
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 lutego 2015 roku 

 

 

 W zastępstwie Rektora prof. dra hab. B. Lammka posiedzeniu przewodniczył 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wręczył: 

- prof. dr hab. Michałowi Horodeckiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Sławomirowi Kościelakowi z Wydziału Historycznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Wojciech Gajewski z Wydziału Historycznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Hannie Dymel-Trzebiatowskiej z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Agnieszce Szpitter z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Arlecie Szadziewskiej z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Krzysztofowi Najmanowi z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Kamili Migdał-Najman z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Elżbiecie Wojnickiej-Sycz z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Jackowi Winiarskiemu z Wydziału Ekonomicznego akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn pogratulował nowo zatrudnionym 

profesorom i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu 

osobistym. 

 

 

ad 2 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zaproponował zdjęcie z porządku obrad 

punktu 5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zwrotu nieruchomości należącej do 

Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Hallera 122 w związku  

z odwołaniem umowy darowizny, ponieważ sprawa nie jest jeszcze do końca uregulowana. 

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 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 wniosków:  
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3.1. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.2. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dr hab. Krystyny Strzały na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,   

3.3. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Wryczy na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.4. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

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

Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 

5. Punkt zdjęty z porządku obrad. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wdrożenia modeli zarządzania jakością. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku 

akademickiego 2015/2016 kierunku Teatrologia na poziomie studiów drugiego stopnia.  

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

akademickiego 2015/2016 kierunku Studia bałkańskie na poziomie studiów pierwszego 

stopnia. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji 

od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Kryminologia na poziomie studiów drugiego 

stopnia. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji  

i Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2015/2016 międzywydziałowego kierunku 

Podatki i doradztwo podatkowe na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku 

Niemcoznawstwo prowadzonego na Wydziale Historycznym na poziomie studiów drugiego 

stopnia. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu 

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

niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie 

składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2012-2016. 

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 

2014 rok. 

15. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim  

w roku akademickim 2013/2014. 

16. Informacja o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

17. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 29 stycznia 2015 roku. 

18. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
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ad 3.1 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 53 osoby tak, 5 osób 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dr hab 

Magdaleny Jerzemowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.2  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie prof. dr hab. Krystyny Strzały na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 50 osób tak, 6 osób 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dr hab 

Krystyny Strzały na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.3 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Wryczy na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 52 osoby tak, 1 osoba 

nie, 6 osób wstrzymało się do głosu. 

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

hab. Stanisława Wryczy na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 51 osób tak, 3 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dr hab. Agnieszki Nowak-Łojewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że prof. UG, dr hab. 

Alicja Jurgiel-Aleksander z Wydziału Nauk Społecznych została wytypowana do nagrody 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

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

hab. Alicja Jurgiel-Aleksander jest wieloletnim pracownikiem Wydziału Nauk Społecznych, 

kontynuuje rozwój naukowy i jest zaangażowana w życie Wydziału. Osiągnięciem 
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naukowym, za które została nominowana do nagrody jest rozprawa habilitacyjna  

pt. „Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-

fenomenograficzne.” Jest to książka poświęcona zagadnieniom edukacji osób dorosłych. 

Została ona bardzo pozytywnie oceniona przez recenzentów, odbiła się szerokim echem 

wśród pedagogów. Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska zwróciła się  

z prośbą o poparcie wniosku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 48 osób tak, 3 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o nagrodę 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

ad 5 

 Punkt zdjęty z porządku obrad. 

 

 

ad 6 

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

w sprawie wdrożenia modeli zarządzania jakością. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przypomniał, że projekt „Wdrożenie modelu 

zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim (MODEL_UG)” jest 

finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Istotnym elementem  

w postępowaniu konkursowym jest podjęcie przez Senat UG uchwały w sprawie wdrożenia 

poszczególnych zadań. Zrealizowano trzy z sześciu zadań. Były one realizowane przez 

wykonawców zewnętrznych, ale przy jednoczesnym, bardzo dużym zaangażowaniu 

pracowników naukowo dydaktycznych oraz administracji. Wdrożony program rozwojowy 

obejmuje modele zarządzania jakością w obszarach: zarządzanie jakością kształcenia, 

zarządzanie majątkiem, zarządzanie ryzykiem. Efektem wdrożenia modelu zarządzania 

jakością kształcenia jest powstanie opracowania pod redakcją prof. UG, dr hab.  

