
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 lutego 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. Arturowi Blaimowi z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

- prof. dr hab. Piotrowi Grajewskiemu z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć  

w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 

 

ad 2 
 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 10a 

„Projekt uchwały Senatu UG w sprawie projektu „Program rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)”. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę 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 wniosku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 

UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Jacka Piosika na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości 

należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 13. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 

współfinansowanie projektu „EDU EKO HEL – przygotowanie dokumentacji 

projektowej dotyczącej unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu 

Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego 

regionu”. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 6/13 Senatu UG z dnia 31 

stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym 

kierunku studiów Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej od roku akademickiego 

2014/2015. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 92/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej 

efektów kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii. 

10. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2012/2013. 
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10a Projekt uchwały Senatu UG w sprawie projektu „Program rozwoju Uniwersytetu 

Gdańskiego w Europa 2020 (UG 2020)”. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 

stycznia 2014 roku. 

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.  

 

 

ad 3 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Jacka Piosika na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 

UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Jacka Piosika na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4  
 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że w ubiegłym roku zmieniły się zasady 

przyznawania nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich. 

Uczelnia może wystąpić z jednym wnioskiem o nagrodę w kategoriach: działalność naukowa, 

działalność dydaktyczna, działalność organizacyjna oraz całokształt dorobku. Kolegium 

rektorsko-dziekańskie postanowiło zarekomendować następujące wnioski: 

- nagroda dla prof. dra hab. Franciszka Apanowicza z Wydziału Filologicznego za całokształt 

dorobku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 49 osób tak, 4 osoby 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego. 

- nagroda dla dra hab. Sławomira Kościelaka z Wydziału Historycznego za działalność 

naukową.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 56 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego.  

- nagroda dla prof. dra hab. Tomasza Szkudlarka z Wydziału Nauk Społecznych za 

działalność dydaktyczną. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 50 osób tak, 4 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk 

Społecznych. 

- nagroda dla prof. UG, dr hab. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej z Wydziału Nauk 

Społecznych za działalność organizacyjną. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 42 osoby tak, 10 osób 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk 

Społecznych. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że w przyszłym roku listę osób 

wytypowanych do nagród będzie sporządzała Komisja Rozwoju Kadr Naukowych poszerzona  

o dziekanów wydziałów, które przedstawią kandydatury swoich pracowników. Wydaje się, że 

głosowanie nad wcześniej wyłonionymi kandydaturami w danej kategorii daje większe szanse 
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na nagrodę, co nie oznacza, że w szczególnym przypadku nie można będzie głosować nad 

dwiema kandydaturami w danej kategorii  

 

 

ad 5 

Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, 

położonej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 13. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że Uczelnia poprzez Ośrodek 

Przetwarzania Informacji, który jest instytucją wdrażającą projekty w szkolnictwie wyższym, 

uzyskała zgodę na sprzedaż infrastruktury kubaturowej w związku z budową Wydziału 

Chemii. Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że jest wysoka luka finansowa, która 

pozwala na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego 13 w Gdańsku.  

W związku z tym potrzebna jest uchwała w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia 

działań mających na celu sprzedaż prawa własności tej nieruchomości. Działka ma funkcję  

U-33, czyli nie tylko edukacyjną, ale również usługową drobnego handlu, biurową i w części 

również związaną z budownictwem mieszkaniowym. W tej chwili zainteresowanie 

nieruchomościami wzrosło w niewielkim stopniu. Wadą nieruchomości należących do 

Uczelni jest to, że są one zabudowane a większość ewentualnych kupców wolałaby nabyć 

sam grunt, żeby nie ponosić kosztów rozbiórki starych budynków i utylizacji odpadów. 

Minister Skarbu Państwa nie zezwala na sprzedaż samej działki. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, jaka jest wartość 

tej nieruchomości. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że cena metra kwadratowego 

ziemi to około dziewięćset złotych a same budynki zostały wycenione na około cztery 

miliony złotych.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że były już dwa przetargi na ten obiekt, 

ale wówczas nie zgłosił się żaden nabywca. 

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do 

Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 13. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6 

Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „EDU EKO HEL 

– przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej unowocześnienia infrastruktury Stacji 

Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju 

turystycznego regionu”. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że Uczelnia postanowiła wziąć 

udział w konkursie na projekt z Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na 

lata 2007-2013 „Pomoc techniczna”. Jest to projekt, który przydziela środki pieniężne na 

przygotowanie inwestycji, czyli koncepcję, studia wykonalności, dokumentację projektową 

techniczną i budowlaną. Uczelnia wystąpiła o przygotowanie dokumentacji techniczno-

budowalnej częściowo za pieniądze unijne w ramach projektu EDU EKO HEL. Projekt 

dotyczy unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na 

rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu. Projektów było wiele, nasza 

Uczelnia jest jednym z wyróżnionych beneficjentów. Aby ogłosić przetarg należy 

zabezpieczyć w budżecie na lata 2014 – 2015 środki własne w wysokości sześćset 
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sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Jest to kwota prognozowana, bo jaka będzie ostateczna 

cena za tę usługę okaże się w wyniku postępowania przetargowego. Zdarza się, że niektóre 

podmioty wycofują się z konkursu, ponieważ nie mogą dołożyć własnych środków. Wówczas 

pieniądze, które zostaną są dzielone między tych, którzy postanowili realizować projekty. 

Ważne jest to, że momencie, kiedy Marszałek przyzna środki staje się zobowiązany dalej 

finansować samą inwestycję, ale już z programów operacyjnych w perspektywie w latach 

2014-2020. Założenie jest takie, że w ciągu dwóch lat zostanie przygotowana dokumentacja 

wraz z zezwoleniem na budowę. 

