
Porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia z dnia 24 listopada 2016 r. (protokół 3/2016-2020). 

3. Zaopiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego: 

 a) prof. dr. hab. Zbigniewa Palmowskiego, 

 b) prof. dr. hab. inż. Rafała Werona. 

4. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zatrudnienia dr. hab. Davida Ramseya  

na stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

5. Wybór członków Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej  

do spraw Studentów.  

6. Nadanie sali nr 28 w budynku D-1 imienia Profesora Mariana Cegielskiego. 

7. Ustalenie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, w tym programów  

i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej 

uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 

8. Określenie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy  

w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018. 

9. Zaopiniowanie zmian w Regulaminie zasad podziału dotacji na finansowanie 

działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz 

zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich.  

10. Uchwalenie zmian postanowień Statutu. 

11. Zatwierdzenie podziału dodatkowych środków na działalność dydaktyczną  

na rok 2016. 

12. Uchwalenie zmian Planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok. 

13. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Karłowie nr 7, gmina 

Radków.  

14. Wyrażenie zgody na sfinansowanie realizacji robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie potencjału dydaktycznego Wydziału Architektury 

Politechniki Wrocławskiej poprzez przebudowę budynku E przy ul. B. Prusa 53/55  

we Wrocławiu”.   

15. Wyrażenie zgody na sfinansowanie realizacji robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Wykonanie remontu i przebudowy zespołu pomieszczeń  

nr 57, 58 i 59 zlokalizowanych na niskim parterze w budynku A-1 Politechniki 

Wrocławskiej.” 

16. Wyrażenie zgody na przyznanie dodatkowych środków na zakup licencji dostępowych 

do systemu TETA EDU.  

17. Uzupełnienie Uczelnianego Planu Robót Budowlanych na lata 2017-2018 o zadania 

finansowane z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. 

18. Wprowadzenie zmian w Uchwale nr 1093/44/2012-2016 Senatu PWr. z dnia 7 lipca 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia zasad finansowania działalności kulturalnej  

i społecznej studentów i doktorantów. 

19. Interpelacje. 

20.  Informacje Samorządu Studenckiego. 

21. Informacje Rektora. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 