M. Wiśniewskiej. Zostało zrealizowane zadanie, jeśli chodzi o kształcenie kadry zarządczej 

Uniwersytetu Gdańskiego. Nie do końca zostały wykonane dwa pozostałe modele, ponieważ 

zerwano umowę z wykonawcą firmą Optima, która nie była w stanie ich zrealizować. Te dwa 

modele będą opracowywane własnymi siłami, ponieważ w czasie trwania prac okazało się, że 

ogromną wiedzę wnosili pracownicy Uczelni i informatycy. Uczelnia będzie tylko wspierała 

się konsultacjami zewnętrznych firm informatycznych, pozostałe zadania będą realizowane 

przez osoby zatrudnione w Uczelni, posiadające bardzo duże doświadczenia w tym zakresie. 

Żeby rozliczyć projekt na etapie trzech pierwszych modeli Senatu UG musi podjąć uchwałę  

w sprawie wdrożenia modeli zarządzania jakością. Brak takiej uchwały oznaczałby, że 

Uczelnia musi zwrócić pieniądze do NCBiR. Wiele uczelni otrzymało na ten cel wsparcie 

finansowe z NCBiR. Dziesięć innych uczelni również miało problemy z firmami, które miały 

realizować to zadanie. Okazuje się, że zewnętrzne podmioty nie są przygotowane, aby 

realizować tak trudne i specyficzne projekty uczelniane.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poinformowała, że angielskojęzyczna strona 

internetowa Uczelni istnieje w formie kompromitującej Uniwersytet Gdański. Uwaga ta być 

może nie jest bezpośrednio związana z podejmowaną uchwałą, ale jeśli wdrażane są różne 

moduły kontroli jakości i narzędzia informatyczne, to podstawowa rzecz, taka jak przyzwoita 

angielskojęzyczna strona Uczelni powinna być wzięta pod uwagę. Dla przykładu pod 

odnośnikiem research nie ma, żadnej informacji, a przecież jest to prezentacja Uczelni dla 

potencjalnych studentów z zagranicy. Jest to jest absolutna kompromitacja dla tak dużej 

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

powołany zespół pracuje nad tym, aby ta strona była nie tylko była kompletna, ale także 

aktualizowana na bieżąco. Niestety prace się przedłużają, w tej chwili trudno powiedzieć, 

kiedy zostaną ukończone. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk stwierdziła, że taka sytuacja trwa od miesięcy 

a przecież wszystkich tłumaczeń mogliby dokonać pracownicy Wydziału Filologicznego. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że jeśli chodzi  

o research, to merytorycznie wszystko jest opracowane, została nawet wydana forma 

książkowa. Dobrze działająca anglojęzyczna strona rzeczywiście internetowa jest jednym  

z priorytetów. 

 Dr H. Furmańczyk zauważyła, że z poprzednich informacji wynika, iż niektóre 

moduły Modelu będzie opracowywało Centrum Informatyczne UG. Tymczasem strona 

internetowa w języku angielskim jest w trackie opracowywania, a strona w języku polskim 

również nie jest zadowalająca, mnóstwo rzeczy jest zaczętych, ale niedokończonych. Wydaje 

się, że Centrum nie jest w stanie pogodzić tych wszystkich zadań. Czy nie byłoby lepiej 

gdyby to jednak firma zewnętrzna dokończyła Model UG? 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała stwierdził, że Centrum nie może być 

wyłączone z prac nad Modelem UG, ponieważ w przyszłości będzie obsługiwało 

poszczególne moduły od strony informatycznej. Do wykonania Modelu wybrano 

profesjonalną firmę informatyczną, która jednak okazała się niekompetentna. W tej chwili jest 

inwentaryzowane to, co już zostało zrobione. Dotychczasowa współpraca z zewnętrznymi 

firmami okazała się trudna i męcząca, dlatego powstał pomysł, aby wykonać to zadanie 