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

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie 

projektu „EDU EKO HEL – przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej 

unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz 

przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu”. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały nr 6/13 Senatu UG z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu 

Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Redaktor naczelna mgr Joanna Kamień zwróciła się z prośbą o zaakceptowanie 

zmienionego Regulaminu Wydawnictwa UG. Zmiana wiąże się z wprowadzeniem do 

Wydawnictwa UG Zakładu Poligrafii, który do tej pory funkcjonował w Fundacji Rozwoju 

Uniwersytetu Gdańskiego. Zakład Poligrafii ma być częścią Uniwersytetu Gdańskiego, 

jednostką podlegającą Wydawnictwu. Obie te jednostki ściśle ze sobą współpracują.  

W Regulaminie Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 2, § 4 ust. 4, § 5 ust. 4, § 6 ust. 1, 2 i 3, § 8 ust. 1, § 9 ust. 1, 2 i 3, 

słowa „Redaktor Naczelny” zastępuje się słowem „Dyrektor”; 

2) w § 1 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„W Wydawnictwie działa Zakład Poligrafii.”; 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

„Zakład Poligrafii 

1. Wydawnictwu podlega Zakład Poligrafii, który wykonuje usługi druku materiałów 

wszelkiego typu na rzecz całego Uniwersytetu Gdańskiego.  

2. Kierownika Zakładu Poligrafii zatrudnia Kanclerz na wniosek Dyrektora 

Wydawnictwa.  

3. Zakład Poligrafii prowadzi odrębną od Wydawnictwa gospodarkę finansową”. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że Prezes Zarządu FRUG 

poinformował władze Uczelni o tym, że likwiduje Poligrafię w Fundacji. Wydaje się, że 

będzie duże zainteresowanie nie tylko drukiem publikacji naukowych, ale także akcydensów  

i innych materiałów. Z usług tego typu korzysta wiele kół naukowych, studentów, organizacji 

nie tylko studenckich. Poligrafia o ile będzie miała możliwości przerobowe będzie aplikowała 

o projekty i startowała w przetargach na druki dla innych uczelni i nie tylko. Rynek poligrafii 

nie jest łatwym rynkiem. Komisja ds. Budżetu i Finansów zwróciła uwagę na to, że Zakład 

Poligrafii trzeba utrzymać, ale jednocześnie do niego nie dopłacać. Ceny wykonywanych prac 

muszą być konkurencyjne i atrakcyjne. Zakład Poligrafii będzie prowadził odrębną 

gospodarkę finansową, będzie rozliczany z przychodów oraz kosztów. 

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

rozważała aspekt finansowy tego zagadnienia, zastanawiano się czy nie grozi monopolizacja, 
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czy ceny usług nie będą za wysokie. Wszystkie te sprawy zostały wyjaśnione i ostatecznie 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder w zastępstwie prof. dr hab. 

E. Łojkowskiej, Przewodniczącej Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju poinformował, że 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały i zarządzenia Rektora w tej sprawie.  

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

dobrze, gdyby każdego roku Senacka Komisja Budżetu i Finansów opiniowała sprawozdanie, 

bo jest to newralgiczna sprawa. Ceny za usługi poligraficzne nie mogą być zbyt wysokie, a  

z drugiej strony Zakład Poligrafii nie powinien wykazywać strat. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że wyniki finansowe Zakładu będą 

uważnie analizowane. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, ze w trakcie dyskusji mówiono  

o odrębnej gospodarce finansowej Poligrafii. Zakład Poligrafii i jego kierownik podlegają 

Pani Dyrektor Wydawnictwa, kto będzie decydował o finansach - kierownik Zakładu 

Poligrafii czy Pani Dyrektor? 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała wyjaśnił, że nadzór nad Poligrafią tak jak nad 

innymi do jednostkami będzie pełniła Kwestura. Poligrafia będzie podlegała takim służbom 

kontrolnym jak kontrola wewnętrzna i audyt. W porozumieniu z Komisją Budżetu i Finansów 

będą analizowane sprawozdania oraz opracowywane plany działania na kolejne lata a także 

plany sprzedaży. Dyrektor Wydawnictwa będzie sprawować nadzór a kierownik Poligrafii 

będzie planował, wnioskował i z tego będzie rozliczany. Podstawą premii pracowników 

Zakładu Poligrafii będą wyniki finansowe.  

Dyrektor mgr Joanna Kamień zaproponowała poprawkę § 5 ust. 1 Regulaminu 

Wydawnictwa, który będzie brzmiał „Wydawnictwo opracowuje plan rzeczowo-finansowy na 

dany rok budżetowy. Przedstawia go do zaopiniowania Radzie Naukowo-Programowej,  

a następnie do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Nauki.” 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak.  

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

nr 6/13 Senatu UG z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Regulaminu Wydawnictwa 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG oraz zarządzenie Rektora w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej 

Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8 

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym kierunku studiów Wiedza o Filmie  

i Kulturze Audiowizualnej od roku akademickiego 2014/2015. 

Wniosek Wydziału Filologicznego w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że na Wydziale Filologicznym 

od prawie dwudziestu opięciu lat istnieje Klub filmowy „Miłość blondynki”, od zeszłego roku 

Planete+doc organizuje comiesięczne pokazy filmów dokumentalnych. Od około piętnastu lat 

elementy wiedzy o filmie są wykładana na Polonistyce w ramach specjalizacji filmoznawczej. 

