
 

Porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 29 czerwca 2017 r. (protokół 10/2016-2020). 

3. Sprawozdanie Rektora z działalności Politechniki Wrocławskiej za rok 2016. 

4. Zatwierdzenie Sprawozdania Rektora z działalności Politechniki Wrocławskiej  

za rok 2016.  

5. Zaopiniowanie wniosków w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego: 

a) prof. dr. hab. inż. Ryszarda Kacprzyka, 

b) prof. dr. hab. inż. Jacka Kaczmara, 

c) prof. dr. hab. Marcina Mierzejewskiego, 

d) prof. dr. hab. inż. Tadeusza Smolnickiego. 

6. Zaopiniowanie wniosku w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Marka Sikory  

na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

7. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Mieczysława Wodeckiego  

na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  

8. Zaopiniowanie Regulaminu przyznawania studentom stypendiów z własnego funduszu 

stypendialnego Politechniki Wrocławskiej.  

9. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 41/4/2016-2020 Senatu PWr. z dnia 22 grudnia 

2016r. w sprawie ustalenia wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym 

programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej 

uchwalanych po dniu 1 października 2016 roku. 

10. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 77/5/2016-2020 Senatu PWr. z dnia 19 stycznia 

2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym 

programów i planów studiów o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej. 

11. Określenie efektów kształcenia na kierunku „Elektronika i Telekomunikacja”  

na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki na studiach drugiego stopnia. 

12. Określenie efektów kształcenia na kierunku „Mechatronika” na Wydziale Elektroniki 

Mikrosystemów i Fotoniki na studiach drugiego stopnia. 

13. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie Gospodarki Finansowej w Politechnice 

Wrocławskiej. 

14. Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Politechniki Wrocławskiej za 2017 i 2018 rok. 



15. Zaopiniowanie zadań zleconych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

w obszarze aktywności Naukowych Kół Studenckich. 

16. Wyrażenie zgody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie 

potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej poprzez 

przebudowę budynku E przy ul. B. Prusa 53/55 we Wrocławiu.” 

17. Interpelacje. 

18. Informacje o aktywności sportowej studentów i doktorantów. 

19. Informacje Rektora. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 