własnymi siłami. Jeżeli informatycy Centrum nie podołają temu, to zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych trzeba będzie wybrać firmy, które będą uczestniczyć przede 

wszystkim w testowaniu i wdrażaniu projektu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że sprawy związane z działaniem 

strony internetowej Uczelni powracają pod dyskusję mniej więcej raz na dwa lata. Za każdym 

razem, kiedy są wprowadzane jakiekolwiek systemowe zmiany okazuje się, że nie ma 

porządnej strony w języku angielskim, strony polskie też nie są najwyższej jakości i nie 

zdarza się żeby Centrum Informatyczne działało z jakimkolwiek wyprzedzeniem. Nie było 

takiego okresu czasu, kiedy nie narzekano by na działalność Centrum Informatycznego. 

Zajmuje się ono zbyt wieloma rzeczami i prawie żadnej z nich nie doprowadza do końca. 

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że od siedmiu lat bezskutecznie prosi 

Centrum żeby opracowało program do zarządzania salami. Wydaje się, że już najwyższy czas 

żeby zabrać się energicznie i kompleksowo za te sprawy i zmienić istniejący stan rzeczy. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poinformowała, że został odcięty dostęp do 

anglojęzycznych stron internetowych, które Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG  

i GUMed zrobił własnym wysiłkiem i własnym kosztem. Strony te były na bieżąco 

uaktualniane. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że w załączonych materiałach podano 

informację o tym, że utworzono cztery narzędzia informatyczne, w tym narzędzie 

informatyczne do badania losów absolwentów. Na ile funkcjonuje to narzędzie i jakie są 

efekty tego badania? Wydaje się, że dostęp do informacji o losach absolwentów jest znikomy.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że nie jest w stanie udzielić 

odpowiedzi na to pytanie natomiast, jeśli chodzi o pytanie Dziekana prof. UG, dra hab.  

A. Ceynowy, to w projekcie został zrealizowany moduł drugi, dotyczący nieruchomości  

i tam jest mowa o zarządzaniu salami dydaktycznymi. Jest to jedno z rozwiązań, które zostało 

opracowane i zostanie wdrożone.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn stwierdził, że rzeczywiście problemy 

Centrum Informatycznego są ogólnie znane. Na kolejne posiedzenie Senatu UG można 
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zaprosić Dyrektora Centrum mgra Z. Ruszczyka, który przedstawiłby swoje stanowisko  

i rzeczywistą sytuację Centrum. Byłaby to okazja do zastanowienia się, co można zrobić żeby 

Centrum lepiej funkcjonowało. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zaproponował, aby zwrócić się do prof. dra 

hab. S. Wryczy z prośbą o stworzenie małego zespołu, który w ciągu trzech miesięcy 

przedstawiłby koncepcję zarządzania informacją internetową na Uniwersytecie Gdańskim. 

Nowa strona internetowa Uczelni działa bardzo wolno i w związku z tym pracownicy 

Wydziału Filologicznego w dalszym ciągu korzystają ze starej strony, chociaż nie jest ona 

aktualizowana. Uczelnia nie może sobie pozwolić na to, żeby informacje były nieaktualne.  

W każdej chwili Polska Komisja Akredytacyjna może spytać się, w jaki sposób Uczelnia 

informuje o studiach skoro nie ma strony angielskojęzycznej. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że propozycja Dziekana 

prof. UG, dra hab.. A. Ceynowy zostanie rozważona przez kolegium rektorskie.  

 Dr R. Suska-Wróbel poinformowała, że jest przedstawicielem Wydziału Biologii  

w Uczelnianym Zespole ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. Jeśli chodzi o narzędzia 

informatyczne do badania losów absolwentów, o które pytał Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński 

to takie narzędzie istnieje. Takie badania były przeprowadzone, ich wyniki były publikowane, 

mniej więcej dwa lata temu, były także dostarczone Senatorom. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider stwierdziła, że zapraszanie Pana mgra Z. Ruszczyka 

na posiedzenie Senatu nie jest konieczne. Władze rektorskie powinny dołożyć starań, aby 

strony internetowe Uczelni zarówno w języku polskim jak i angielskim jak najszybciej 

zostały opracowane, działały sprawnie były staranne i aktualne.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osób, głosowało 59 osób, 45 osób tak, 2 osoby 

nie, 12 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wdrożenia modeli zarządzania jakością. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek w sprawie uruchomienia 

na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Teatrologia na 

poziomie studiów drugiego stopnia.  