Uznano, że należałoby tę wiedzę bardziej usystematyzować i przedstawić w formie kierunku 

studiów. Wydział dysponuje czterema profesorami, którzy są specjalistami w zakresie filmu, 

pięcioma doktorami, którzy specjalizują się w wiedzy filmowej i mogą samodzielnie 

poprowadzić ten kierunek studiów, tym bardziej, że zainteresowanie nim jest duże. 

Opracowany został konkretny program, mają to być studia praktyczne, koszty uruchomienia 

tego kierunku są niskie. Z Gdyńską Szkołą Filmową podpisano list intencyjny o współpracy 

w sprawach naukowo-dydaktycznych, ale na zasadzie parterów i w sposób całkowicie 
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nieodpłatny. Zrezygnowano z podpisywania umowy z Gdyńską Szkołą Filmową o wspólnym 

prowadzenia zajęć, ponieważ Wydział Filologiczny na pierwszym etapie studiów jest w stanie 

samodzielnie wywiązać ze zobowiązań względem studentów. Podpisanie takiej umowy 

ewentualnie będzie rozważane dopiero wtedy, gdy Wydział zdecyduje się na drugi stopień 

studiów. Na Wydziale poparcie dla tej inicjatywy jest bardzo duże, na 101 osób poparło ją 

100 osób.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia 

poinformowała, że Komisja wnikliwie przeanalizowała wniosek a szczególnie kilka jego 

aspektów. Oczekuje się, że umiejętności zdobyte na tym kierunku studiów zostaną 

wykorzystane podczas prowadzonych zajęć do celów dydaktycznych. Głównie chodzi  

o możliwość tworzenia filmów dydaktycznych przydatnych na różnych wydziałach, np. 

sfilmowanie eksperymentów naukowych. Komisja analizowała również współpracę  

z Gdyńską Szkołą Filmową oraz kwestię rozliczania zajęć w pensum. Po wyjaśnieniach 

złożonych przez wnioskodawców Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału 

Filologicznego.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz, Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów 

poinformował, że Komisja rozpatrywała wniosek pod względem finansowym. Kalkulacja jest 

zrównoważona pod względem przychodów i kosztów, ale dyskusja dotyczyła udziału 

Gdyńskiej Szkoły Filmowej i nieodpłatnej części zajęć. Sugerowano zawarcie umowy z tą 

Szkołą, ale Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa wyjaśnił, że poziomie licencjatu nie jest 

ona konieczna. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

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

posiedzenia Komisji do posiedzenia Senatu UG zaszła zasadnicza zmiana koncepcji 

współpracy z Gdyńską Szkołą Filmową. Pracownicy tej Szkoły na pierwszym stopniu 

studiów nie będą bezpośrednio prowadzili dydaktyki, natomiast studenci będą odbywali w tej 

Szkole praktyki. W związku z tym umowa o współpracy, o której była mowa na posiedzeniu 

Komisji nie jest potrzebna. Początkowo Wydział Filologiczny jako warunek niezbędny do 

uruchomienia tego kierunku studiów wskazywał zatrudnienie pracownika z zewnątrz. Czy 

ostatecznie uruchomienie i prowadzenie tego kierunku może się odbyć bez dodatkowych 

zatrudnień? 

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa wyjaśnił, że do firmowania kierunku potrzeba 

tylko trzech samodzielnych pracowników, Wydział ma ich czterech, nie ma potrzeby 

zatrudniania kogokolwiek z zewnątrz. 

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

z obowiązującymi przepisami, w kwietniu 2013 roku zarówno uczelniana Komisja 

Rekrutacyjna jak i Senat UG jednogłośnie przyjęli warunki rekrutacji na kierunek Wiedza  

o Filmie i Kulturze Audiowizualnej. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 54 osoby tak, 3 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym kierunku 

studiów Wiedza o Filmie i Kulturze Audiowizualnej od roku akademickiego 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

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

w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 92/12 z dnia 28 czerwca 

2012 roku w sprawie opinii dotyczącej efektów kształcenia na studiach doktoranckich 

prowadzonych na Wydziale Chemii. 

Wniosek Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu.  
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 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w przedłożonych materiałach 

zawarto szczegółowy program studiów, informacje ogólne, efekty kształcenia, a także 

schemat funkcjonowania studiów, który uwzględnia specyfikę tej formy kształcenia na 

studiach eksperymentalnych. We wstępie do informacji ogólnych wkradła się nieścisłość, 

mianowicie napisano, że studia są prowadzone na Wydziale Chemii, natomiast one są 

prowadzone wspólnie z Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia 

poinformowała, że program studiów został przedstawiony w nowatorski sposób. Zmiana 

wynika z nowego rozporządzenia MNiSW z 1 lipca 2013 roku. Podstawowa zmiana dotyczy 

punktów ECTS. Prof. UG, dr hab. inż. M. Kwiatkowski prezentujący wniosek na posiedzeniu 

