Protokół posiedzenia
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniu
25 września 2018 roku
W posiedzeniu uczestniczyły 53 osoby uprawnione do głosowania. Pod nieobecność
rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna posiedzeniu przewodniczyły prorektor
prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, prorektor prof. dr hab. Beata Przyborowska
i prorektor prof. dr hab. Danuta Dziawgo.
Przebieg posiedzenia:
Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska, otwierając posiedzenie, powitała
nowych senatorów – przedstawicieli studentów.
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Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska poinformowała, że rezygnuje się
z procedowania pkt. 13 i zapytała, czy są uwagi do zaproponowanego Porządku obrad. Nie
było żadnych głosów. Przeprowadzono głosowanie. W głosowaniu jawnym jednogłośnie
przyjęto Porządek obrad posiedzenia Senatu w dniu 25 września 2018 roku.
Komunikaty:
1) Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska poinformowała o nadaniu
Międzyuczelnianemu Centrum Medycyny Weterynaryjnej uprawnień do prowadzenia
jednolitych studiów stacjonarnych na kierunku weterynaria.
2) Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska poinformowała
o terminie i miejscu ogólnouczelnianej inauguracji roku akademickiego.
3) Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska poinformowała
o terminie i miejscu mszy inaugurującej rok akademicki.
4) Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska poinformowała o recitalu
fortepianowym Hyuka Lee, laureata nagrody specjalnej JM Rektora UMK
w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Ignacego Paderewskiego
w roku 2016.
Prof. dr hab. Werner Ulrich przedstawił wniosek o przyjęcie Protokołu posiedzenia Senatu
w dniu 26 czerwca 2018 r. Nie było pytań do wniosku. Przeprowadzono głosowanie. W
głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto Protokół posiedzenia Senatu w dniu 26 czerwca
2018 r.
Prorektor prof. dr hab. Jacek Kubica przedstawił informację o wprowadzeniu formularza
wniosku awansowego na stanowisko profesora. Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum
Informatycznego dr Tomasz Wolniewicz zaprezentował formularz. Uwagi i pytania do
formularza zgłosili dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, prof. dr hab. Werner Ulrich, dr
hab. Marek Kejna, prof. UMK, prof. dr hab. Sławomir Rybicki.
Dalszej części posiedzenia przewodniczyła prorektor prof. dr hab. Beata Przyborowska.
Ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki przedstawił wniosek Rady Wydziału Teologicznego o
mianowanie ks. prof. dr. hab. Mirosława Mroza na stanowisko profesora zwyczajnego na
czas nieokreślony. Nie było głosów w dyskusji. Przeprowadzono głosowanie. Senat w
głosowaniu tajnym wyraził pozytywną opinię w sprawie. Wynik głosowania: 70
uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 50 głosów na tak, 3 głosy na nie, 0 głosów
wstrzymujących się.
Prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej dr hab. Jacek
Jurkowski przedstawił wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie dr. hab. Ireneusza
Grulkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym
miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie było głosów
w dyskusji. Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził pozytywną
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opinię w sprawie. Wynik głosowania: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych,
50 głosów na tak, 1 głos na nie, 1 głos wstrzymujący się, jedna osoba nie głosowała.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. Jerzy Boehlke,
prof. UMK przedstawił wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie dr. hab. Waldemara
Glabiszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym
miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Głos w dyskusji zabrał
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK. Nie było więcej głosów w dyskusji.
Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził pozytywną opinię
w sprawie. Wynik głosowania: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 51 głosów
na tak, 1 głos na nie, 1 głos wstrzymujący się.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. Jerzy Boehlke,
prof. UMK przedstawił wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie dr. hab. Marka Polasika na
stanowisku profesora nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym miejscu pracy na
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie było głosów w dyskusji.
Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził pozytywną opinię
w sprawie. Wynik głosowania: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 44 głosy na
tak, 1 głos na nie, 8 głosów wstrzymujących się.
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak przedstawił
wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie dr. hab. Krzysztofa Kopińskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie było głosów w dyskusji. Przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził pozytywną opinię w sprawie. Wynik
głosowania: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 50 głosów na tak, 1 głos na
nie, 2 głosy wstrzymujące się.
