
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 24 kwietnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył prof. dr hab. Jerzemu Bohdanowiczowi  

z Wydziału Biologii akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionemu profesorowi  

i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 

 

ad 2  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Nowosielskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Dušana Paždjerskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Jacka Szwedo na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG o nadaniu Panu Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

5. Projekt uchwał Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.  

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu 

Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 31/12 Senatu UG w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na 

stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych 

od roku akademickiego 2014/2015 studiów na kierunku Praca socjalna.  

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27/13 Senatu UG  

w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 

2015/2016. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia 

w latach 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 

centralnego. 
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13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 54/12 Senatu UG z dnia  

31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów 

prowadzonych na Wydziale Chemii. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały 41/13 w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii od roku akademickiego 

2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów Biznes i Technologia ekologiczna. 

15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych. 

16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 

27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 

Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

17. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 27 marca 2014 roku. 

18. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1.  
Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie prof. dra hab. Kazimierza Nowosielskiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra 

hab. Kazimierza Nowosielskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.2.  
Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dra hab. Dušana Paždjerskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 55 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Dušana Paždjerskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.3.  
Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie dra hab. Jacka Szwedo na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie czy Uniwersytet 

Gdański będzie dla dra hab. Jacka Szwedo podstawowym miejscem pracy i dlaczego będzie 

zatrudniony od 1 czerwca 2014 roku. 

 Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko poinformował, że dr hab. Jacek Szwedo będzie 

zatrudniony tylko w Uniwersytecie Gdańskim. Pracę rozpocznie 1 czerwca, ponieważ musi 

zakończyć swoje sprawy służbowe w dotychczasowym miejscu pracy i do początku 

października będzie miał czas na zaadaptowanie się w i przygotowanie do pracy w naszej 

Uczelni.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 59 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Jacka Szwedo 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG o nadaniu 

Panu Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

Wniosek Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Konwent Godności Honorowych 

pozytywnie zaopiniował wniosek o nadanie Panu Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego i przypomniał, że uchwały Senatu  

o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością  

2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Senatu. 

Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wniosek uzyskał poparcie Rady 

Wydziału Chemii. Laudatorem jest prof. dr hab. inż. J. Błażejowski, który teraz przedstawi 

sylwetkę Profesora Henryka Kozłowskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że prof. H. Kozłowski ukończył 

Uniwersytet Wrocławski, tam też uzyskiwał kolejne stopnie i tytuły. Zainteresowania  

i dokonania naukowe profesora lokują się na pograniczu chemii, biologii i medycyny. 

Przyznanie w ubiegłym roku nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność 

naukową było uzasadnione przez recenzenta prof. Henryka Koroniaka następująco: Profesor 

Henryk Kozłowski należy do najwybitniejszych polskich chemików i światowych ekspertów 

zajmujących się zagadnieniami z pogranicza chemii biologii i medycyny. Obszar 

zainteresowań badawczych profesora obejmuje badania struktury i funkcji biomolekuł, wpływ 

jonów metali na chemię i biochemię leków, elektrochemię układów bionieorganicznych, 

chemię bionieorganiczną metali toksycznych oraz badania mechanizmów chorób 

neurodegeneracyjnych. Najnowszym celem badawczym profesora jest zrozumienie procesów 

rządzących homeostazą metali w bakteriach helicobakter pyroli oraz określenie właściwości 

koordynacyjnych niestrukturyzowanych fragmentów peptydowych pochodzących z białek 

niklowych tej bakterii. Wyniki już przeprowadzonych badań wpisują się w poznanie 

mechanizmu powstania takich chorób jak przewlekłe stany zapalne błony śluzowej żołądka, 

choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy a także niektóre postacie nowotworów tych 

narządów. Wskaźniki bibliometryczne profesora są imponujące, jest to ponad pięćset 

oryginalnych przeglądowych prac opublikowanych w wysoko notowanych czasopismach 

międzynarodowych, dwadzieścia rozdziałów w książkach. Prace te były cytowane ponad 

siedem tysięcy razy a indeks Hirscha wynosi czterdzieści. Umiejscawia to Profesora w gronie 

najwyżej cytowanych chemików polskich. Pozycję tę zawdzięcza rozwojowi własnej szkoły 

naukowej a nie współpracy z zagranicą. Profesor wypromował 25 doktorów, był opiekunem 

100 prac magisterskich, Jego wychowankowie pełnią dziś ważne role w świecie nauki. Ma 

zasługi na polu organizacji nauki, przez wiele lat był członkiem Centralnej Komisji do spraw 

Stopni i Tytułów, sekcji biologii molekularnej Komitetu Badań Naukowych, w 2009 roku 

został powołany do Rady Narodowego Centrum Nauki gdzie pełni funkcje Przewodniczącego 

Komisji K2 Nauk Ścisłych i Technicznych, jest członkiem korespondentem Polskiej 

Akademii Nauk, Fellow of the Royal Society of Chemistry, w 2009 roku otrzymał tytuł 

doktora honoris causa Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, 

natomiast w 2013 roku tytuł honorowego profesora Politechniki Wrocławskiej. Został 

wyróżniony nagrodą roku nauki polskiej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą 

Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii, Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Profesor współpracuje również z Uniwersytetem Gdańskim. Prawie 50 
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prac profesora powstało we współpracy z grupami badawczymi działającymi na Wydziale 

Chemii. W tym roku mija 40 lat od ukazania się pierwszej pracy, w której Profesor  

H. Kozłowski i Z. Warnke przedstawili badania kompleksów jonów miedzi niklu i kobaltu  

z pochodnymi pirydyny. W kolejnych latach owocną współpracę z profesorem kontynuowali 

prof. G. Kupryszewski, prof. Z. Grzonka, prof. B. Lammek oraz prof. K. Rolka. Współpraca 

ta jest kontynuowana przez kolejne pokolenie badaczy z obu ośrodków akademickich. 

Recenzentami w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa byli: prof. Grażyna 

Stochel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Henryk Koroniak z Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. K. Rolka z Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. H. Kozłowski 

to wybitny badacz, który zyskał uznanie międzynarodowej społeczności naukowej  

i akademickiej, wniósł nieprzemijający wkład w stworzenie i rozwój chemii 

bionieorganicznej w Polsce, istotnie przyczynił się do rozwoju badań w tym zakresie na 

Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, wychował rzeszę chemików, którzy  

z powodzeniem uczestniczą w życiu naukowym i społecznym kraju. Jest osobą życzliwą 

otwartą na współpracę, posiadającą dar nawiązywania przyjaznych relacji z otoczeniem. Jest 

uczonym w pełni godnym uhonorowania Go tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że bardzo popiera tę inicjatywę. Pan 

prof. H. Kozłowski jest wybitnym uczonym i bardzo dużo zrobił dla Wydziału Chemii. 

Uhonorowanie Go tym tytułem jest właściwym sposobem wyrażenia szacunku  

i wdzięczności. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę o nadaniu Panu Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu tytułu 

doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 5 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekty uchwał Senatu UG w sprawie 

zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przypomniał, że pierwsza uchwała była omawiana na 

poprzednim posiedzeniu Senatu. Chodzi o zmiany zasad uruchamiania studiów doktoranckich 

oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej przez Uczelnię. Zmiany te wynikają  

z potrzeby dostosowania Statutu UG do przepisów powszechnie obowiązujących.  

Zostaną przeprowadzone dwa głosowania: pierwsze dotyczące studiów doktoranckich, to 

punkty 1 i 2 projektu uchwały i drugie dotyczące działalności gospodarczej – punkt 3 projektu 

uchwały.  

I głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  

II głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że propozycja zmiany Statutu, która 

będzie głosowana na następnym posiedzeniu Senatu UG dotyczy § 58 i ma na celu wyłącznie 

względy praktyczne. Chodzi o usprawnienie zarządzania kadrami. Zmiana ma polegać na 

rozdzieleniu kompetencji w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidowania stanowisk 

pracy pracowników Uczelni. Rektor, na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej 

lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki organizacyjnej 

będzie tworzył, przekształcał i likwidował stanowiska pracy nauczycieli akademickich. 

Kanclerz, na podstawie upoważnienia Rektora, na wniosek kierownika danej jednostki 

organizacyjnej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki 



5 

 

organizacyjnej będzie tworzył, przekształcał i likwidował stanowiska pracy pracowników 

Uniwersytetu niebędących nauczycielami akademickimi. Następna zmiana polega na 

wprowadzeniu zapisu stanowiącego, iż Rektor określa szczegółowe zasady polityki 

personalnej Uniwersytetu.  

 Rektor prof. dr hab. b. Lammek poinformował, że zgodnie z § 14 Regulaminu Senatu 

UG uchwały Senatu dotyczące przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów 

statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających  

w uczelni a zgodnie z § 16 wniosek o zmianę Statutu nie może być rozpatrywany na tym 

samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony. Głosowanie tych zmian odbędzie się na 

kolejnym posiedzeniu Senatu UG.  

 

 

ad 6 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

proponowane zmiany opracowały osoby, które tworzyły obowiązujący Regulamin studiów. 

Członkowie Senackiej Komisji ds. Kształcenia Komisji mieli możliwość zgłoszenia 

poprawek, uzupełnień i zastrzeżeń. Parlament Studentów UG w dwóch przypadkach również 

miał zastrzeżenia do zgłoszonej propozycji. Proponowane zmiany dotyczą trzech grup 

zagadnień. Pierwsza to rozstrzygnięcie problemów, które pojawiły się w ciągu dwóch lat 

obowiązywania Regulaminu albo sytuacje, w których przepis był nieprecyzyjny lub wzbudzał 

wątpliwości. Druga grupa zagadnień to dostosowanie Regulaminu do zmian w przepisach,  

a trzecia grupa to zagadnienia nowe, które wynikły między innymi z propozycji zgłaszanych 

przez Senacką Komisję ds. Kształcenia oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów. 

Propozycje, które są zawarte w projekcie Regulaminu to nie tylko reakcja na powstałe 

problemy, ale również rozwiązania o charakterze motywacyjnym i związanym z jakością 

kształcenia. Najpoważniejsza proponowana zmiana to zastąpienie wpisu warunkowego na 

następujące rozwiązanie – wpis na wyższy semestr z długiem punktowym liczonym według 

punktów ECTS z obowiązkiem rozliczenia tego długu w sesji egzaminacyjnej, która dotyczy 

przedmiotu objętego długiem. Student, który ma dług punktowy będzie miał możliwość 

studiowania na wyższym semestrze nie warunkowo tylko pełnoprawnie, a jego obowiązkiem 

będzie zaliczenie przedmiotu, którego dotychczas nie zaliczył. Motywacją, która 

towarzyszyła temu rozwiązaniu była nie tylko chęć zastąpienia wpisu warunkowego innym 

rozwiązaniem, ale chodziło również o uwzględnienie propozycji studentów, którzy uważają, 

iż należy ustalić dopuszczalny dług punktowy ECTS jednakowy dla całej Uczelni, 

odpowiednio wysoki, żeby mógł objąć dwa przedmioty w semestrze, nawet o najwyższej 

liczbie punktów. Dług punktowy jest rozwiązaniem stosowanym już przez część uczelni  

i wyraźnie widać, że w tym kierunku zmierzają pozostałe. Inne zmiany Regulaminu dotyczą 

uporządkowania spraw związanych z elektronicznym indeksem. Przepisy wstępne  

i przepisy przechodnie są tak sformułowane, żeby uwzględnić w Regulaminie, iż funkcjonuje 

jeszcze indeks papierowy. Warta podkreślenia jest zmiana dotycząca wznowienia studiów. 

Dotychczas dziekan był zobowiązany do wydania decyzji pozytywnej w momencie, kiedy 

student ubiegał się o wznowienie studiów. Teraz dziekan ma mieć możliwość rozważenia,  

z jakich powodów nastąpiło skreślenie i czy rzeczywiście istnieją przesłanki żeby danej 

osobie umożliwić kontynuację studiów w trybie wznowienia. Chodzi tu o § 46 ust. 1, który 

ma brzmieć: „Osoba skreślona z listy studentów drugiego lub kolejnych okresów 

rozliczeniowych może ubiegać się o wznowienie studiów na semestrze (roku) nie wyższym 

niż ten, na którym nastąpiło skreślenie z listy studentów i nie wcześniej niż od następnego 

okresu rozliczeniowego.” Natomiast w § 46 dodaje się ust. 2: „Dziekan rozstrzyga wniosek  
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o wznowienie studiów, uwzględniając zwłaszcza: przyczynę skreślenia, osiągnięcia  

w dotychczasowym przebiegu studiów, termin, który upłynął pomiędzy skreśleniem  

a złożeniem wniosku, skalę różnic programowych wynikających z ewentualnych zmian planu 

studiów lub programu kształcenia, dotychczasowe postępowanie wnioskodawcy, jako 

studenta, w tym przestrzeganie przepisów obowiązujących w UG.” Chodzi o to, żeby zwrócić 

uwagę na sytuację, kiedy ktoś jest skreślony z listy studentów, ponieważ ciąży na nim kara  

o charakterze dyscyplinarnym albo zdarzają się przypadki, że wznawia się osoba, która nie 

zaliczyła np. 26 przedmiotów. Ponadto uwzględniono sytuację, która dotychczas nie była 

przewidziana, a mianowicie, co się dzieje w sytuacji, gdy student nie otrzymał oceny 

niedostatecznej z zaliczenia, nie otrzymał żadnej oceny, ponieważ nie stawił się. 

Uwzględniono również sytuację związaną z powtarzaniem seminarium. W § 28 ust. 7 

znajduje się zapis mówiący, iż w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu  

w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4 albo w przypadku negatywnej oceny pracy 

dyplomowej, dziekan może orzec o powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim 

okresie rozliczeniowym studiów. Jeśli chodzi o kwestie związane z jakością kształcenia 

przewidziano delegację dla rad wydziału żeby w momencie kiedy uznają to za stosowne 

rozważyły czy należy wprowadzić jakieś dodatkowe kryteria dla osób, które chciałyby 

studiować awansem, ponieważ w założeniu rozwiązanie to ma sprzyjać studentom dobrym  

i bardzo dobrym. Parlament Studentów oponował przeciwko zmianie skali ocen, chodzi  

o § 32 ust. 5. Ostatecznie uwzględniono zastrzeżenia Parlamentu Studentów, zostaje 

dotychczasowa skala ocen. Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska 

poinformowała, że konsultowała z przedstawicielami studentów autopoprawkę polegającą na 

tym, żeby ocena bardzo dobra rozpoczyna się nie od progu 4,50 a od progu 4,51. Jest na to 

przyzwolenie Parlamentu Studentów. Rozważano również zmianę wag dotyczącą wpływu 

pracy dyplomowej, egzaminu i średniej ocen ze studiów. Ostatecznie wspólnie z Komisją ds.. 