Komisji przedstawił bardzo ciekawą wizję prowadzenia tych studiów na zasadzie modułów, 

w których czynnie uczestniczyliby doktoranci i współpracujące z nimi jednostki, także  

z zagranicy. Pojawia się możliwość uczestniczenia co roku w innym układzie, w którym 

przedmioty fakultatywne i obowiązkowe byłyby zmieniane, opracowywane w zależności od 

potrzeb doktorantów. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Chemii. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 62 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii dotyczącej efektów kształcenia na studiach 

doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 10 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 
przedstawienie Informacji z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2012/2013 jest dobrą okazją do dyskusji na 

temat utrzymania dotychczasowej procedury opiniowania efektów kształcenia. Z punktu 

widzenia formalnego przepisów prawa nie ma potrzeby, żeby Senat UG uczestniczył w tym 

procesie. Jeżeli Senat UG zgodzi się z takim stanowiskiem, to na następnym posiedzeniu 

zostanie przedstawiona zmiana uchwały w sprawie ustalenia wytycznych dla rad 

podstawowych jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów 

doktoranckich oraz oceny ich realizacji, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego. Zmiana polegałaby na tym, że Senat nie będzie opiniował efektów 

kształcenia, co nie znaczy, że nie zachowa możliwości nadzoru, ponieważ Senacka Komisja 

ds. Kształcenia nadal będzie opiniowała tego typu wnioski. Podobne rozwiązanie byłoby 

zastosowane do studiów podyplomowych.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że z dyskusji, które odbyły się na 

wcześniejszych posiedzeniach można wnioskować, że większość Senatorów zdecydowanie 

opowiada się za uproszczeniem procedur, szczególnie, gdy rada wydziału jest o wiele bardziej 

kompetentna w danej sprawie. Ponadto byłoby dobrze gdyby dokonano przeglądu innych 

zadań leżących w kompetencji Senatu, a które mogłyby być rozstrzygane przez rady 

wydziału.  

 Prof. dr hab. J. Bolałek poinformował, że popiera tę propozycję. Na wielu uczelniach 

efekty kształcenia dla studiów doktoranckich nie są zatwierdzane przez senaty uczelni, 

sprawa ta pozostaje w gestii rad wydziałów. Senacka Komisja ds. Kształcenia jest komisją, 

która wspiera pracę Senatu UG a rady wydziału wiedzą, w jakim kierunku ma iść kształcenie 

tak, żeby słuchacz zdobył doktorat.  

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

z dyskusji wnioskuje, iż Senat popiera propozycję rezygnacji z opiniowania przez Senat UG 

efektów kształcenia. Na najbliższym posiedzeniu zostaną przedstawione stosowne uchwały 
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dotyczące studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Zgodnie z sugestią Dziekana  

prof. UG, dr hab. A. Ceynowy niezwłocznie zostanie dokonany przegląd decyzji, które 

podejmuje Senat UG, a które w sposób bardziej kompetentny mogłyby być rozstrzygane 

przez rady wydziału. Niebawem zostaną zakończone prace nad nowym, elastycznym 

regulaminem kursów. Będzie on służył kursom parodniowym, prostym, niecertyfikowanym, 

ale też kursom certyfikowanym, które będą związane z pewnymi uprawnieniami. Chodzi  

o zachowanie odpowiedniego standardu jakości kształcenia.  

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

o przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2012/2013. Przedstawiony dokument prezentuje najważniejsze działania 

podejmowane na poziomie ogólnouczelnianym oraz na poziomie wydziałów. W porównaniu 

do lat poprzednich obecna informacja zawiera więcej elementów o charakterze syntezy  

i wyraźnie konkretyzuje przedsięwzięcia projakościowe. Materiał źródłowy na podstawie, 

którego stworzono tę informację otrzymali także członkowie Uczelnianego Zespołu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, w którym reprezentowani są wszyscy pracownicy  

i jednostki. Synteza i konkretyzacja przedsięwzięć sprzyjają pełniejszej ocenie polityki 

wzmacniania potencjału dydaktycznego naszej Uczelni. Równolegle do działań 

projakościowych prowadzona jest weryfikacja ich efektywności. W tym celu obok 

dotychczasowej procedury ankietyzacji zarządzony został audyt systemu i przeprowadzenie 

kompleksowych reprezentatywnych dla naszej Uczelni badań socjologicznych, których 

respondentami byli studenci. Informacja na ten temat znajduje się w części III opracowania. 

Weryfikacja zewnętrzna daje lepszą legitymację do formułowania wewnętrznej oceny 

realizowanych rozwiązań i ułatwia jej autokorektę. Ponadto ważne jest silniejsze 

zaangażowanie Uczelni w projekty projakościowe finansowane ze środków zewnętrznych. 

Pozytywna ocena tych projektów często przekłada się na wymierne korzyści  

w postaci pojawiających się propozycji bliższej współpracy, już pozakonkursowej  

z wiodącymi instytucjami edukacyjnymi. Warte odnotowania jest wzmocnienie Biura Karier, 

które zaczyna pełnić przypisaną mu rolę. Należy także zasygnalizować podjęcie działań na 

rzecz wzmacniania jakości kształcenia. Chodzi o to, żeby wykorzystywać ogrom informacji, 

którymi dysponuje Uniwersytet, a które często są przetwarzane wyłącznie w celach 

administracyjnych i finansowych, faktycznie wymieniać się doświadczeniami i dobrymi 

praktykami, komunikacja mogłaby być jeszcze lepsza. Na poziomie rozwiązań stosowanych 

samodzielnie przez wydziały odnotować trzeba to, że dotychczas wśród narzędzi 

projakościowych dominowały ankiety a obecnie wydziały zaczynają coraz silniej stosować 

inne instrumenty, począwszy od analizy programów kształcenia, poprzez spotkania  

z interesariuszami zewnętrznymi, po merytoryczne konferencje dydaktyczne poświęcone 

specyfice danego wydziału. Wyraźnie rysuje się polityka promowania poszczególnych 

wydziałów już nie tylko poprzez ulotki, ale właśnie poprzez akcentowanie działań 

związanych z jakością kształcenia. Istotne są również starania wydziałów prowadzące do 

tego, żeby wspomniane badania ankietowe miały charakter reprezentatywny. Jest to problem 

ogólnopolski. Ankiety, powinny faktycznie docierać do jak największej liczby studentów, 

trzeba właściwie zachęcić ich do wypełniania tych ankiet. Zachętą może być między innymi 

czytelny przekaz, sposób, w jaki Uczelnia reaguje na informacje pozyskane w wyniku ankiet. 

