prawa Medycznego i Bioetyki. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 104/2022.  
 
7.9.4. Program Studiów Podyplomowych Prawo w Biznesie. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 105/2022.  
 
7.9.5. Program Studiów Podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 106/2022.  
 
7.10. 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. Wniosek dotyczy ustalenia zasad rekrutacji na kierunek 
slawistyka na poziomie studiów drugiego stopnia. Do chwili rozpoczęcia obrad Senatu Wydział nie 
otrzymał opinii MEN w sprawie możliwości prowadzenia rekrutacji na specjalności w ramach tego 
kierunku studiów.  
Prorektor Ł. Machaj dodał, że jeśli tylko zostanie uzyskana zgoda MEN na zmianę tych zasad rekrutacji 
niezwłocznie przekaże informację w tym zakresie i wówczas będzie możliwy powrót do pierwotnych 
zasad zaproponowanych przez Wydział.  
Rektor zarządził głosowanie.  
Wyniki głosowania:  
– zmiana uchwały Nr 104/2021: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 107/2022; 
– zmiana uchwały Nr 105/2021: oddano 32 głosy, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 108/2022. 
 
7.11. Zasady i tryb rekrutacji obywateli polskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 
Prorektor Ł. Machaj zwrócił się z prośbą o poparcie wszystkich wniosków zawartych w punktach 7.11, 
7.12 i 7.13; mają one charakter rutynowy, w zasadach ogólnych generalnie nic się nie zmieniło  
z jednym wyjątkiem: dodany został załącznik z wykazem certyfikatów poświadczających znajomość 
odpowiedniego języka obcego na poziomie B2.  
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 37 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 109/2022.  
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7.12. Zasady i tryb rekrutacji cudzoziemców na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 36 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 110/2022.  
 
7.13. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz 
laureatów konkursów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim 
rozpoczynające się w roku akademickim 2026/2027. 
Rektor zarządził głosowanie.  
Wynik głosowania: oddano 35 głosów, wszystkie za wnioskiem; uchwała Nr 111/2022.  
 
