
Wyciąg z uchwał z posiedzenia Senatu Politechniki opolskiej
z dnia 27 czerwca2013r.

Uchwała nr 128
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia2T czeruca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z 5 czenłlca 2013 r.

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej zatwierdza protokołz posiedzenia Senatu z dnia 5 czeruca 2013 r'

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 129
Senatu Politechniki 0polskiej

zdnia2T czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia ,,Strategii Rozwoju Politechniki Opolskiej do roku 2020"

Na podstawie art.66 ust. 1a ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012r.,
poz,572zpóŻn'zm') oraz $ 15 ust' 1 pkt 3 statutu Po|itechniki opo|skiej:

$1. Senat Po|itechniki Opo|skiej uchwa|a,,Strategię Rozwoju Po|itechniki Opolskiej do roku 2020'', stanowiącą
zatącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Traci moc uchwała nr 454 Senatu Po|itechniki opo|skiej z dnia 17 czeruca 2009 r. dotycząca uchwa|enia
'Misji Politechniki Opolskiej" i,,Strategii Politechniki Opolskiej".

$ 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 130
Senatu Politechniki Opolskiej

zdniaZT czeruca 2013r.
w sprawie zabezpieczenia środków koniecznych do zrea|izowania projektu pt.:

,,Utwozenie Punktu Kontaktowego PolitechnikiOpolskiej pn. Centrum Nauka - Biznes (CeNaBiz)
poprzez pzebudowę budynku dydaktycznego przy uIicy Waryńskiego 4 w Opolu''

Na podstawie $ 107 w związku z $ 15 ust.1 pkt 22 statutu Po|itechniki Opo|skiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej v,ryraza zgodę na zapewnienie pzez Po|itechnikę opo|skąśrodkow finansowych
do kwoty 1082702,79 zł koniecznych do zrea|izowania pĄektu pt.: ',Utwozenie Punktu Kontaktowego
Po|itechniki opo|skiej pn. Centrum Nauka - Biznes (CeNaBiz) poprzez pzebudowę budynku dydaktycznego pzy
u|icy Waryńskiego 4 w opo|u'' pzeznaczonych na:

1) pokrycie nalezności wobec wykonawcy/dostawcy w roku podpisania umowy,
2) wkład własny na pozostały okres realizacji projektu,
3) wydatki niekwa|ifikowa|ne w ramach pĄektu.

$ 2. PĄekt wspołfinansowany będzie ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiona|nego (EFRR)
w ramach Regiona|nego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opo|skiego na |ata 2007.2013, oś priorytetowa
1 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

$ 3. Traci moc uchwała nr 122 Senatu Po|itechniki Opo|skiej z dnia 5 czeruca 2013 r' w sprawie zabezpieczenia
środkow koniecznych do zrea|izowania projektu pt.: ,,Utwozenie Punktu Kontaktowego Politechniki opo|skiej pn.
Centrum Nauka - Biznes (CeNaBiz) poprzez pzebudowę budynku dydaktycznego przy u|icy Waryńskiego 4
w Opolu".

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 131
Senatu Politechniki Opolskiej

zdniaZT czeruca 2013 r.

. zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych i zakresu obowiązków dIa nauczycie|i
akademickich

Na podstawie art. 130 ust.2 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012r.,
poz' 572zpÓin'zm') oraz $ 15 ust. 1 pkt 7 statutu Po|itechniki opo|skiej:

$ 1. Senat Po|itechniki Opo|skiej uchwa|a następujące zmiany w załączniku do uchwały nr 605 Senatu
Po|itechniki Opo|skiejz dnia ,|3 kwietnia 2011r. w sprawie wymiaru zadań dydaktycznych izakresu obowiązkow
dla nauczycieli akademickich :

1) w$ 3wust.  1 pkt3otzymujebzmienie:

,,3) w pzypadku, gdy promotor pracy dyp|omowej nie rea|izuje obowiązkowego rocznego wymiaru
pensum dydaktycznego, na wniosek dziekana rektor moze wyrazic zgodę na za|iczenie prowadzonych
prac dyp|omowych jako zajęÓ dydaktycznych w wymiaze 5 godzin za pracę dyp|omową na studiach
pierwszego stopnia i 7 godzin za pracę dyp|omową na studiach drugiego stopnia''';

2) w $ 4 ust.1-2 otzymująbzmienie.

,,1' Zobowiązuje się dziekanÓw, dyrektorów instytutow, kierownikÓw katedr, kierownika studium
do rozdysponowania wszystkich godzin dydaktycznych z|econych na początku roku akademickiego.
W wyjątkowych pzypadkach, gdy godziny nie będą rozdysponowane nauczycie|om akademickim,
niezbędne jest uzyskanie akceptacji prorektora ds. dydaktyki'
2. W ce|u prawidłowego roz|iczania godzin dydaktycznych zobowiązuje się dziekanÓw, dyrektorow
instytutow, kierowników katedr, kierownika studium do pzestzegania ostatecznego terminu składania
obciązeń dydaktycznych, ktÓry ustala się na dzień 15 paŹdziernika każdego roku.''.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 paŹdziernika2013 r.

Uchwała nl132
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia27 czerwca 2013 r.
w sprawie zawieszenia rekrutacji na kierunku europeistyka

Na podstawie art. 169 ust.2 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012r.,
poz'572 z pÓin. zn,)'.