Wniosek Wydziału Filologicznego w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przypomniał, że na kierunku Teatrologia 

działają już studia pierwszego stopnia. Program tych studiów był bardzo dokładnie 

analizowany przez Senat UG, w związku z tym nie ma potrzeby robić tego ponownie. 

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

poinformowała, że program na drugim stopniu różni się od programu na pierwszym stopniu 

studiów. Chodzi o to, żeby umożliwić nabór na drugi stopień kandydatom, którzy nie 

ukończyli pierwszego stopnia, przy czym jednocześnie program jest tak zbudowany, że 

umożliwia uzupełnienie wiedzy, którą student powinien posiąść. Komisja jednogłośnie 

poparła wniosek jako naturalny rozwój kierunku. Limit miejsc został podwyższony do 35 

osób. 

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

poinformował, że Komisja głosowała elektronicznie i 11 głosami jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osób, głosowało 61 osób, 56 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku 

akademickiego 2015/2016 kierunku Teatrologia na poziomie studiów drugiego stopnia.  
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8 

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

w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studia bałkańskie na 

poziomie studiów pierwszego stopnia. 

Wniosek Wydziału Filologicznego w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

funkcjonują studia slawistyczne, które od lat mają problem z naborem oraz tym, że studenci 

rozpoczynają studia a później bardzo szybko rezygnują z tego kierunku. Ponadto zmniejsza 

się zapotrzebowanie na absolwentów kierunku Slawistyka. W związku z tym postanowiono 

uruchomić obszerniejszy kierunek studiów - Studia bałkańskie, które obejmą swoim 

zasięgiem więcej państw i więcej kultur tego obszaru. Bałkany stają się obszarem coraz 

bardziej aktywnym zarówno politycznie jak i ekonomicznie. Istotne również jest to, że  

w ramach tego kierunku będzie można w zależności od pojawiających się potrzeb zmieniać 

języki i obszary, które będą tematem zajęć. Przedsięwzięcie to ma pomóc absolwentom  

w znalezieniu pracy a ponadto wiedza pracowników będzie lepiej wykorzystywana, mogą oni 

uczyć praktycznie wszystkich języków bałkańskich.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że w protokole posiedzenia Rady 

Wydziału Filologicznego napisano: „Choć Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa wskazując 

kłopoty z naborem kandydatów chciał żeby rekrutacja odbywała się co drugi rok, to  

w Katedrze Slawistyki postanowiono przeprowadzać nabór co roku.” Jeżeli z góry wiadomo, 

że jest problem z naborem, to skąd pomył, żeby tworzyć taki kierunek studiów? 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa wyjaśnił, że problem jest z naborem na 

Slawistykę. Studia bałkańskie jeszcze nie istnieją, więc mówienie o kłopotach z naborem na 

nie jest przedwczesne. Utworzenie tego kierunku jest spowodowane właśnie tym, że są 

kłopoty z naborem na Slawistykę. Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że 

proponował, aby kierunek Studia bałkańskie zastąpił Slawistykę, ale po dyskusjach 

uzgodniono, że jeszcze przez jakiś czas Slawistyka będzie utrzymywana, ale kierunek ten, 

jeśli przewidywania co do przyszłości się potwierdzą, będzie stopniowo wygaszany a studenci 

będą przenoszeni na Studia bałkańskie. Wydział stara się bardzo oszczędnie gospodarować 

liczbą miejsc na kierunkach studiów. Każde zwiększenie liczby studentów na nowym 

kierunku oznacza zmniejszenie na kierunku, który już istnieje.  

