
         
  

 
 

 
Uchwała Nr 45/2020/IX 

Senatu Politechniki Lubelskiej 
z dnia 18 września 2020 r.  

 
 

w sprawie uchwalenia „Planu posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej  
w roku akademickim 2020/2021” 

 
 
 
 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 9 Statutu Politechniki Lubelskiej Senat   
u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Senat Politechniki Lubelskiej uchwala „Plan posiedzeń Senatu 
Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021”, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez rektora 
Politechniki Lubelskiej. 
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Załącznik 

do Uchwały Nr 45/2020/IX 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 18 września 2020 r. 

 
 

Plan posiedzeń 
Senatu Politechniki Lubelskiej 
w roku akademickim 2020/2021 

  

Termin Tematyka 

Jednostka 
organizacyjna 

odpowiedzialna  
za realizację 

1 2 3 

Wrzesień 
2020 

 Powołanie przewodniczących komisji 
senackich na kadencję 2020-2024 

Rektor 

  Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu 
posiedzeń  Senatu Politechniki Lubelskiej  
w roku akademickim 2020/2021” 

Rektor 

 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego 
sprawozdania Rady Uczelni Politechniki 
Lubelskiej za okres od 11.04.2019 r.  
do 13.07.2020 r. 

Rektor, 
Przewodniczący 

Rady Uczelni 

 Uchwała zmieniająca Uchwałę  
Nr 12/2019/V Senatu Politechniki 
Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r.  
w sprawie powołania pierwszej Rady 
Uczelni Politechniki Lubelskiej 

Rektor, 
Przewodniczący 

Rady Uczelni 

Październik 
2020 

 Uchwała w sprawie ustalenia programów 
studiów stacjonarnych bloku 
dyplomowania „Mobile Application 
Development – Joint Master Studies in 
English” drugiego stopnia na kierunku 
informatyka 

Prorektor  
ds. studenckich 

 Uchwała w sprawie powołania oraz 
ustalenia składu i zakresu działania 
komisji senackich 

Rektor 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji 
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli 
Akademickich  

Rektor 

 Uchwała w sprawie powołania Komisji 
Dyscyplinarnej dla Doktorantów, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  
dla Doktorantów  

Rektor 
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 Uchwała w sprawie powołania Komisji 
Dyscyplinarnej dla Studentów, 
Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  
dla Studentów  

Rektor 

 Wyniki rekrutacji na I rok studiów 
Prorektor  

ds. studenckich 

Listopad 
2020 

 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii  
o kryteriach oceny okresowej dla 
poszczególnych grup pracowników  
i rodzaju stanowisk oraz trybu i 
podmiotu dokonującego oceny okresowej 

Rektor 

 Uchwała w sprawie sposobu powołania 
Rady Uczelni Politechniki Lubelskiej oraz 
ustalenia wynagrodzenia dla jej członków 

Rektor 

 Uchwała w sprawie ustalenia programów 
studiów drugiego stopnia na kierunku 
rachunkowość i controlling prowadzonych 
przez Wydział Zarządzania 

Prorektor  
ds. studenckich 

Grudzień 
2020 

 

 Uchwała w sprawie uchwalenia: 
1) Zasad podziału pomiędzy jednostki 

organizacyjne Politechniki środków 
finansowych pochodzących z 
subwencji MNiSW przeznaczonej  
na utrzymanie i rozwój potencjału 
dydaktycznego oraz potencjału 
badawczego Politechniki Lubelskiej, 

2) Zasad i trybu gospodarowania 
środkami własnymi, 

3) Zasad i trybu opracowania planu 
rzeczowo-finansowego 

Rektor,  
Kwestor 

 
 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
korekty planu rzeczowo-finansowego 
Politechniki Lubelskiej na 2020 rok  

Rektor, 
Kanclerz, 
Kwestor 

 Uchwała w sprawie powołania Rady 
Uczelni Politechniki Lubelskiej na 
kadencję 2021-2024 

 
Rektor 

Styczeń  
2021 

 Raport z funkcjonowania Wewnętrznego 
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia  
w Politechnice Lubelskiej w roku 
akademickim 2019/2020 

Pełnomocnik 
rektora ds. 

jakości 
kształcenia 

Luty 
2021 

 Uchwała w sprawie sposobu wykorzy-
stania symboli Politechniki Lubelskiej  

Rektor 
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  Uchwała w sprawie ustalenia sposobu 
obchodów Święta Politechniki Lubelskiej  
w 2021 r. 

Rektor 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania z realizacji Strategii 
Rozwoju Politechniki Lubelskiej na lata 
2014-2020 

Rektor 

 W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 
Politechniki Lubelskiej na lata 2021-2024 

Rektor 

Marzec 
2021 

 Sprawozdanie z badań naukowych oraz 
współpracy naukowo-badawczej  
z zagranicą w roku 2020 

Prorektor  
ds. nauki 

 W sprawie warunków i trybu rekrutacji 
do Szkoły Doktorskiej w Politechnice 
Lubelskiej w roku akademickim 
2021/2022 

Prorektor  
ds. studenckich 

 Uchwała w sprawie określenia 
planowanej liczby miejsc w Szkole 
Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej  
w roku akademickim 2021/2022 

Prorektor  
ds. studenckich 

 Uchwała w sprawie warunków, trybu  
i terminu rekrutacji dla poszczególnych 
kierunków studiów prowadzonych 
w Politechnice Lubelskiej w roku 
akademickim 2022/2023 

Prorektor  
ds. studenckich 

 Uchwała w sprawie zasad przyjmowania 
na studia w Politechnice Lubelskiej  
w latach 2020/2021–2023/2024 laureatów  
i finalistów olimpiad stopnia centralnego, 
laureatów i finalistów konkursów 
międzynarodowych oraz ogólnopolskich,  
w tym organizowanych przez 
Politechnikę Lubelską 

Prorektor  
ds. studenckich 

 Uchwała w sprawie opinii o zasadności 
wystąpienia z wnioskiem o nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

Rektor 

Kwiecień 
2021 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego i podziału  
lub pokrycia wyniku finansowego netto 
Politechniki Lubelskiej za 2020 r. 

Rektor, 
Kanclerz, 
Kwestor 

 

 W sprawie uchwalenia podziału 
pomiędzy jednostki organizacyjne 
Politechniki środków finansowych 

Rektor 
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pochodzących z subwencji MNiSW 
przeznaczonej na utrzymanie i rozwój 
potencjału dydaktycznego oraz 
potencjału badawczego Politechniki 
Lubelskiej 

Maj 
2021 

 Uroczyste posiedzenie Senatu 
Politechniki Lubelskiej z okazji 68-lecia 
Uczelni 

Rektor 

Czerwiec 
2021 

 Uchwała w sprawie uchwalenia planu 
rzeczowo-finansowego Politechniki 
Lubelskiej na 2021 rok  

Rektor, 
Kwestor 

 Informacja o wdrażaniu Europejskiej 
Karty Naukowca oraz Kodeksu 
Postępowania przy rekrutacji 
pracowników naukowych 

Prorektor  
ds. nauki 

Wrzesień 
2021 

 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
„Sprawozdania z działalności 
Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 
2020/2021” oraz oceny działalności 
Uczelni 

Rektor 

 Uchwała w sprawie uchwalenia „Planu 
posiedzeń Senatu Politechniki Lubelskiej  
w roku akademickim 2021/2022” 

Rektor 

 Wyniki rekrutacji na I rok studiów 
Prorektor  

ds. studenckich 
 