8. Wolne wnioski. 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Dr hab. J. Michaliszyn zgłosił dwa wnioski. Pierwszy dotyczy regulaminu Rady Uniwersytetu; wyjaśnił, 
że we wniosku, który został zdjęty z obrad dzisiejszego posiedzenia można było przeczytać, że Rada 
podjęła uchwałę w sytuacji, w której 4 osoby były za, 4 były przeciwko i 1 wstrzymała się od głosu. 
W jego opinii nie jest to zgodne z § 45 Statutu, w którym jest napisane, że Rada podejmuje uchwały 
zwykłą większością głosów. W związku z tym wniósł, aby senacka Komisja Statutowa, która ma w 
swoich kompetencjach dokonywanie oceny przestrzegania postanowień Statutu w przepisach prawa 
stanowionych przez organy Uczelni, przyjrzała się regulaminowi Rady Uniwersytetu i oceniła, czy 
przepis, na który powołują się wnioskodawcy, jest zgodny ze Statutem UWr, czy nie. Drugi wniosek 
dotyczy przedstawienia informacji odnośnie kwestii przekazania spraw związanych z awansami na 
wydziały. Chciałby wiedzieć, co to znaczy, kiedy zostanie przeprowadzone i w jakim trybie, ponieważ 
wciąż obowiązuje zarządzenie Rektora Nr 120/2021. Czy w związku z tym, wnioski awansowe powinny 
być składane, czy raczej należy poczekać na nowe regulacje, czy będą jakieś przepisy przejściowe?  
Rektor w odpowiedzi podał, że jeśli chodzi o organy Uczelni, to każdy organ musi przestrzegać prawa. 
Jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, to oczywiście należy się temu przyjrzeć. W związku z faktem, 
że Komisja nie ma obecnie przewodniczącego skieruje pismo w tej sprawie bezpośrednio do Komisji. 
W drugiej kwestii wyjaśnił, że wnioski awansowe należy składać według obowiązującej procedury, 
ponieważ przekazanie tych spraw na wydziały zajmie trochę czasu. Podczas posiedzenia Kolegium 
Rektorsko-Dziekańskiego skierował prośbę do dziekanów o przygotowanie regulaminów awansowych. 
Tak sporządzone regulaminy będą zatwierdzane przez Rektora z uwagi na to, aby została zachowana 
pewna jednolitość procedur awansowych w skali całego Uniwersytetu. Po wydaniu takich regulaminów 
i ich zatwierdzeniu będzie można składać wnioski według nowej procedury. 
Prof. J. Sobczyk powiedział, że pełniąc obowiązki Rektora w ciągu tych trzech miesięcy przypatrywał 
się pracom Zespołu ds. Awansów i jego ocena tego Zespołu była pozytywna. Odnosił wrażenie, że 
procedował on bardzo starannie, a opinie, które wydawał były dobrze uzasadnione. W przypadku 
wątpliwości była możliwość rozmowy z przewodniczącym Zespołu prof. Zychem. Rozumie jednak, że 
jest potrzeba zmiany. Chciałby natomiast zaproponować rozważenie rozwiązania pozwalającego 
wykorzystać wyniki ewaluacji w ocenie wniosków awansowych; w przypadku dyscyplin z kategorią 
A+ i A nie byłoby potrzeby zasięgania opinii dodatkowego ciała z uwagi na to, że te dyscypliny będą 
w stanie samodzielnie ocenić, czy wnioski awansowe są mocne, czy nie, natomiast w przypadku 
wniosków pracowników pracujących w dyscyplinach z kategorią poniżej A byłyby obowiązek uzyskania 
pozytywnej opinii Zespołu. Uniwersytet Wrocławski aspiruje jako uczelnia badawcza do osiągnięcia 
wysokiego poziomu badań naukowych, używając języka parametrycznego, dąży do uzyskania 
kategorii A lub wyższej we wszystkich dyscyplinach. Otrzymanie kategorii np. B+ oznacza, że coś 
jednak szwankuje i jest przekonany, że praca Zespołu będzie w takich przypadkach bardzo pomocna, 
również dla Rektora, któremu łatwiej będzie podejmować decyzje w tym zakresie.  
Rektor podziękował za ten głos zauważył jednak, że kwestia powrotu spraw awansowych na wydziały 
stanowiła jeden z głównych punktów w kampanii wyborczej stąd uważa, że ma mandat do tego, aby 
ten program realizować. Podkreślił, że być może ta kwestia będzie możliwa do rozważenia pod kątem 
uzyskania dodatkowej opinii w całym procesie.   
Przedstawiciel ZZNA UWr R. Juchnowski wyraził odmienną opinię od opinii prof. Sobczyka. Jeszcze 
przed powołaniem Zespołu ds. Awansów uważał, że jego prace wywołają sporo kontrowersji i napięć 
w Uniwersytecie, i tak się w istocie stało. W związku z tym w pełni popiera rozwiązanie proponowane 
przez Rektora. Natomiast w sprawie utrzymania Zespołu w przypadku dyscyplin, które nie uzyskają 
kategorii A, wydaje mu się, że takie działanie oznaczałoby wprowadzenie super nadzoru i odebranie 
dyscyplinom możliwości uzyskania wyższej kategorii własnymi siłami.   
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Dziekan T. Jurdziński zaproponował, aby Senat wypowiedział się poprzez głosowanie w sprawie 