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej zawiesza rekrutację na studia stacjonarne iniestacjonarne pienłszego
stopnia na kierunku europeistyka od roku akademickiego 201312014.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 133
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia2T czeruca 2013 r.
w sprawie wyboru prof. dra hab. inż. Jeaego Woźnickiego

na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szko|nictwa Wyższego

Na podstawie art.46 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012 r.,
poz, 572 z pÓin' zn,)''

$ 1. Senat Po|itechnikiopolskiejwybiera prof. dra hab. inz. Jezego WoŹnickiego na kandydata na członka Rady
Głownej Nauki i Szko|nictwa Wyższego.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 134
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia27 czeruca 2013 r.
w sprawie wyboru prof. dra hab' inż. Wojciecha Cholewy

na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art.46 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012 r.,
poz' 572zpÓŻn.zm.):

$ 1. Senat Po|itechniki Opo|skiejwybiera prof. dra hab. inz. Wojciecha Cho|ewę na kandydata na członka Rady
GłÓwnej Nauki i Szkołnictwa Wyzszego'

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 135
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia2T czerwca 2013 r.
w sprawie wyboru prof. dra hab. inż. Edwarda Jezierskiego

na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szko|nictwa Wyższego

Na podstawie art.46 ust.'t pkt 1 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012r.,
poz' 572 z pÓŻn' zm'):

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej wybiera prof. dra hab' inz' Edwarda Jezierskiego na kandydata na członka
Rady Głownej Nauki i Szko|nictwa Wyzszego.

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 136
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia27 czeruca 2013 r.
w sprawie wyboru prof. dra hab. inż. Andneja Sobkowiaka

na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art.46 ust.1 pkt 1 ustawy zdnia2T lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. 22012 r.,
poz,572zpóŹn.zm,):

$1. Senat Po|itechniki Opo|skiej wybiera prof.drahab. inz. Andzeja Sobkowiaka na kandydata na członka
Rady Głownej Nauki iSzko|nictwa Wyższego.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 137
Senatu Politechniki Opolskiej

zdniaL7 czeruca 2013r.
w sprawie zmiany w Regulaminie

pzyznawania nauczycie|om akademickim nagród Rektora Politechnikiopolskiej

Na podstawie ań.155 ust. 6 ustawy zdnia27 |ipca 2005 r. - Prawo o szko|nictwie Wyzszym (Dz' U' z2012 r., poz'
572 z pózn. zm.) oraz $ 84 statutu Po|itechniki opo|skiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej uchwa|a następujące zmiany w Regu|aminie pzyznawania nauczycie|om
akademickim nagród Rektora Po|itechniki Opo|skiej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 716 Senatu
Po|itechniki opo|skiej zdnia25 kwietnia 2012r. (zmiana: uchwała nr 18 z dnia 19 wześnia 2012r')''

1) wS 1wust.8wpkt4kropkęzastępujesiępzecinkiemidodajesiępkt5wbzmieniu:

,,5) osiągnięcia pracownika naukowego pzedstawione do Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, jeś|i pracownik uhonorowany tą nagrodą nie został.'';

2) wS 2ust.2otzymuje bzmienie:



,,2' Fundusz nagrod Rektora dzie|i się na:

1) fundusz na nagrody okreŚ|one w $ 1 ust. 7 i 8, oraz d|a nauczycie|i akademickich Studium Językow
obcych i Bib|ioteki Głównej _ 30o/o,

2) fuńdusz na nagrody okreŚ|one w $ 1 ust. 4 _ 40o/o,
3) fundusz na nagrody okreś|one w$ 1 ust. 5 i 6-30%.".

$ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 138
Senatu Politechniki 0polskiej

zdnia2T czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni w roku 2012

Na podstawie ań. 62 ust. 3 ustawy zdnia27 |ipca 2005 r. - Prawo o szko|nictwie wyższym (Dz. U. z2012r',poz'
572zpóŻn' zm') i$ 15 ust. 2 pkt 2 statutu Po|itechnikiopo|skiej:

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej' po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie
fi nansowe Uczelni za rok 2012.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 139
Senatu Politechniki Opolskiej

zdniaZT czeruca 2013 r.
w sprawie pokrycia straty finansowej za 2012 r. z funduszu zasadniczego Uczelni

Na podstawie $ 15 ust. 1 pkt22 statutu Po|itechniki Opo|skiejw związku zarL.101ust. 3 ustawy zdnia27 |ipca
2005 r. - Prawo o szko|nictwie Wyzszym (Dz. U. z2012r',poz.572zpÓin.zn.\.

$ 1. Senat Po|itechniki opo|skiej uchwa|a, że pokrycie straty finansowej netto w wysokości _ 1.465.179,28 zł za
2012 r' nastąpi z fund uszu zasad n iczego Ucze|ni.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 140
Senatu Politechniki Opolskiej

zdnia2T czerwca 2013 r.
w sprawie uchwalenia planu neczowo-finansowego Politechniki Opolskiej na 2013 r.

Na podstawie $ 15 ust. 2 pkt 1 statutu PolitechnikiOpolskiej:

$ 1. Senat Politechniki Opolskiej uchwala plan zeczowo-finansowy Politechniki Opolskiej na rok 2013. Plan
stanowi załącznik do ni niejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodnoŚc z protokołem:
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