Kształcenia ze względu na specyfikę różnych wydziałów uznano, że rozwiązanie, które do tej 

pory obowiązuje na dzień dzisiejszy jest rozwiązaniem najbardziej efektywnym. Wydaje się, 

że drugie zastrzeżenie Parlamentu Studentów należy przedyskutować gdyż propozycja 

zawarta w projekcie Regulaminu Studiów jednak wychodzi naprzeciw interesom studentów. 

Zapis znajdujący się w § 20 gdzie w miejsce wpisu warunkowego jest zezwolenie na 

studiowanie na następnym semestrze z długiem punktowym nie jest taką bardzo otwartą 

propozycją w tym sensie, że trzeba określić maksymalną wysokość tego długu punktowego, 

która uprawnia do studiowania na wyższym semestrze. W projekcie Regulaminu jest 

propozycja, żeby określenie tego maksymalnego progu delegować na radę wydziału. Studenci 

w trosce o zachowanie równych zasad, równych szans dla wszystkich studentów 

sygnalizowali, że być może korzystniejsze byłoby wprowadzenie od razu z góry ustalonego 

progu punktowego. W związku z tym sprawdzono, jaka jest rozpiętość punktów ECTS na 

wszystkich wydziałach i jakie byłyby skutki gdyby zaproponowano konkretny próg. Z analizy 

zgromadzonych danych wynika, że poszczególne wydziały bardzo się różnią, jeśli chodzi o 

punktację ECTS, w tym punktację maksymalną za dany przedmiot. Gdyby został 

wprowadzony próg przy założeniu, że dwa największe przedmioty na danym semestrze są 

punktowane najsilniej, to np. w przypadku Wydziału Biotechnologii i Wydziału Zarządzania 

mogłoby to być 10 punktów a w przypadku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki czy 

Wydziału Prawa i Administracji byłoby to odpowiednio 24 i 26 punktów. Gdyby 

wprowadzono niższy próg, to pokrzywdzono by studentów z wydziałów, które mają wyższą 

liczbę punktów. Z kolei dla części studentów wyższy próg także byłby niekorzystny. Stąd 

propozycja, aby jednak to rada wydziału określała limit punktów ECTS uwzględniając 

specyfikę danego kierunku, danej punktacji. Propozycja jest taka, żeby w stosunku do 

dotychczasowych rozwiązań, czyli wpisu warunkowego ta punktacja długu uwzględniała dwa 

duże przedmioty, ponieważ wprowadzanie sztywnej liczby będzie powodowało daleko idące 
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dysproporcje w dostępie do dalszego studiowania. Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. 

A. Machnikowska poinformowała, że kolejna autopoprawka dotyczy § 19. W stosunku do 

studenta, który nie zaliczył okresu rozliczeniowego, dziekan między innymi może orzec  

o powtarzaniu przedmiotu, albo powtarzaniu przedmiotu objętego warunkowym zezwoleniem 

na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym. W § 32 ust. 5 w tabelce skali ocen, 

ocena bardzo dobra będzie zaczynała się od 4,51 i odpowiednio będzie zamknięty przedział 

przy ocenie „dobry plus”. W § 1 ust. 3 gdzie jest mowa o dokumentacji studiów w formie 

elektronicznej wymieniono przepisy, które stosuje się odpowiednio, między innymi 

wymieniono § 44 ust. 2 pkt 2, należy dodać jeszcze ust. 3 pkt 2.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

przeprowadziła bardzo szeroką konsultację na wydziałach i z Parlamentem Studentów. 

Przeprowadzono symulację finansowych i pozafinansowych zmian, jakie łączyłyby się  

z wprowadzeniem punktów kredytowych i kredytu, który ma zstąpić wpis warunkowy.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska podziękowała prof. dr hab. J. Bolałkowi, który uczestniczył w 

pracach Komisji, jako konsultant oraz mgr M. Brzeskiemu, który jako prawnik jest ekspertem 

w sprawach Regulaminu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska zauważyła, że w § 21 ust. 2 

napisano, iż właściwy kierownik katedry w porozumieniu z prowadzącym zajęcia może 

zwolnić studenta powtarzającego po raz kolejny ten sam okres rozliczeniowy z obowiązku 

uczestnictwa w zajęciach z uprzednio zaliczonych przedmiotów, z zachowaniem obowiązku 

uzyskania zaliczenia lub składania egzaminu. W strukturze Wydziału Nauk Społecznych są 

zakłady nie katedry. Czy w związku z tym można napisać „właściwy kierownik katedry lub 

zakładu”? 

 Mgr M. Brzeski wyjaśnił, że w § 2 Regulaminu jest słowniczek i tam napisano, że 

przez kierownika katedry należy rozumieć również dyrektora instytutu, kierownika zakładu 

(pracowni) lub dyrektora studium. 

 Student D. Michalski w imieniu Parlamentu Studentów poinformował, że 

argumentacja Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowskiej dotycząca 

zmian w Regulaminie Studiów jest przekonywująca. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zauważył, że w § 28 ust. 7 Regulaminu 

napisano, iż w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu w terminach określonych 

zgodnie z ust. 1 i ust. 4 albo w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dziekan 

może orzec o powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim okresie rozliczeniowym 

studiów albo o skreśleniu z listy studentów. Tymczasem zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej „skreśla” 

studenta z listy studentów, w przypadku: niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów, 

niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, ukarania karą 

dyscyplinarną wydalenia z uczelni. Tu nie jest napisane warunkowo, wyraźnie napisano 

„skreśla”. Natomiast w art. 190 ust. 2 ustawy napisano, że kierownik podstawowej jednostki 

organizacyjnej „może skreślić” studenta z listy studentów, w przypadku: stwierdzenia braku 

postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, 

niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. Tu napisano „może skreślić” i chodzi 

o inne przypadki. Z zapisów tych wynika, że kiedy student w terminie nie złoży pracy 

dyplomowej obligatoryjnie należy go skreślić z listy studentów.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że  

w art. 190 ust 2 ustawy napisano, że kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może 

skreślić studenta z listy studentów, w przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce, 

nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie a teraz chodzi o to, że 

student nie uzyskał zaliczenia, ponieważ nie zaliczył seminarium. 
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 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zauważył, że w ust. 1 jednoznacznie napisano, iż 

kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów  

w przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego i to jest 

określone jednoznacznie. Zgodnie z ustawą trzeba skreślić studenta, nie ma innej możliwości.  

 Mgr M. Brzeski stwierdził, że rzeczywiście § 28 ust. 7 należy inaczej sformułować. 

 Dr U. Patocka-Sigłowy zauważyła, że brzmienie § 14 ust. 1 budzi wątpliwości. Jest 

tam zapis mówiący o tym, iż student musi uzyskać zaliczenie do dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie sesji podstawowej. Jest to zdecydowane zaostrzenie w stosunku do dotychczas 

obowiązujących przepisów i bardzo burzy przyjęty na Wydziale Filologicznym porządek 

zaliczania podstawowych przedmiotów takich jak np. praktyczna nauka języka kierunkowego. 

Nie wiadomo co zrobić w sytuacjach szczególnie uzasadnionych np. kiedy student zachoruje 

w dwóch ostatnich tygodniach maja i nie będzie mógł przystąpić do zaliczenia. Gdyby ten 

zapis miałby pozostać w takim brzmieniu, jakie zaproponowano, to należałoby dodać zdanie 

o możliwości podjęcia przez dziekana decyzji, która pozwoli studentowi w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach przystąpić do zaliczenia nawet, jeśli sesja podstawowa już się 

rozpoczęła.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała dodanie 

zdania „Dziekan w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić studenta  

z obowiązku, o którym mowa z zdaniu pierwszym”. 