Kolejne spostrzeżenie dotyczące wydziałów, to dostrzegalne zróżnicowanie podejścia do 

kilku kluczowych elementów systemu zapewniania jakości kształcenia np. powszechność 

hospitacji, stosowania programu antyplagiatowego, weryfikacja efektów kształcenia. Istnieje 

konieczność nadania niektórym kluczowym działaniom waloru powszechności, począwszy od 

realizacji na każdym wydziale wszystkich zaplanowanych w programie zajęć, w tym zajęć, 

które z przyczyn obiektywnych nie mogły się odbyć w pierwotnie zaplanowanym terminie. 

System zapewniania jakości musi stawić czoła jeszcze wielu wyzwaniom. Po etapie działań 
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będących przede wszystkim konsekwencją zobowiązań ustawowych nakładanych na uczelnie 

następuje teraz okres przedsięwzięć podejmowanych przez uniwersytety z własnej inicjatywy. 

Jest to zarówno reakcja na problemy związane z przygotowaniem edukacyjnym kandydatów 

na studia jak i z wymogami rynku pracy. Wyraźnie formułowana jest teza, że dotychczasowy 

elitarny system kształcenia nie znajduje już uzasadnienia przy znaczącym wzroście 

zróżnicowania uzdolnień osób przyjmowanych na studia. Owo zróżnicowanie wynika z faktu, 

że obecnie studiuje co drugi młody człowiek w przedziale 19-24 lata. Tym samym 

zdecydowanej zmianie ulega średnia poziomu przygotowania kandydata na studia. 

Tymczasem od uczelni oczekuje się, że mimo umasowienia studiów zachowają one 

odpowiedni poziom kształcenia a jednocześnie programy będą bardziej elastyczne. Druga teza 

sprowadza się do stwierdzenia, że nastąpił kres takich kryteriów jak uczestnictwo studenta  

w procesie uczenia, analizowanie zasobów i nakładów na edukację. Teraz uczelnia ma 

zapewnić osiągnięcie przez studentów konkretnych efektów kształcenia, które mają podlegać 

stałej weryfikacji. Skupienie uwagi na efektach kształcenia wynika z potrzeb rynku pracy. 

Pracodawcy szukają osób o wysokich specjalistycznych kompetencjach, ale także o wysokich 

kompetencjach o charakterze ogólnym. Z przeprowadzanych badań wynika taka 

dywersyfikacja rynku, a to z kolei jest szansa dla każdego dobrze wykształconego absolwenta 

bez względu na to, jaki skończył kierunek studiów. Przestaje mieć znaczenie kryterium 

badania jakości kształcenia poprzez badanie zatrudnienia absolwenta zgodnie  

z ukończonym kierunkiem studiów. Najbardziej spektakularne w ostatnich latach przykłady, 

to śledzenie losów absolwentów kierunku Fizyka, którzy znajdują zatrudnienie w bardzo 

kluczowych miejscach systemu. Należy uwzględniać potrzeby rynku pracy i dobrze ten rynek 

monitorować po to, żeby rzeczywiście opierać się na podstawie merytorycznych danych. 

Pojawiła się nieprawdziwa teza, że uczelnie produkują bezrobotnych. Według badań, które są 

robione zarówno w stosunku do Uniwersytetu Gdańskiego jak i do uczelni w ogóle, w tej 

chwili stopa bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych wynosi 10%. Jeśli chodzi  

o absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, jest to 10,2%, jest to tendencja spadkowa  

w porównaniu do ubiegłego roku. Ważne jest to, że większość absolwentów znajduje pracę 

stabilną, która według prowadzonych badań jest związana z etatem a nie z umową zlecenia. 

Głosy krytyczne, które mówią, że uczelnie nie zareagowały jakością kształcenia na to co się 

dzieje na rynku pracy w świetle tych badań nie są uzasadnione, co nie znaczy że sytuacja jest 

bardzo dobra. Ważne jest to, że coraz więcej studentów studiów stacjonarnych podejmuje 

pracę już w trakcie studiów. Należy mieć ten fakt na uwadze, tym bardziej, że jak pokazują 

badania istnieje wyraźny związek między zdolnością danej osoby w krótkim terminie czasu – 

sześć miesięcy i rok, bo w takich przedziale czasu studenci są badani, do utrzymania czy 

znalezienia pracy w sytuacji, kiedy absolwent pracował już w trakcie studiów. Proporcja 

wynosi 67% na rzecz osób, które pracowały na studiach, do 37% które dopiero rozpoczynają 

pracę. Trzeba to zagadnienie monitorować po to, żeby wiedzieć, jakie są potrzeby osób, które 

studiują na naszej Uczelni. Jeśli chodzi o rynek pracy, to pojawia się kolejne wyzwanie. 