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak przedstawił
wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie dr. hab. Tomasza Kruszewskiego na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie było głosów w dyskusji. Przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził pozytywną opinię w sprawie. Wynik
głosowania: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 48 głosów na tak, 1 głos na
nie, 4 głosy wstrzymujące się.
Prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych dr hab. Alicja Majewska, prof. UMK przedstawiła
wniosek Rady Wydziału o zatrudnienie dr hab. Anny Wysockiej-Bogackiej na stanowisku
profesora nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie było głosów w dyskusji. Przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził pozytywną opinię w sprawie. Wynik
głosowania: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 50 głosów na tak, 0 głosów na
nie, 3 głosy wstrzymujące się.
Dyrektor Centrum Weterynarii prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski przedstawił wniosek Rady
Centrum o zatrudnienie dr. hab. Mariusza Skowrońskiego na stanowisku profesora
nadzwyczajnego na UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę
na czas nieokreślony. Głos w dyskusji zabrał dziekan dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK.
Nie było więcej głosów. Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu tajnym wyraził
pozytywną opinię w sprawie. Wynik głosowania: 70 uprawnionych do głosowania,
53 obecnych, 51 głosów na tak, 1 głos na nie, 1 głos wstrzymujący się.
Punkt zdjęty z Porządku obrad ze względu na brak kworum potrzebnego
do przegłosowania uchwały w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa.
Dalszej części posiedzenia przewodniczyła prorektor prof. dr hab. Danuta Dziawgo.

14. Zastępca kanclerza ds. administracyjnych dr Tomasz Jędrzejewski przedstawił projekt
uchwały dotyczącej wniosku Wydziału Nauk Pedagogicznych w sprawie odwołania od
uchwały Rady Wydziału dotyczącej odmowy uznania stopnia naukowego doktora
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habilitowanego za równoważny z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego
nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Waleremu Bolbasowi. Ze względu m.in.
na to, że Senat nie jest organem właściwym do rozstrzygnięcia odwołania (jest nim
Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni) zaproponowano, by Senat podjął uchwałę
o niedopuszczalności odwołania. W dyskusji nad propozycją wzięli udział dziekan dr hab.
Piotr Petrykowski, prof. UMK, prof. dr hab. Piotr Błajet, dziekan prof. dr hab. Stanisław
Roszak, prorektor prof. dr hab. Andrzej Sokala, dr Damian Walczak i kanclerz dr Tomasz
Jędrzejewski. Nie było więcej głosów w dyskusji. Po zasięgnięciu opinii prawników
zarządzono głosowanie jawne. Senat przy jednym głosie na nie i jednym głosie
wstrzymującym się przyjął uchwałę stwierdzającą niedopuszczalność odwołania od
uchwały Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w sprawie.
Prorektor prof. dr hab. Andrzej Sokala przedstawił kandydatów do tytułu najlepszego
absolwenta, studenta i studenta-sportowca oraz do specjalnego wyróżnienia za szczególne
osiągnięcia międzynarodowe i rozsławienie imienia Uniwersytetu w roku akademickim
2017/2018. Kandydatem do tytułu najlepszego absolwenta jest Hubert Jóźwiak, absolwent
Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; najlepszego studenta – Grzegorz
Nehring z Wydziału Sztuk Pięknych, najlepszego studenta-sportowca – Katarzyna
Ekwińska z tegoż Wydziału. Specjalne wyróżnienie proponowane jest dla zespołu
z Wydziału Matematyki i Informatyki w składzie: Kamil Dunst, Władysław Klinikowski,
Mikołaj Marciniak, Patrycja Tkaczuk i Karolina Wojtyniak. Prorektor przedstawił sylwetki
i osiągnięcia kandydatów. Głos w dyskusji zabrali prof. dr hab. Andrzej Wojtczak i prof.