 Dr U. Patocka-Sigłowy stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby usunięcie 

fragmentu: „do dnia poprzedzającego rozpoczęcie sesji podstawowej”.  

 Mgr M. Brzeski poinformował, że Wydział Nauk Społecznych wystąpił z prośbą  

o wyznaczenie terminu ostatecznego zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do 

egzaminu, właśnie w celu uporządkowania procesu dydaktycznego. Na Wydziale Prawa  

i Administracji od lat obowiązuje zarządzenie Dziekana, które wprowadza termin zaliczenia 

zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu. Jest to podyktowane tym, że zajęcia trwają 

do dnia sesji, natomiast sesja jest po to żeby studenci mogli przystępować do egzaminów.  

 Dr U. Patocka-Sigłowy stwierdziła, że rozwiązaniem tego problemu mogłoby być 

usunięcie fragmentu: „do dnia poprzedzającego rozpoczęcie sesji podstawowej” i dodanie 

informacji o tym, że dziekan uwzględniając organizację roku akademickiego może 

wyznaczyć ostateczny termin uzyskania zaliczeń warunkujących przystąpienie do egzaminu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że popiera propozycję żeby to 

właśnie dziekan wprowadzał termin, do którego musi być uzyskane zaliczenie, szczególnie 

tam gdzie chodzi o kilka przedmiotów i student uzyskuje globalne zaliczenie. Na Wydziale 

Filologicznym w przypadku tłumaczenia języka praktycznego zdarza się, że są trzycząstkowe 

zaliczenia, dwa z nich student zdobywa w odpowiednim czasie a z trzecim jest kłopot. 

Wówczas jest wyznaczany dodatkowy termin, który czasem zahacza o sesję egzaminacyjną, 

bo nie można tego zrobić wcześniej. Nie jest dobrym rozwiązaniem wprowadzanie 

jednoznacznego zapisu, że zaliczenie trzeba zdobyć do dnia rozpoczynającego sesję 

podstawową. Trzeba brać pod uwagę, że są różne zdarzenia, które powodują, że student  

w uzasadnionej i usprawiedliwionej sytuacji ubiega się o to, żeby mógł zaliczyć dany 

przedmiot później, już w trakcie sesji. Należy skreślić zapis mówiący, że zaliczenie trzeba 

zdobyć do dnia rozpoczynającego sesję podstawową, albo dodać zdanie, że dziekan może 

określić ostateczny termin uzyskania zaliczeń warunkujących przystąpienie do egzaminu. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska podsumowując 

stwierdziła, że poprawka zaproponowana przez przedstawicieli Wydziału Filologicznego 

polegałaby na skreśleniu zapisu, że zaliczenie trzeba zdobyć do dnia rozpoczynającego sesję 

podstawową albo dodaniu zdania mówiącego, że dziekan może określić ostateczny termin 

uzyskania zaliczeń warunkujących przystąpienie do egzaminu. 
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 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński nawiązując do wypowiedzi Dziekana prof. UG, dra 

hab. W. Surosza stwierdził, że jeżeli zostanie usunięty zapis § 28 ust. 7 to będzie można 

spodziewać się wielu wniosków o przywrócenie praw studenta po skreśleniu. Można 

doprecyzować zapis mówiący o tym, że ostatni semestr odbywa się bez konieczności udziału 

w zajęciach. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że 

powtarzanie seminarium obejmuje również uczestnictwo w nim. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz stwierdził, że taki zapis jest niezgodny z ustawą. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że na Wydziale Prawa  

i Administracji od wielu lat obowiązuje zasada, że warunkiem przystąpienia do sesji 

egzaminacyjnej jest zaliczenie ćwiczeń. Zdarzają się sytuacje wyjątkowe i wówczas dziekan 

w trybie indywidualnym, w każdym konkretnym przypadku zezwala na podejście do sesji 

mimo braku zaliczenia. Rozwiązanie to dobrze funkcjonuje, tego typu sprawy są 

uporządkowane. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska poinformowała, że chodziło 

właśnie o uzgodnienie, w jaki sposób załatwiać takie sprawy w indywidualnych przypadkach. 

 Student D. Pomian poinformował, że popiera wniosek dr U. Patockiej-Sigłowy, jest on 

zasadny. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zaproponował dodanie zapisu mówiącego, iż 

dziekan w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć czas uzyskania zaliczenia do terminu 

egzaminu. Wówczas sprawa ta będzie uporządkowana i będzie można w szczególnych 

sytuacjach przesunąć termin uzyskania zaliczenia a nie rygorystycznie trzymać się daty 

rozpoczęcia sesji. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska zaproponowała, żeby w Regulaminie znalazło się 

następujące stwierdzenie: „w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem, warunkiem 

dopuszczenia do niego jest uzyskanie zaliczenia do dnia poprzedzającego egzamin z tego 

przedmiotu”.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

kompromisem w tej sytuacji byłoby wykreślenie sformułowania „do dnia poprzedzającego 

rozpoczęcie...” i dodanie zapisu, że to dziekan określa termin uzyskiwania zaliczeń. Wówczas 

poszczególne wydziały mogłyby zastosować właściwe dla siebie rozstrzygnięcia. Często nie 

są to sprawy proste. Jeżeli na przykład pisemne zaliczenie odbywa się w piątek a sesja 

zaczyna się w poniedziałek to, kiedy prowadzący zajęcia ma sprawdzić ćwiczenia tym 

bardziej, że czasami grupy są trzydziestoosobowe? Może się również zdarzyć, że prowadzący 

zajęcia rozchoruje się. Trzeba mieć na uwadze, że mogą się wydarzyć różne sprawy życiowe.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego  

z § 28 ust. 2 wykreślono zapis: „W przypadku, gdy promotor posiada stopień naukowy 

doktora, recenzent powinien posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego.” W szczególnych przypadkach promotorem jest doktor jest, czy teraz doktor 

będzie mógł być recenzentem? Natomiast w § 29 ust. 2 napisano: „Przynajmniej jeden  

z członków komisji egzaminu dyplomowego magisterskiego posiada tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego.” Wydaje się, że jeżeli promotorem jest doktor 

to recenzentem powinien być samodzielny pracownik. W § 30 ust. 2 skreślono zapisy 

dotyczące zakresu egzaminu: „Podczas egzaminu dyplomowego student powinien wykazać 

się wiedzą z przedmiotów studiowanych na danym kierunku, tematyki pracy dyplomowej.” 

Jaki był powód tego skreślenia? Ponadto w § 31 ust 1 napisano, że może być przeprowadzony 

otwarty egzamin dyplomowy. Co to jest otwarty egzamin dyplomowy, na czym on polega?  