Chodzi o działania, które mają zmotywować osoby już obecne na rynku pracy w przedziale 

wieku 24 – 60 lat do ponownego podjęcia edukacji. Jakość i oferta kształcenia też powinny 

ten fakt uwzględniać. Jest to związane z możliwością walidacji efektów kształcenia nabytego 

poza formalnym systemem edukacji. Dobra współpraca z rynkiem pracy to przekonywujący 

argument dla kandydatów na studia. Postępuje niż demograficzny, co powoduje, że będzie 

narastała konkurencja między uczelniami, których jest wiele. Efekty śledzenia losów 

absolwentów, to informacja zwrotna o jakości dydaktyki. Problemem, którego nie należy 

pomijać jest to, w jaki sposób środowisko akademickie ocenia wprowadzane rozwiązania, ich 

celowość, sposoby zarządzania tymi rozwiązaniami. Według współczesnych badań 

środowiska akademickiego 45% nauczycieli zapytanych o opinię stwierdza, że o części tych 

zmian ma opinię negatywną albo raczej negatywną. Nie należy tej kwestii ignorować, warto 
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na ten temat dyskutować. Specyficzne jest to, że kadra kierownicza jest grupą, która 

zdecydowanie lepiej ocenia te zmiany, ale przecież w większości to nie kadra kierownicza 

prowadzi zajęcia. Ponadto często są trudności w interpretacji przepisów, które nierzadko są 

nieczytelne i zaskakujące. 

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

przedstawiona informacja dotyka wszystkich najistotniejszych spraw i poinformował, że  

w publikacjach ogólnokrajowych Uniwersytet Gdański wypada dobrze. Z informacji  

o zarobkach absolwentów po ukończeniu poszczególnych uczelni wynika, że nasza Uczelnia 

zajmuje dość wysoką pozycję po Uniwersytecie Warszawskim. Pracodawcy oraz Minister 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawracają uwagę na to, że absolwentom brakuje zdolności do 

prezentacji siebie i opracowanych przez siebie projektów. Polscy absolwenci dostają się do 

pierwszego etapu kwalifikacji do organizacji Unii Europejskiej, ale potem brakuje im wiary  

w siebie, znacznie lepsi są absolwenci z innych krajów. Potwierdza to wielu pracodawców, 

którzy oczekują, że studenci nauczą się tych cech i zachowań w trakcie studiów. Być może 

należałoby wprowadzić takie zajęcia na seminariach magisterskich. Byłoby dobrze gdyby 

absolwent naszej Uczelni potrafił zaprezentować siebie lub sporządzony przez siebie projekt 

w języku polskim i angielskim. Drugą kwestią jest niesatysfakcjonujący pracodawców 

poziom znajomości języków obcych. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapytana o to, 

czy rzeczywiście o wielkości środków finansowych dla uczelni decyduje jakość, czy liczba 

studentów odpowiedziała, że liczba studentów tylko w 12,5% decyduje o przyznanych 

środkach. Rozumowanie jest takie, że 65% to jest stała przeniesienia, a więc pozostałe 35%, 

czyli 0,35 przemnożone przez 0,35, co jest wagą składnika studenckiego daje 12,25%, po 

zaokrągleniu wynosi 12,5%. Została powiedziana prawda, ale gdyby ktoś zapytał, co 

decyduje o tej najważniejszej stałej przeniesienia, to odpowiedź jest – liczba studentów. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że Prorektor ds. Kształcenia mówiąc  

o jakości kształcenia stwierdziła, że na wszystkich wydziałach są już uregulowane elementy 

pewnej tradycji w zakresie np. systemu antyplagiatowego, czy hospitacji. Ponadto na 

wszystkich wydziałach zajęcia, które przepadną z pewnych przyczyn powinny odbyć się w 

innym terminie. Problem ten nie jest na naszej Uczelni uregulowany. Jeżeli np. święto 

Uniwersytetu Gdańskiego przypada w dzień powszedni, to zajęcia przepadają. Można by 

wprowadzić zasadę przyjętą na innych uczelniach, że np. w poniedziałek będą odbywały się 

zajęcia, które nie odbyły się są w planowanym terminie. Wymagałoby to opracowania nowej 

konstrukcji podziału roku akademickiego. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poinformowała, że na Międzyuczelnianym 

Wydziale Biotechnologii UG i GUMed od wielu lat nie tylko seminaria odbywają się  

w języku angielskim. Elementem zaliczenia studiów poza obroną pracy magisterskiej jest 

dziesięciominutowa prezentacja w języku angielskim, tak żeby zrozumiał ją laik. Często ten 

element przyczyniał się do sukcesu zawodowego, gdyż w prezentacjach czasami uczestniczą 

pracodawcy. Jeśli chodzi o jakość kształcenia, to niewątpliwie system oceny jakości 

kształcenia jest coraz bardziej udoskonalany, coraz lepszy jest system komunikacji ze 

studentami. Studenci mają lepsze dojście do informacji między innymi dzięki dostępowi do 

internetu, Natomiast jeśli chodzi o wydziały eksperymentalne, to realna jakość kształcenia  

w pewnym sensie spada, ponieważ zajęcia laboratoryjne, eksperymentalne są stopniowo 

ograniczane. Jest to tendencja spadkowa od wielu lat. Wymiar niektórych zajęć zmniejszył się 

o połowę, co wynika z programów narzucanych przez MNiSW, ale przede wszystkim ze 

względów finansowych. Wydział wciąż stara się o dodatkowe dotacje, które umożliwią 

prowadzenie zajęć, ale tak naprawdę obywają się one, dlatego, że Wydział wspomaga się 

środkami z własnych grantów badawczych. Czy jest jakaś możliwość nie tylko w skali 

Wydziału, ale w skali całej Uczelni żeby nie ograniczać godzin zajęć eksperymentalnych, 

które są coraz droższe? 
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 Dr P. Zamojski zwrócił uwagę na sprzeczność pomiędzy stwierdzeniem, że 

rzeczywiście następuje umasowienie studiów, co prowadzi do obniżenia intelektualnej jakości 

kandydatów na studia, późniejszych studentów a z drugiej strony wymogiem osiągnięcia 

określonych efektów kształcenia u absolwentów, co jest trudne z punktu widzenia wiedzy  

o kształceniu. Wydaje się, że myślenie o tym, że instytucja edukacyjna może zapewnić 

osiąganie jakiś efektów u konkretnych osób jest mocno dyskusyjne. Czy takie instytucje jak 

np. KRASP podejmują jakieś działania strategiczne zmierzające do zmiany decyzji, która 

nastąpiła w 1995 lub 1996 roku? Chodzi o wyłączenie liczby studentów z algorytmu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że bardzo często pracodawcy nie są 

zadowoleni, kiedy absolwent dysponuje znajomością tylko jednego języka obcego. 

