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Zaproszenie 
 

Serdecznie zapraszam Czcigodnych Członków Senatu na posiedzenie Senatu, które odbędzie się 
w dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad: 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Uchwała w sprawie powołania członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. (Uchwała  

nr 31/2020).  
3. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia i przyjęcia dokumentacji programu 

kształcenia w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie nauki teologiczne (dla kształcenia rozpoczętego 
w roku akademickim 2019/20). (Uchwała nr 32/2020).   

4. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w efektach kształcenia i programie kształcenia (przyjęcie 
dokumentacji programu kształcenia) w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie nauki teologiczne   
i pedagogika (dla kształcenia rozpoczynanego począwszy od roku akademickiego 2020/21). 
(Uchwała nr 33/2020).  

5. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej ChAT i przyjęcia 
jednolitego tekstu regulaminu. (Uchwała nr 34/2020). 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia wytycznych oraz zasad przygotowania przez doktorantów 
indywidualnego planu badawczego. (Uchwała nr 35/2020). 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów. 
(Uchwała nr 36/2020). 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ChAT. (Uchwała nr 
37/2020). 

9. Uchwała w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2020 rok. (Uchwała nr 38/2020). 
10. Uchwała w sprawie zmiany w składzie Komisji Wydawniczej. (Uchwała nr 39/2020). 
11. Informacja w sprawie uroczystości promocji doktorskich i uczelnianym spotkaniu adwentowo-

wigilijnym. 
12. Informacja o wykorzystaniu loga ChAT do konferencji w CKP im. świętych Cyryla i Metodego 

w Warszawie 
13. Informacja Kanclerz ChAT o formie i zasadach funkcjonowania administracji uczelni w związku 

z pandemią koronawirusa. 
14. Informacja o powołaniu koordynatora ChAT do spraw monitorowania informacji dotyczących 

zakażenia SARS-CoV-2 w ChAT.  
15. Informacja o nowym projekcie Dostępny ChAT współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
16. Informacja w sprawie przygotowań do ewaluacji w zakresie czasopism naukowych. 
17. Przyjęcie protokołu z posiedzenia senatu w dniu 24 września 2020 roku. 
18. Sprawy różne. 

 
 

(-) abp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) 
Rektor ChAT 

 
 