 Mgr M. Brzeski poinformował, że skreślenie drugiego zdania w § 28 ust. 2 jest 

realizacją postulatu, że recenzentami prac licencjackich, których promotorem może być 

doktor mogą być również doktorzy. Co do § 30 ust. 2 i propozycji wykreślenia ust. 2 
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dotyczącego zakresu egzaminu wydaje się, że określając zakres egzaminu dyplomowego  

w Regulaminie można nieco wykroczyć poza upoważnienie wynikające z ustawy  

i z rozporządzenia, ponieważ nie jest wyraźnie powiedziane, że Regulamin ma dotyczyć 

zakresu czy treści egzaminu dyplomowego. Jeśli chodzi o otwarty egzamin dyplomowy, to 

zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi Regulamin ma dopuszczać możliwość 

przeprowadzenia otwartego egzaminu dyplomowego. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider stwierdziła, że dalej nie wyjaśniono pojęcia 

„otwarty egzamin dyplomowy”. Ponadto z § 28 ust. 2 nie wynika, że w przypadku prac 

licencjackich recenzent i promotor mogą mieć stopień doktora. Wykreślenie części 

dotychczasowego zapisu spowoduje, że w przypadku prac magisterskich również będą mogły 

być dwie osoby ze stopniem doktora.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała, żeby  

w przypadku, kiedy promotor ma stopień naukowy doktora, recenzent posiadał tytuł naukowy 

profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Rozwiązanie takie spełni wymogi 

dotyczące studiów magisterskich i wyjdzie naprzeciw postulatom dotyczącym prac 

licencjackich. W ramach dotychczasowego zapisu można dodać zdanie mówiące, iż  

w przypadku, gdy promotor pracy magisterskiej posiada stopień naukowy doktora, recenzent 

powinien posiadać tytuł profesora.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, że jest bardzo dobre rozwiązanie  

z zastrzeżeniem, że powinno być użyte określenie opiekun a nie promotor, ponieważ 

promotor jest zarezerwowany dla rozpraw doktorskich.  

 Mgr M. Brzeski poinformował, że po sprawdzeniu tej sprawy okazało się, że jeśli 

chodzi o pracę magisterską ustawodawca w dwóch przypadkach posługuje się określeniem 

promotor a nie opiekun pracy. Mowa o tym w art. 162 pkt 3a ustawy prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz § 1 pkt 17 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie powinien spełniać 

regulamin studiów. Mgr M. Brzeski poinformował, że niestety nie potrafi wyjaśnić znaczenia 

określenia „otwarty egzamin dyplomowy”, ale trzeba użyć tego sformułowania, żeby być  

w zgodzie z obowiązującym prawem. Być może chodzi o to, że w otwartym egzaminie może 

uczestniczyć inny członek społeczności akademickiej. 

 Dr H. Myszka zauważył, że w § 10 ust. 2, który brzmi „Rada wydziału może 

upoważnić nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do 

prowadzenia wykładów i seminariów, z zachowaniem zasady, że większość tych zajęć 

prowadzą osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego” ostatnie zdanie jest następujące: „Upoważnienie dotyczy danego roku 

akademickiego i jest udzielane przed jego rozpoczęciem.” Dr H. Myszka zaproponował 

wykreślenie słów „przed jego rozpoczęciem”. Często są takie sytuacje, że profesor ma wykład 

zaplanowany na semestr letni, ale na przykład zachoruje lub skorzysta z urlopu zdrowotnego. 

Wówczas trzeba upoważnić adiunkta, żeby poprowadził dany wykład, ale będzie to już po 

rozpoczęciu roku akademickiego. Wydaje się, że nic się nie stanie, jeżeli takie upoważnienie 

do prowadzenia wykładu będzie udzielane trakcie roku akademickiego. Druga sprawa 

dotyczy § 20 ust. 1. Jest w nim zapis „. Student, który nie spełnił wymogów, o których mowa 

w przepisie § 12 ust. 2 może złożyć do dziekana wniosek o zezwolenie na studiowanie w 

następnym okresie rozliczeniowym z obowiązkiem spełnienia tych wymogów w najbliższej 

sesji egzaminacyjnej”. Na Wydziale Chemii zdarza się, że jest wymagane wcześniejsze 

ukończenie danego przedmiotu. Byłoby lepiej gdyby było napisane, że spełnienie tych 

wymogów nastąpiło „do” najbliższej sesji egzaminacyjnej włącznie. Dziekan często 

wcześniej wyznacza terminy uzyskania zaliczeń po to, żeby student mógł wyjść z „długu” i 

jednocześnie spokojnie studiować. Chodzi o to, żeby studia licencjackie nie wydłużały się na 

kolejne lata.  
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że 

rozwiązanie zaproponowane w projekcie Regulaminu ma spowodować, żeby student zaliczał 

przedmiot zgodnie z planem studiów i terminem egzaminu. Zawsze na podstawie innych 

przepisów Regulaminu można wyznaczyć wcześniejszy termin zaliczenia. Chodziło o to, 

żeby uporządkować sytuację, kiedy np. grupa osób nie zalicza przedmiotu, dostaje zezwolenie 

na studiowanie na wyższym semestrze i zalicza niezaliczony przedmiot odpowiednio w zimie 

lub latem, wtedy, kiedy jest on w planie. Zgoda na dług punktowy będzie zależna nie tylko od 

progu punktów ECTS, ale również od tego, czy plan studiów i program kształcenia 

dopuszczają możliwość studiowania w następnym okresie rozliczeniowym pomimo 

niezaliczenia przedmiotu. Chodzi o te szczególne przypadki, kiedy do uczenia się danego 

przedmiotu wymagane jest zaliczenie innego przedmiotu.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że 

rozwiązaniem mogłoby być dodanie słowa „najpóźniej” w najbliższej sesji egzaminacyjnej.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że lepsze 

będzie rozwiązanie takie, że w sytuacji szczególnej student, który uzyska zezwolenie będzie 

mógł zaliczyć przedmiot wcześniej na podstawie innych przepisów Regulaminu.  

 Prof. dr hab. J. Bolałek przypomniał, że student, który będzie zdawał wcześniej 

egzamin lub zaliczenie bez usługi dydaktycznej nie może ponosić kosztów finansowych. 

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW nie można pobierać opłaty za samą czynność 

administracyjną, można ją pobierać za usługę dydaktyczną. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

właśnie z tego powodu opowiada się za zachowaniem tego zapisu, natomiast w sytuacjach 

szczególnych dziekan i kierownik katedry, zakładu i egzaminator mogą dopuścić studenta do 

zdawania egzaminu czy zaliczenia wcześniej. Reasumując są dwie kwestie sporne. Pierwsza 

dotyczy § 14 i tutaj padły dwie propozycje. Jedna to skreślenie sformułowania „do dnia 

poprzedzającego rozpoczęcie sesji podstawowej” i dodanie „termin zaliczenia zajęć 

warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan”. Dziekan prof. dr hab.  

I. Konieczny proponuje zostawienie nowej propozycji, ale jednocześnie dodanie zdania 

„dziekan w uzasadnionych przypadkach może przedłużyć termin uzyskania zaliczenia”. 

Propozycje te będą głosowane odrębnie, pierwsze głosowanie dotyczyłoby propozycji 

Wydziału Filologicznego. Jeśli ta propozycja przejdzie to będzie obowiązywała, a jeśli nie to 

będzie głosowana propozycja Dziekana prof. dra hab. I. Koniecznego. Druga sprawa dotyczy 

propozycji Dziekana prof. UG, dra hab. W. Surosza. Chodzi o to, w jaki sposób ustawa Prawo 

o szkolnictwie wyższym reguluje warunki skreślenia studenta. Rozstrzygnięcie zawarte  

w obecnie obowiązującym Regulaminie studiów było dla studentów korzystniejsze.  

 Mgr M. Brzeski poinformował, że dwa lata temu Regulamin zgodnie z procedurą był 

poddany ocenie MNiSW, które do całego tekstu zgłosiło trzy, niezbyt istotne uwagi  

a przepis § 28 ust. 7 nie został zakwestionowany.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że w § 20 ust. 1 mówi się o „sesji 

egzaminacyjnej, w której zgodnie z planem studiów lub programem kształcenia są 

przewidziane zaliczenia i egzaminy z przedmiotów niezaliczonych przez studenta” a w innych 

miejscach Regulaminu używa się sformułowania „zgodnie z planem studiów i programem 

kształcenia”. Wydaje się, że powinno być napisane „i programem kształcenia”. 