Znajomość języka polskiego i angielskiego nie wystarcza. Kandydat zaczyna być 

interesujący, gdy dodatkowo zna drugi język obcy. Przewagę na rynku pracy uzyskuje ten, 

kto zna jeszcze jeden z języków europejskich, przy czym niemiecki jest mało pożądany. 

Pożądane są takie języki jak rosyjski, hiszpański, coraz większe wzięcie ma język portugalski. 

Przewagę daje znajomość dwóch liczących się języków światowych i jednego egzotycznego, 

np. w zestawieniu: język angielski, hiszpański oraz litewski, fiński, japoński lub chiński. 

Należy zastanowić się, w jaki sposób można by było studentom naszej Uczelni zaoferować 

więcej niż dwa języki obce, żeby mieli przewagę na rynku pracy. Studenci filologii mają 

znaczące sukcesy w pozyskiwaniu pracy u pracodawców międzynarodowych. 

 Dyrektor mgr M. Zawisza przypomniała, że Uczelnia z jest zobligowana do realizacji 

Krajowych Ram Kwalifikacji. Obecnie język hiszpański nie cieszy się zainteresowaniem. 

Absolwent studiów licencjackich jest zobligowany do ukończenia studiów ze znajomością 

języka na poziomie B2, a studiów drugiego stopnia na poziomie B2 plus. Od wejścia w życie 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w znowelizowanym brzmieniu, czyli od października 

2012 roku, generalnie studenci uczą się jednego języka znanego z poprzednich etapów 

edukacji. Pracodawcy akcentują złą, czy niewystarczającą znajomość języków a z drugiej 

strony z powodu pewnych uwarunkowań na wszystkich wydziałach powszechne jest 

nauczanie jednego języka. Wyjątkiem jest Wydział Ekonomiczny, który od początku lat 

dziewięćdziesiątych, gdy była przeprowadzona pierwsza reforma lektoratów, trwa przy 

nauczaniu dwóch języków obligatoryjnie i trzeciego języka w formie wykładu do wyboru. 

Sytuacja jest trudna, bo w zasadzie nie ma żadnych kryteriów oceny znajomości języka 

obcego przy przyjmowaniu studentów na Uczelnię, ale standardy są wyśrubowane, gdy 

przychodzi moment ukończenia studiów. Jeśli chodzi o nieumiejętność autoprezentacji czy 

prezentacji jako takiej, to na konferencji REA Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza” 

mocno podkreślał, że polscy absolwenci nie potrafią napisać CV. Otóż w programie każdego 

lektoratu studenci piszą CV w języku, którego się uczą, najczęściej jest to język angielski. 

Ponadto zgodnie z KRK wszyscy studenci obligatoryjnie, przynajmniej na zaliczenie  

w ostatnim semestrze nauki języka przygotowują prezentację. W zależności od kierunku 

studiów jest to prezentacja, która opiera się na studiowanej dziedzinie. Trzeba rozważyć, czy 

Uczelnia byłaby w stanie finansowo udźwignąć koszty nauczania drugiego języka. Niestety 

liczba godzin języka jest systematycznie ograniczana a lektorat, jako drogie zajęcia 

przenoszony jest na wyższy rok studiów. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że sprawy związane z nauczaniem 

języków obcych będą omawiane na kolegium rektorsko-dziekańskim. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że można by było zastanowić się nad 

wprowadzeniem naszej Uczelni obligatoryjnie na nauczania dwóch języków obcych, co 

korzystnie wpłynęłoby również na wizerunek Uniwersytet Gdańskiego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że jest to trudny problem, szczególnie ze 

względów finansowych. Żeby naprawdę solidnie nauczyć studentów języka obcego liczba 

godzin musi był właściwa.  
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przypomniała, że 

bardzo wyraźnie powiedziała, iż należy dostrzec zróżnicowane podejście wydziałów do kilku 

kluczowych elementów zapewniania systemu jakości np. powszechności hospitacji, czy 

powszechności stosowania programu antyplagiatowego. Niektóre wydziały stosują te 

rozwiązania w sposób konsekwentny, a niektóre w sposób selektywny. Wydziały, które 

stosują te rozwiązania w sposób selektywny powinny rozważyć ich upowszechnienie. Pewne 

sprawy pozostawione są woli wydziałów, natomiast inne nie powinny był zróżnicowane i taką 

kwestią jest odbywanie zajęć. Gdyby problem dotyczył tylko zajęć nieodbytych w czasie 

świąt Uczelni, to nie byłoby takiego problemu. Jednak zdarzają się sytuacje, które w żaden 

sposób nie są usprawiedliwione. Jeśli chodzi o zajęcia laboratoryjne, to Prorektor  

ds. Kształcenia dysponuje Funduszem Innowacji Dydaktycznych w wysokości 100000 

złotych raz w roku. Jest on rozdysponowywany w formie konkursu, do którego można zgłosić 

między innymi właśnie nowoczesne metody dydaktyczne. Jeżeli nie polegałoby to na 

standardowym odbyciu ćwiczeń laboratoryjnych, można by było zastanowić się nad 

podniesieniem jakości dydaktyki poprzez udział w takim konkursie. Jeśli chodzi  

o umasowienie studiów, to ta sprawa nie zmieni swojego biegu z różnych powodów i nie ma 

co liczyć na to, że zostaną wprowadzone jakieś ograniczenia dostępu do studiów. Sprawy 

związane z nauczaniem języków są bardzo skomplikowane, zostaną przeanalizowane na 

kolegium rektorsko-dziekańskim. 

