
Załącznik do Uchwały  nr 24/2016 Senatu WSIiE 

TWP w Olsztynie z dnia 23 września 2016 r. 

 

 

 

Termin 

posiedzeń 

Senatu 

 

Zadania 

23.09.2016  Sprawozdanie Rektora z działalności i podsumowanie rocznej 

pracy władz Uczelni za rok akademicki 2015/2016. 

 Plan pracy Senatu na rok akademicki 2016/2017. 

 Powołanie Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 

akademickim 2016-2017. 

 

13.10.2016  Uroczyste posiedzenie Senatu w Muzeum Warmii i Mazur z okazji 

Jubileuszu XX-lecia Uczelni. 

 

09.12.2016  Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia – zmiany 

wg wskazówek Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego  na rok 2016. 

 Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na studia w roku ak. 

2016/2017. 
 

10.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o działalności jednostek ogólnouczelnianych Uczelni. 

 Określenie specjalności dla studiów pierwszego i drugiego stopnia 

w formach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 

2017/2018. 

 Ustalenie zasad i warunków przyjęcia na I rok studiów pierwszego 

stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku 

akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych oraz na 

Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie. 

 Ustalenie zasad i warunków przyjęcia na I rok studiów drugiego 

stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku 

akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych. 

 Określenie trybu i limitów przyjęć na I rok studiów pierwszego 

stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku 

akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych oraz na 

Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie. 

 Określenie zasad, trybu i limitów przyjęć na pierwszy rok studiów 

drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w roku 

akademickim 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych. 

 Analiza ewaluacji kształcenia na kierunkach studiów 

realizowanych na poszczególnych wydziałach WSIiE TWP w roku 

akademickim 2015/2016. 

 

 

07.04.2017  Określenie zakresu studiów podyplomowych proponowanych na 

rok akademicki 2017/2018. 

 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2016. 

 Ocena okresowa pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi 

 

 



26.05.2017  Przyjęcie uchwały o wykonaniu zadań rzeczowo-finansowych za 

rok 2016. 

 Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2017. 

 Ocena kadry naukowo-dydaktycznej. Sprawozdanie z działalności 

Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku ak. 2016/17. 

 

 

30.06.2017  Działalność naukowo-badawcza Uczelni w roku akademickim 

2016/2017. 

 Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Koordynacji prac nad 

wprowadzeniem w WSIiE TWP profilu praktycznego kształcenia. 

 

 

  …..  .09.2017 

(dzień przed 

Inauguracją 

roku 

akademickiego 

2017/18) 

 Sprawozdanie Rektora z działalności i podsumowanie rocznej 

pracy władz Uczelni za rok akademicki 2016/2017. 

 Plan pracy Senatu na rok akademicki 2017/2018. 

 Powołanie Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich w roku 

akademickim 2017-2018. 

 Wybór audytora do badania bilansu Uczelni. 

 

 

 

Stałe punkty porządku obrad Senatu 

 

- Sprawy bieżące wymagające uchwał Senatu; 

- Informacje Rektora, Prorektora, Dziekanów; 

- Zatwierdzanie protokołów; 

- Wolne wnioski. 

 

 

 