 Mgr M. Brzeski stwierdził, że w § 20 ust. 1 można użyć literki „i”, ale trzeba 

pamiętać, iż pojęcia „plan studiów” i „program kształcenia” są niejednoznaczne. Akurat  

w tym przypadku lepiej zastosować literkę „i” natomiast nie można tego zrobić w całym 

Regulaminie, bo zależy to od kontekstu zdania.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przypomniał, że przepis Regulaminu 

dotyczący skreślenia studenta z listy jest niezgodny z ustawą. 
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

zapis ten zostanie poprawiony tak, aby był zgodny z ustawą. 

 Mgr B. Rogo zauważyła, że w § 20 jest mowa o długu punktowym ECTS. Co należy 

zrobić z przedmiotem, za który student nie otrzymuje punktów a nie zaliczył tego 

przedmiotu? Niektórzy studenci, którzy studiują na drugim kierunku nie mogą przepisać zajęć 

z wychowania fizycznego z pierwszego kierunku, tylko muszą go odpracowywać, ponieważ 

na pierwszym nie otrzymali punktów, nie mają wpisu w indeksie. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

sprawa ta będzie analizowana, trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie tego problemu.  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała głosowanie  

§ 14 ust. 1 z poprawką zaproponowaną przez Wydział Filologiczny, która polega na 

skreśleniu słów „do dnia poprzedzającego rozpoczęcie sesji podstawowej” i dodaniu zdania 

„termin zaliczenia zajęć warunkujących dopuszczenie do egzaminu określa dziekan”.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 39 osób tak, 20 osób 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG przyjął poprawkę § 14 ust. 1 Regulaminu studiów. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że inne 

wydziały mogą rozważyć wydanie w tej sprawie zarządzenia, tak jak to zrobiono na Wydziale 

Prawa i Administracji.  

 Student T. Neumann zwrócił się z prośbą o odczytanie treści § 28 ust. 7 Regulaminu. 

 Mgr M. Brzeski poinformował, że ustawa, jako obligatoryjną przesłankę skreślenia 

studenta wskazuje niezłożenie pracy dyplomowej. Natomiast w Regulaminie jest dodatkowa 

przesłanka, której ustawa nie określa. Chodzi o to, że w przypadku negatywnej oceny pracy 

dyplomowej dziekan może skierować studenta na powtarzanie seminarium a nie musi go 

skreślać, gdyż nie jest to obligatoryjna przesłanka ustawowa. Ten przepis wymagałby dość 

dużego przeformułowania.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała, żeby 

przyjąć następujące rozwiązanie: w przypadku niezłożenia pracy dyplomowej i indeksu  

w terminach określonych zgodnie z ust. 1 i ust. 4 dziekan orzeka o skreśleniu z listy 

studentów, natomiast w przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej dziekan może orzec 

o powtarzaniu seminarium dyplomowego w ostatnim okresie rozliczenia. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zaproponował, żeby w 28 ust. 4 termin złożenia 

pracy dyplomowej i indeksu został przedłużony do sześciu miesięcy.  

 Mgr M. Brzeski przypomniał, że w 28 ust. 5 jest napisane, że rada wydziału może 

określić inne terminy złożenia pracy dyplomowej i indeksu. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że nie ma 

potrzeby odrębnego głosowania § 28 ust. 7, bo z zapisami ustawowymi się nie dyskutuje. 

Oprócz poprawki przegłosowanej wcześniej, należy uwzględnić poprawkę dotyczącą skali 

ocen, czyli 4,51 dla oceny bardzo dobrej i odpowiednio 4,50 dla oceny dobrej plus. Kolejna 

poprawka dotyczy egzaminu, czyli § 28 ust. 2 pozostaje w dotychczasowym brzmieniu.  

W § 20 ust. 1 będzie literka „i”, czyli” plan studiów i program kształcenia, w § 19 ust. 1 pkt 1 

zostanie skreślony proponowany zapis o powtarzaniu przedmiotu i wtedy konsekwentnie  

w przypadkach określonych w punktach 1 i 2 zapis „dziekan orzeka na wniosek studenta”. 

Ponadto trzeba zwrócić uwagę na przepis przejściowy, który mówi, że uchwała wchodzi  

w życie 1 października 2014 roku.  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała głosowanie 

całego Regulamin z autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez Senat UG. 

 Dr H. Myszka przypomniał, że zgłaszał poprawkę w § 10 ust. 2 wykreślenie zapisu, że 

upoważnienie do prowadzenia wykładów jest udzielane przed rozpoczęciem danego roku 

akademickiego.  
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Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że  

w § 10 ust. 3 jest napisane, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dziekan może 

upoważnić na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca bieżącego roku 

akademickiego, innego nauczyciela akademickiego lub specjalistę praktyka do prowadzenia 

wykładów. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 58 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 

Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 31/12 Senatu UG w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

Opinia samorządu doktorantów UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

proponowane zmiany mają na celu dostosowanie Regulamin do obowiązujących aktów 

prawnych a częściowo są to zmiany stylistyczne i porządkujące. Dwie dodatkowe zmiany 

wynikają ze zmiany Statutu UG, a mianowicie chodzi o uruchamianie i likwidowanie studiów 

przez JM Rektora oraz wprowadzenie zapisu dotyczącego osób, które są beneficjentami 

diamentowego Grantu. 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.  

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki zaproponował dodanie w § 23 zapisu 

dotyczącego obowiązku przeprowadzania hospitacji przez opiekuna naukowego. Co prawda 

w § 23 ust. 4 jest mowa o pomocy w organizacji i odbywaniu praktyk dydaktycznych, ale 

wydaje się, że gdyby ten obowiązek był jasno sprecyzowany byłoby oczywiste, kto powinien 

przeprowadzać te hospitacje. Natomiast w § 22 ust. 2 pkt 1 jest mowa o liście jednostek 

organizacyjnych uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących studia w tej samej 

dyscyplinie naukowej. Jakie jednostki powinny znaleźć się na tej liście? Czy chodzi  

o wydziały w ramach danej uczelni, czy o jednostki z innych uczelni, które prowadzą studia  

w zakresie danej dyscypliny? W § 1 ust. 1 jest zapis „uzyskanie zawansowanej wiedzy  

w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki”. Wydaje się, że nie ma takich studiów 

doktoranckich, które dawałyby wiedzę zaawansowaną w określonej dziedzinie, bo wszystkie 

dotyczą tylko dyscyplin. W § 11 ust. 5 Regulaminu jest tylko mowa o dyscyplinie a nie  

o dziedzinie wiedzy.  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska wyjaśniła, że jeśli 

chodzi o § 22 ust. 2 pkt 1, to lista jednostek organizacyjnych uczelni odnosi się do naszego 

Uniwersytetu. Chodzi o kwestię konkurencyjności, sytuację, kiedy inna jednostka Uczelni 

prowadzi studia. Nie wyklucza to konkurencyjności, trzeba mieć świadomość tego przy 

podejmowaniu decyzji o utworzeniu studiów. O ile nie będzie głosów sprzeciwu to będzie 

można uwzględnić w Regulaminie poprawkę dotyczącą hospitacji. Ponadto trzeba porównać 

brzmienie § 1 ust. 1 z zapisem ustawowym.  

Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy hospitacje 

mają być prowadzone przez kierownika jednostki, w której odbywają się zajęcia czy przez 

opiekuna naukowego. Na Wydziale Chemii doktoranci niejednokrotnie realizują zajęcia 

dydaktyczne w innych jednostkach niż te, w których wykonują swoje prace doktorskie. 