 

 

ad 10a  

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

uchwały Senatu UG w sprawie projektu „Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

w obszarach Europa 2020 (UG 2020)” 

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

pozyskano źródło finansowania dla projektu „Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego  

w obszarach Europa 2020”. W związku z tym konieczna jest uchwała Senatu UG w tej 

sprawie. Projekt będzie realizowany przez przedstawicieli Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki oraz Wydziału Zarządzania. Kierownikami tej części projektu są Prodziekan  

dr Hanna Furmańczyk oraz prof. dr hab. Stanisław Wrycza. Celem projektu jest 

uatrakcyjnienie oferty Uniwersytetu Gdańskiego dla studentów kierunków informatycznych 

oraz dla doktorantów i młodych doktorów. Województwo pomorskie w tej chwili zaczyna być 

coraz bardziej aktywne, coraz częściej interesują się nim przedsiębiorcy z tej branży, co 

przekłada się na wysokość średnich zarobków absolwentów tych kierunków.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie projektu „Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w 

obszarach Europa 2020 (UG 2020)”. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

30 stycznia 2014 roku. 

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

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

30 stycznia 2014 roku. 
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ad 12 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, że wszyscy są głęboko poruszeni 

ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie i solidaryzują się z tym wspaniałym ruchem 

wolnościowym. Gdańsk miał znaczący udział w analogicznych wydarzeniach w naszym 

kraju. Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował podjęcie uchwały wspierającej te 

działania. Uchwała miałaby wymiar symboliczny a w ślad nią mogłyby iść konkretne 

działania np. umożliwienie młodzieży z Ukrainy podjęcia studiów na naszej Uczelni. Na 

każdym z wydziałów mogłoby być 10 – 15 nieodpłatnych miejsc. Można pójść dalej  

i ufundować stypendia dla wybranych osób, które chciałyby podjąć studia doktoranckie. Ze 

względów finansowych byłyby to 2 – 3 stypendia na wydziale na każdych studiach 

doktoranckich. Równocześnie można tym pomysłem zarazić kolegów z innych uczelni  

w Polsce i poprzez organy takie jak KRASP, czy inne gremia spróbować wyrazić poparcie dla 

Ukrainy. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że właśnie miał przedstawić Senatowi 

UG informację o tym, że w czasie wywiadu dla Panoramy zadeklarował chęć wsparcia 

Ukrainy. Podobne stanowiska zajęli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof.  

L. Kolarska-Bobińska oraz KRASP. 

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

Dziekana prof. dra hab. P. Stepnowskiego. Stosowna uchwała mogłaby zostać opracowana 

przez kolegium rektorskie. Na Wydziale Filologicznym zastanawiano się już, jakie podjąć 

działania, aby przyjąć na studia Ukraińców, którzy w jakiś sposób byli związani z ruchami 

wolnościowymi. Kryteria nie są jeszcze ustalone, ale ważne byłoby żeby JM Rektor 

potwierdził, że będzie można takim studentom zaoferować nieodpłatne studia. Wydaje się, że 

wydziały będą mogły zaoferować mniej niż 10 czy 15 miejsc, ale deklaracja, że opłaty nie 

byłyby pobierane jest kluczowa. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek potwierdził, że studia te byłyby nieodpłatne. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski poinformował, że popiera każde działania zmierzające do 

umożliwienia młodym ludziom z Ukrainy podjęcia studiów na naszej Uczelni, jednakże 

autorzy projektu uchwały powinni wykazać się wysoką przenikliwością oraz ostrożnością i 

delikatnie określić jakie działania mające miejsce na Ukrainie Uczelnia popiera, bo to nie jest 

takie oczywiste. Z drugiej strony można się zastanowić, czy rzeczywiście taka uchwała jest 

potrzebna, czy nie wystarczy konkretna pomoc. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował, aby tekst uchwały opracowali 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder oraz Dziekan prof. dr hab.  

P. Stepnowski. Treść uchwały powinna być w miarę ogólna, bez zbędnych szczegółów.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że oczywiście nie chodzi o to, żeby 

Uczelnia wypowiadała się na tematy polityczne, chodzi tylko o podjęcie konkretnych działań 

w ramach możliwości akademickich. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że bardziej od uchwały potrzebne 

byłyby stypendia umożliwiające osobom z Ukrainy bezpłatne studiowanie. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wycofuje wniosek w sprawie 

podjęcia uchwały, ale chciałby, aby kolegium rektorskie podjęło działania na rzecz osób  

z Ukrainy, które Uczelnia może wesprzeć w ramach swoich możliwości.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że w wywiadzie, którego udzielił 

zadeklarował już pomoc. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że informacja o podejmowanych 

działaniach na rzecz Ukrainy powinna być podana do publicznej informacji, należy podkreślić 

poparcie działań wolnościowych.  
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 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że umieszczenie wypracowanego 

tekstu na stronie internetowej UG może być niewystarczające w związku z tym Rzecznik 

prasowy roześle go do mediów. 

 

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

odbędzie się 27 marca 2014 roku. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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