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  Warszawa, dn. 12 września 2019 r. 

 

ChAT.000.4.2019  

 

 

 

Zaproszenie 

 

 

Serdecznie zapraszam Czcigodnych Członków Senatu na posiedzenie Senatu, które odbędzie się  

w dniu 19 września 2019 roku (czwartek) o godz. 11:00 z następującym porządkiem obrad: 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Uchwała w sprawie przypisania prowadzonych kierunków studiów do dyscyplin naukowych 

(uchwała nr 19/2019). 

3. Uchwała w sprawie programów studiów w WT (uchwała nr 20/2019).  

4. Uchwała w sprawie programu studiów w WNS (uchwała nr 21/2019). 

5. Uchwała w sprawie programu studiów podyplomowych (uchwała nr 22/2019). 

6. Uchwała w sprawie regulaminu studiów (uchwała nr 23/2019). 

7. Uchwała w sprawie regulaminu studiów podyplomowych (uchwała nr 24/2019). 

8. Uchwała w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej (uchwała nr 25/2019). 

9. Uchwała w sprawie regulaminu postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych i tytułu 

profesora (uchwała nr 26/2019). 

10. Uchwała w sprawie potwierdzania efektów uczenia się (uchwała nr 27/2019). 

11. Uchwała w sprawie regulaminu zarządzania prawami autorskimi (uchwała nr 28/2019). 

12. Uchwała w sprawie regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej (uchwała nr 29/2019). 

13. Uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2019 rok (uchwała nr 30/2019). 

14. Informacja dotycząca zarządzeń rektora: 

 - regulamin organizacyjny uczelni, 

 - utworzenie szkoły doktorskiej, 

 - przekształcenie WP w WNS, 

 - powołanie kierunku studiów „pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, 

 - regulamin pracy, 
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 - regulamin świadczeń dla studentów, 

 - regulamin w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne. 

15. Informacja o stanie procedowania wniosku w sprawie uprawnienia do nadawania stopnia 

naukowego w dyscyplinie pedagogika.  

16. Informacja dotycząca realizowanych przedsięwzięć wewnętrznych: 

 - utworzenie kaplicy, 

 - wyposażenie Biblioteki i Czytelni, 

 - wyposażenie centrum sportowego, 

 - utworzenie specjalistycznych pracowni językowych, 

 - wyposażenie pomieszczeń sekcji teologicznych, 

 - wyposażenie wybranych pomieszczeń dydaktycznych i użytkowych, 

 - zakupu neonu reklamującego Akademię, 

 - sprawa baru studenckiego, 

 - sprawa przedszkola. 

17. Terminarz posiedzeń Senatu ChAT w roku akademickim 2019/2020. 

18. Organizacja inauguracji roku akademickiego 2019/2020. 

19. Nadanie dyplomów z wyróżnieniem (uchwała nr 31/2019). 

20. Przyjęcie protokołu z posiedzenia senatu w dniu 30 maja 2019 roku. 

21. Przyjęcie protokołu z posiedzenia senatu w dniu 27 czerwca 2019 roku. 

22. Sprawy różne. 

 

 

 

(-) ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT 

Rektor ChAT 

 

 

 

 