14 

 

Byłoby lepiej gdyby hospitacje prowadził kierownik jednostki, w której są realizowane 

zajęcia.  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zauważyła, że gdyby 

hospitacje miał prowadzić kierownik jednostki, trzeba by było dodać dodatkowy zapis, 

ponieważ w § 23 mówi się o obowiązkach opiekuna naukowego i promotora. Ponadto 

funkcjonowały będą księga jakości i księga dobrych praktyk, w których można ująć sprawy 

dotyczące hospitacji. Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska 

poinformowała, że dyskusyjny fragment § 1 ust. 1 „uzyskanie zawansowanej wiedzy w 

określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki” mógłby brzmieć „w określonej dziedzinie nauki 

w zakresie dyscypliny nauki”.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 60 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 31/12 Senatu UG w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich. 

 

 

ad 8 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne  

i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2014/2015. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z obowiązującymi aktami prawnymi i porządkuje 

to zagadnienie. W § 2 ust. 4 znalazł się zapis zgodnie, z którym Senat upoważnia Prorektora 

ds. Kształcenia do podejmowania decyzji w sprawach bieżących takich jak zwiększenie 

limitów przyjęć określonych niniejszą uchwałą, na wniosek kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej, nieuruchomienia studiów doktoranckich, dla których liczba osób 

wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia doktoranckie jest niższa od ustalonego 

limitu i wszelkich innych decyzji wynikających z bieżących potrzeb postępowania 

rekrutacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa. W § 8 ust. 1 znajduje się 

postanowienie, które jest odpowiedzią na zgłaszane postulaty. Chodzi o to, żeby 

przewodniczącym komisji rekrutacyjnej dla studiów trzeciego stopnia mógł być kierownik 

jednostki organizacyjnej prowadzącej studia lub inna upoważniona przez dziekana osoba. 

Dotychczas było to bardzo sformalizowane. Uściślono również zapisy dotyczące kandydatów 

niepełnosprawnych. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada tytuł 

zawodowy magistra lub równorzędny albo jest beneficjentem programu „Diamentowy 

Grant”, o którym mowa w art. 187a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Usunięto 

fragment dotyczący wynagrodzenia za uczestnictwo w komisji rekrutacyjnej. Omawiana 

uchwała dotyczy rekrutacji a wynagrodzenia regulują inne akty prawne. 

Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że w zasadach rekrutacji na 

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed pojawiła się nieścisłość.  

W zasadach rekrutacji na międzywydziałowe Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne 

Studia Doktoranckie (IPMSD) w jednym miejscu napisano, że rozmowa kwalifikacyjna 

będzie prowadzona w języku angielskim a w innym, że rozmowa kwalifikacyjna prowadzona 

jest w języku angielskim. Będzie lepiej, jeśli w obu miejscach będzie napisane jednolicie, a 

mianowicie, że rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona w języku angielskim. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 61 osób tak, 1 osoba 

nie. 
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Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia 

(doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła projekt uchwały 

Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 

2014/2015 studiów na kierunku Praca socjalna. 

Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Prof. dr hab. M. Mendel poinformowała, że studia pierwszego stopnia na tym kierunku 

funkcjonują od siedmiu lat. Przez ten czas wykształcono wielu pracowników socjalnych, 

którzy oczekują, że zostaną uruchomione studia drugiego stopnia. Omawiana oferta jest 

odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie i wyspecjalizowanie pracowników socjalnych. 

Studia drugiego stopnia będą funkcjonowały w oparciu o dwa moduły specjalnościowe: 

„Asystentura rodzin w pracy socjalnej” oraz „Środowiskowa praca socjalna: animacja, 

integracja, rozwój społeczności lokalnych”. Program studiów jest rozpisany na cztery 

semestry, 180 punktów ECTS. Prof. dr hab. M. Mendel zwróciła się z prośbą o przyjęcie 

dwóch autopoprawek. Chodzi o poprawkę dotyczącą obsady przedmiotu Prawne aspekty 

pracy socjalnej i systemu zabezpieczenia społecznego oraz prawa administracyjnego. Zajęcia 

będzie prowadził pracownik WPiA, który również przygotował sylabus. Druga autopoprawka 

dotyczy zmiany liczebności grup, przy dwóch modułach chodzi o 60 studentów na roku.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisji ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że zmiana 

liczebności grup z 30 na 60 osób jest istotna, bowiem przygotowana kalkulacja staje się 

nieaktualna. Czy chodzi o 60 osób na studiach stacjonarnych czy również niestacjonarnych?  

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska stwierdziła, że dotyczy to 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Chodzi o utrzymanie dwóch specjalności, bo 

wchodzące przepisy, które regulują kwestie związane z animacją społeczną będą gwarantem 

naboru na te studia. Zwiększenie liczby studentów nie wpłynie negatywnie na wynik 

finansowy Wydziału. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą  

o wyjaśnienie, przy jakiej liczbie studentów uda się uruchomić te dwie specjalności, może 

zgłosić się 45 a nie 60 osób. Czy jest przygotowany wariant, w jakich okolicznościach będą 

uruchomione dwie specjalności? 

 Prof. dr hab. M. Mendel poinformowała, że z dochodzących sygnałów można 

wnioskować, iż nie będzie kłopotów z naborem na te studia. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 55 osób tak, 4 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na 

Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2014/2015 studiów na kierunku Praca 

socjalna. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 10 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27/13 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że  

w załączniku nr 1 do uchwały nr 27/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015 dodaje się tabelę z zasadami 

rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na kierunek Praca socjalna 

prowadzony przez Wydział Nauk Społecznych. Ponadto określono limity przyjęć na rok 

akademicki 2014/2015 na studia stacjonarne i niestacjonarne. Limity te uzyskały poparcie rad 

wydziałów. Ogólny limit na Uniwersytecie Gdańskim w stosunku do ubiegłego roku 

akademickiego zwiększył się o 33 miejsca. Jest to zgodne z progiem procentowym 

określonym przez MNiSW na 2%. Na studiach niestacjonarnych limit w skali ogólnej został 

zmniejszony o 164 osoby w stosunku do roku ubiegłego, ale na studiach niestacjonarnych 

można zwiększyć limity. Zasady rekrutacji na kierunek Praca socjalna oraz limity uzyskały 

jednogłośne poparcie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.  

Głosowanie: uprawnione do glosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 58 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia uchwały nr 27/13 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne 

i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że w roku 

akademickim 2015/2016 Uniwersytet Gdański planuje uruchomienie następujących 

kierunków studiów: na Wydziale Biologii Waloryzacja i ochrona przyrody II stopień studiów 

stacjonarnych, pozostałe pięć kierunków stanowi kontynuację już utworzonych kierunków. Są 

to studia II stopnia: Wydział Filologiczny Lingwistyka studia II stopnia niestacjonarne, 

Wydział Historyczny Niemcoznawstwo studia II stopnia stacjonarne, Wydział Matematyki, 

Fizyki i Informatyki Bioinformatyka studia II stopnia stacjonarne, Wydział Nauk 

Społecznych Bezpieczeństwo Narodowe studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, 

Wydział Prawa i Administracji Kryminologia studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne. 