wniosku prof. Sobczyka tj. aby Zespół przy Rektorze oceniający wnioski awansowe działał zgodnie  
z dotychczasowymi zasadami w przypadku wniosków awansowych osób pracujących w dyscyplinach, 
które uzyskają kategorię naukową B+ albo B; być może prof. Sobczyk doprecyzowałby tę kwestię. 
Rektor zauważył, że taki wniosek powinien być złożony na piśmie i ewentualnie będzie rozpatrywany 
na wrześniowych obradach Senatu.   
Dziekan A. Lewicki przypominał, że kwestie awansowe uregulowane zostały zarządzeniem Rektora,  
a nie uchwałą Senatu. Zatem pojawia się pytanie, czy należy to do kompetencji Senatu. 
Rektor poprosił mec. E. Majewską-Machaj o opinię w tej sprawie.  
Mgr E. Majewska-Machaj wyjaśniła, że wniosek powinien zostać formalnie zgłoszony zgodnie z § 42 
ust. 2 Statutu. W dniu dzisiejszym porządek obrad został przegłosowany. Jeżeli taki wniosek zostanie 
złożony to będzie dotyczył wydania opinii.  
Dziekan T. Jurdziński powiedział, że celem jego wypowiedzi nie było kwestionowanie autonomii 
Rektora w podejmowaniu decyzji, a jedynie zaznaczenie, że Senat może się wypowiedzieć w pewnych 
sprawach, w których nie jest decyzyjny.  
Rektor potwierdził, że w tej sprawie Senat wyraziłby opinię, natomiast decyzja należałaby do Rektora. 
Prof. J. Sobczyk wyjaśnił, że nie miał na celu przedstawianie jakichś uchwał, które stałyby w opozycji 
do propozycji Rektora. Chciał zwrócić uwagę na to, aby zamiast poruszać się pomiędzy skrajnościami 
rozważyć zastosowanie całkiem rozsądnego rozwiązania pośredniego i tylko to chciał zaproponować 
Rektorowi, a przy okazji całej społeczności.  
Dr hab. J. Michaliszyn podsunął przykład takiego rozwiązania pośredniego tj. aby Zespół ds. Awansów 
przekształcić w komisję senacką, która przed posiedzeniem Senatu rozpatrywałaby wnioski, które na 
danym posiedzeniu będzie opiniować Senat.  
Prof. K. Ruchniewicz powiedział, że chciałby wzmocnić wypowiedź prof. Sobczyka, ponieważ jest to 
sprawa, którą należy rozważyć mając na uwadze rację Rektora w kontekście programu wyborczego  
i obietnic, które złożył. Z drugiej strony sprawa ta w ostatnich miesiącach była wielokrotnie 
podnoszona i być może dobrze by było, również dla uspokojenia pewnych emocji, aby Senat poświęcił 
trochę czasu na przedyskutowanie tych kwestii. Jeżeli prof. Sobczyk zechce złożyć w formie wniosku 
to, o czym mówił, to uważa, że bez większych problemów znajdzie wśród senatorów osoby, które 
zechcą poprzeć ten wniosek. Wówczas Senat będzie mógł przeprowadzić dyskusję, a ostateczną 
decyzję podejmie Rektor.  
Prof. M. Cieński w nawiązaniu do propozycji dr. hab. Michaliszyna przypomniał, że istniała już komisja 
senacka do spraw młodej kadry i był to jeden z abstrakcyjniejszych bytów funkcjonujących w Uczelni. 
Nie jest przeciwny temu pomysłowi chciał zwrócić tylko uwagę na to, że pewne zaszłości mogą się 
negatywnie odbić na stylu pracy takiej komisji. Natomiast jeśli chodzi o meritum, to pojawia się 
pytanie, czy sprawa awansów będzie procedowana w sposób zarządzany przez Rektora, czy będzie 
procedowana w sposób zasilany dopływami różnych pomysłów z różnych stron. Podkreślił, że sprawa 
awansów to nie tylko kwestia zatrudniania na stanowisku profesora uniwersytetu, ale również kwestia 
pewnego modelu drogi akademickiej i w sferze badawczej, i w sferze dydaktycznej, na który powinni 
orientować się pracownicy na wszystkich etapach kariery akademickiej. W związku z tym prosiłby  
o zachowanie pewnej staranności i spokoju podczas przygotowywania rozwiązań, które nie mają 
przecież służyć wyłącznie celom doraźnym, ale mają być także rozwiązaniami perspektywicznymi.  
Rektor powiedział, że na pewno będzie jeszcze o tej sprawie dyskutował z dziekanami i zasięgał opinii. 
Odpowiadając prof. Sobczykowi zauważył, że podczas kampanii, na spotkaniach wyborczych, kiedy 
problem dotyczący awansów zaczął się pojawiać, otrzymał dwa wnioski profesorskie negatywnie 
zaopiniowane przez Zespół, co było dziwne z uwagi na to, że oba zawierały niezbędne materiały, 
publikacje, granty itd. Zatem wydaje się, że jednak trochę tych napięć i niesprawiedliwości było jeżeli 
chodzi o pracę tego Zespołu, stąd tak mocno podkreślał, że sprawy awansów wracają na wydziały. 
Zgodził się z prof. Cieńskim, że należy to zrobić rozważnie, spokojnie i po wszechstronnej dyskusji.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Protokół sporządziła:                Rektor: prof. R. Olkiewicz 
A. Walczak-Kaszuba  