dr hab. Piotr Błajet. Nie było więcej głosów. Przeprowadzono głosowanie. Senat
w głosowaniach tajnych przyznał tytuły najlepszego absolwenta, studenta i studentasportowca oraz specjalne wyróżnienie zespołowe w roku akademickim 2017/2018. Wynik
głosowania w sprawie tytułu najlepszego absolwenta UMK 2017/2018 dla Huberta
Jóźwiaka: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych, 50 głosów na tak, 0 głosów na
nie, 3 głosy wstrzymujące się. Wynik głosowania w sprawie tytułu najlepszego studenta
UMK 2017/2018 dla Grzegorza Nehringa: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych,
46 głosów na tak, 3 głosy na nie, 3 głosy wstrzymujące się, jedna osoba nie brała udziału
w głosowaniu. Wynik głosowania w sprawie tytułu najlepszego studenta-sportowca UMK
2017/2018 dla Katarzyny Ekwińskiej: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych,
50 głosów na tak, 0 głosów na nie, 3 głosy wstrzymujące się. Wynik głosowania w sprawie
specjalnego wyróżnienia UMK 2017/2018: 70 uprawnionych do głosowania, 53 obecnych,
52 głosy na tak, 0 głosów na nie, 0 głosów wstrzymujących się, jedna osoba nie brała
udziału w głosowaniu.
Prof. dr hab. Andrzej Sokala przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 175
Senatu UMK z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej
Uniwersytetu
ds.
Nauczycieli
Akademickich
na
kadencję
2016-2020.
Z Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu ds. Nauczycieli Akademickich odwołuje się mgr
Ewelinę Wojciechowską, a w jej miejsce powołuje się mgr. Mateusza Szafrańskiego. Nie
było głosów w dyskusji, przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Prof. dr hab. Andrzej Sokala przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 178
Senatu UMK z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej
Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020. Mgr. Milana Charytoniuka, mgr
Agatę Pyrzyńską, mgr. Remigiusza Sokołowskiego i mgr. Mateusza Topolewskiego
zastąpią mgr Bartosz Jastrzębski, mgr Mateusz Lewandowski, mgr Mateusz Szafrański
i mgr Jan Wólkowski. Nie było głosów w dyskusji, przeprowadzono głosowanie. Senat
w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Prof. dr hab. Andrzej Sokala przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 179
Senatu UMK z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów na kadencję 2016-2020. Mgr Natalię
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Sokołowską zastąpi mgr Sebastian Nowak. Nie było głosów w dyskusji, przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Prorektor prof. dr hab. Beata Przyborowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
likwidacji Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii. Głos w dyskusji
zabrała prof. dr hab. Danuta Janicka. Nie było więcej głosów. Przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. Jerzy Boehlke,
prof. UMK przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 52 Senatu UMK z dnia
26 maja 2009 r. w sprawie utworzenia Centrum Przywództwa i Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu. Nie było dyskusji nad projektem. Przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK, dziekan Wydziału Filologicznego przedstawił
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowobadawczej i dydaktycznej z Chengchi University (Tajwan). Nie było głosów w dyskusji.
Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę
w sprawie.
Dr hab. Jacek Jurkowski, prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej z King Mongkut’s University of
Technology Thonburi (Tajlandia). Nie było głosów w dyskusji. Przeprowadzono
głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Dr hab. Jerzy Boehlke, prof. UMK, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy
naukowo-badawczej i dydaktycznej z Hallym University (Republika Korei). Nie było
głosów w dyskusji. Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym
jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie.
Prof. dr hab. Ewa Żekanowska, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego przedstawiła
projekt zarządzania w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale. Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej przekształca się w Katedrę Diagnostyki Laboratoryjnej, w strukturach
której będą funkcjonowały Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakład Ewaluacji
Biomarkerów. Głos w dyskusji zabrał dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK. Nie było więcej
głosów. Przeprowadzono głosowanie. Senat w głosowaniu jawnym jednogłośnie
zaakceptował zarządzanie w sprawie.
Zapytania członków Senatu – Nie było pytań.
Wolne wnioski.
Prorektor prof. dr hab. Beata Przyborowska podziękowała wszystkim osobom
zaangażowanym w pracę nad uruchomieniem kierunku weterynaria. Prof. dr hab. Jędrzej
Jaśkowski przyłączył się do tych podziękowań. Prof. dr hab. Piotr Błajet wyraził
zadowolenie
z uruchomienia kierunku. Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
podkreśliła, że jest to sukces trzech uniwersytetów.

Nie było więcej wolnych wniosków. Prorektor prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
zamknęła posiedzenie.
Posiedzenie Senatu w dniu 25 września 2018 r. rozpoczęło się o godzinie 10.15, a zakończyło
o 12.05.

Protokół sporządziła Ewa Walusiak-Bednarek.
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