Załącznik do uchwały stanowią zasady rekrutacji przegłosowane przez rady wydziałów. 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna poparła je jednogłośnie. Załącznik nr 3 stanowią procedury 

internetowej rejestracji kandydatów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 12 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 

2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że 

olimpiady powołuje się zgodnie z ustawą raz na trzy lata. Uchwała została uaktualniona,  

w miejsce zawieszonych kierunków wprowadzono nowe. Zmiany zostały pozytywnie 

przyjęte przez rady wydziałów i jednogłośnie zaakceptowane przez Uczelnianą Komisję 

Rekrutacyjną.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 

2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13 

Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany uchwały nr 54/12 Senatu UG z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie 

określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Chemii. 

Wniosek Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że podczas wizytacji Polskiej 

Komisji Akredytacyjnej, która dotyczyła oceny programowej na kierunku Ochrona 

środowiska zwrócono uwagę, że w informacji ogólnej stanowiącej załącznik do uchwały 

Senatu UG wykazano nieprawidłową wysokość wskaźnika S. Kraśniewskiego, który określa 

procent zajęć wymagających bezpośredniego udziału studentów i prowadzącego. Wskaźnik 

ten skalkulowano na 92% podczas, gdy faktyczna wartość wynosi dużo mniej. Zasugerowano, 

aby mieścił się w przedziale od 50 do 55%. Okazało się, że taki sam błąd popełniono  

w informacji dotyczącej kierunku Chemia.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów 

prowadzonych na Wydziale Chemii. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 14 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały 41/13 w sprawie uruchomienia na Wydziale 

Ekonomicznym i Wydziale Chemii od roku akademickiego 2013/2014 międzywydziałowego 

kierunku studiów Biznes i Technologia ekologiczna. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że chodzi  

o prowadzenie zajęć w budynkach sfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. Należy wykreślić zdanie: „Zajęcia laboratoryjne i specjalistyczne właściwe dla 

technologii ekologicznej odbywać się będą na Wydziale Chemii.” Wówczas Uczelnia będzie 

działała w zgodzie z obowiązującymi zasadami. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 57 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale 

Chemii od roku akademickiego 2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów Biznes  

i Technologia ekologiczna. 
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ad 15 

Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko poinformował, że Gdańskie Centrum Zasobów 

Biologicznych ma być jednostką ogólnouniwersytecką, międzywydziałową, która będzie 

administrowana przez Wydział Biologii. Jednostkę tę będą tworzyłyby kolekcje 

mikroorganizmów, głównie bakterii oraz glonów zgromadzone na Wydziale Biologii, 

Wydziale Chemii, Wydziale Oceanografii i Geografii oraz Międzyuczelnianym Wydziale 

Biotechnologii UG i GUMed. Celem powołania takiej jednostki jest konsolidacja zbiorów 

znajdujących się w posiadaniu tych czterech wydziałów, standaryzacja, walidacja procedur 

przechowywania tych materiałów, ich skatalogowanie, wymiana i ułatwienie pracy badaczom 

pracującym nie tylko na naszej Uczelni, ale także na zewnątrz. Utworzenie tej jednostki 

umożliwi starania o fundusze głównie unijne, ale nie tylko. Funkcjonowanie Centrum 

koordynowałaby Rada Programowa w skład, której mają wejść przedstawiciele czterech 

wymienionych wydziałów. Utworzenie Centrum nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych 

kosztów. Jednostką będzie kierowała osoba zatrudniona na Wydziale Biologii.  

Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała wniosek  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

również pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 58 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia Gdańskiego Centrum Zasobów Biologicznych w 

załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 16 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie 

składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2012-2016. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w składzie Senackiej 

Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego w miejsce przedstawiciela NSZZ 

„Solidarność” dr Magdaleny Błażek z Wydziału Nauk Społecznych powołuje się  

dra Mariusza Brodnickiego z Wydziału Nauk Społecznych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 55 osób tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia  

27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 

Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 17 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 27 marca 2014 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak. 

Senat zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 

2014 roku. 

 

 

ad 18 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że 25 kwietnia 2014 roku 

o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia 

węgielnego pod budowę nowego gmachu Instytutu Biotechnologii UG z udziałem Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz przedstawicieli władz.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poprosił Senatorów o wzięcie udziału w tej 

uroczystości.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że 25 kwietnia 2014 roku 

o godz. 9.30 w budynku Biblioteki rozpoczną się warsztaty dotyczące pozyskiwania grantów. 

W szkoleniu będą uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Centrum Nauki, łącznie  

z koordynatorami zespołów do spraw w obszarach nauk o życiu i nauk humanistycznych  

i społecznych. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zaprosił do udziału w tym 

spotkaniu osoby, które zamierzają ubiegać się o granty. Szczególnie jest to ważne dla 

wydziałów z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, ponieważ wydziały te składają 

niewiele wniosków.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że w trakcie posiedzenia 

Senatu UG otrzymał informację o śmierci Tadeusza Różewicza, doktora honoris causa 

Uniwersytetu Gdańskiego.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego minutą ciszy uczcił pamięć Tadeusza Różewicza. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że uroczystość nadania Panu 

Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Gdańskiego odbędzie się 13 czerwca o godz. 11.00 w budynku Wydziału Chemii.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że 9 maja w godzinach od 9.00 do 

14.00 Wydział Chemii będzie organizował Europejskie Dni Otwarte. Jest to nobilitacja dla 

Wydziału i całej Uczelni ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest 

organizacją wdrażającą wszystkie programy operacyjne. Z powodu dobrze realizowanych 

kierunków zamawianych a także wzorowej inwestycji budowlanej zdecydowano, że ten dzień 

w związku z dziesięcioleciem obecności Polski w Unii Europejskiej organizowany będzie 

właśnie w nowej siedzibie Wydziału Chemii. Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zaprosił 

wszystkich do udziału w tej imprezie wspólnie z dziećmi, gdyż będzie ona skierowana 

szczególnie do młodych ludzi.  

 Prof. dr hab. E. Łojkowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, co zmieniło się  

w zasadach umożliwiających zakupy po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Pracownicy twierdzą, że zmieniło się niewiele a przecież robienie zakupów  

w ramach badań powinno być dużo łatwiejsze. Coraz więcej osób zastanawia się czy w ogóle 

składać wnioski, bo w tej chwili robienie jakichkolwiek zakupów jest bardzo uciążliwe  

i prawie uniemożliwia pracę.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poinformowała, że była bardzo zaangażowana 

w pracach nad poprawieniem ustawy o zamówieniach publicznych. Na następnym 

posiedzeniu Senatu UG można by było podyskutować o tym jak usprawnić procedury. 

Ponieważ nie muszą być robione zakupy zbiorcze, zamówienia publiczne zostaną w dużym 

stopniu zredukowane. Może to doprowadzić do redukcji pracowników tego działu  

i przeniesienia ich tam gdzie są bardziej potrzebni, np. do Działu finansowego.  
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 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że znowelizowana 

ustawa Prawo zamówień publicznych weszła w życie dwa dni temu. W tej chwili 

przygotowywane są stosowne zarządzenia JM Rektora, które powinny być gotowe na 

początku maja. W dniach 16-17 maja odbędzie się szkolenie dla kadry kierowniczej, właśnie  

z zakresu nowych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Nowelizacja ustawy sporo 

zmieniła, ale w dalszym ciągu przepisy nie są czytelne i ich interpretacja jest odmienna.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zaproponowała, żeby dyskusja na ten temat 

była jednym z punktów porządku obrad następnego posiedzenia Senatu UG. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że planowane jest szkolenie a dyskusja 

na posiedzeniu Senatu UG mogłaby zbyt długo trwać. W szkoleniu powinno wziąć udział jak 

najwięcej zainteresowanych osób.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu UG 

odbędzie się 29 maja 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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