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

zastąpienia Slawistyki Studiami bałkańskimi byłaby lepszym rozwiązaniem. Niesie za sobą 

mniejsze ryzyko jeśli chodzi o pozyskiwanie kandydatów.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że ogólnie wiadomo ile wysiłku 

trzeba włożyć, żeby przekonać kogoś, że jego kierunek studiów nie jest już popularny  

i poszukiwany przez kandydatów. Koncepcja zastąpienia Slawistyki Studiami bałkańskimi 

jest lepsza, ale teraz nie jest odpowiedni moment, aby doprowadzać do wrzenia na Wydziale 

przez gwałtowne wygaszanie istniejącego kierunku studiów.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie ile jest osób na 

Slawistyce. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że studenci są liczeni w skali 

Wydziału. Bezsensowne byłoby podwajanie liczby studentów na kierunku, który ma 

trudności z naborem. Tu nie chodzi o zwiększanie czy zmniejszanie liczby studentów 

Slawistyki, dlatego, że jest granica, poniżej której prowadzenie jakiegokolwiek kierunku staje 

się bezsensowne i nierentowne. Jeżeli w przyszłości będzie taka sytuacja, że kierunek ze 

względów finansowych nie będzie mógł być dalej prowadzony, to studenci zostaną włączeni 
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do kierunku Studia bałkańskie a kierunek Slawistyka będzie wygaszony. To zależy od 

zapotrzebowania. Na Slawistyce w tej chwili jest trzydzieści pięć osób, zazwyczaj liczba ta 

spada do dwudziestu kilku, czasem jest to dwadzieścia osiem osób, czasem dwadzieścia dwie 

osoby. Nie zawsze można przewidzieć czy liczba ta zmieni się po pierwszym czy po drugim 

semestrze. 

 Prof. dr hab. M. Ziętara zauważył, że być może lepsza byłaby nazwa Bałkanistyka 

zamiast Studia bałkańskie. 

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

poinformowała, że po analizie programu studiów Komisja doszła do wniosku, iż trafniejsza 

jest nazwa Studia bałkańskie, ponieważ problematyka jest rozszerzona o aspekty polityczne, 

ekonomiczne i historyczne. Do programu włączono zagadnienia dotyczące taki krajów jak 

Turcja czy Włochy. Rozpoznanie środowiska krajów bałkańskich jest potrzebne. Komisja 

będzie monitorowała o dzieje się z kierunkiem Slawistyka i jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Wydziału Filologicznego.  

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

poinformował, że na 11 osób 10 osób głosowało tak, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osób, głosowało 61 osób, 45 osób tak, 6 osób nie, 

10 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku 

akademickiego 2015/2016 kierunku Studia bałkańskie na poziomie studiów pierwszego 

stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek w sprawie uruchomienia na 

Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Kryminologia 

na poziomie studiów drugiego stopnia. 

Wniosek Wydziału Prawa i Administracji w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że propozycja utworzenia 

kierunku Kryminologia na drugim stopniu studiów jest kontynuacją studiów pierwszego 

stopnia, które okazały się popularne wśród kandydatów i przynoszą Uczelni splendor. Studia 

drugiego stopnia będą miały dwie specjalizacje: kryminologia i kryminalistyka i tu wymagane 

są zajęcia laboratoryjne. W związku z tym program przewiduje, iż zajęcia będą prowadzone 

przez pracowników innych wydziałów, także eksperymentalnych. Niebawem będą 

absolwenci studiów pierwszego stopnia i część z nich będzie chciała kontynuować naukę. 

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

poinformowała, że Komisja zwróciła uwagę na to, że program studiów przewiduje 1400 

godzin zajęć. Prof. UG, dr hab. W. Zalewski wyjaśnił, że jest to kierunek transdyscyplinarny, 

więc wymaga odpowiedniej liczby godzin, stosownie do problematyki. Komisja jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

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

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, na 11 osób, 11 

osób głosowało tak.  

 Student P. Zieliński w imieniu studentów Wydziału Prawa i Administracji zwrócił się 

z prośbą o poparcie wniosku o uruchomienie na Wydziale Prawa i Administracji kierunku 

Kryminologia na poziomie studiów drugiego stopnia oraz wniosku o uruchomienie 

międzywydziałowego kierunku Podatki i doradztwo podatkowe, który będzie omawiany  

w dalszej kolejności. Oba te kierunki wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów.  
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osób, głosowało 61 osób, 60 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od 

roku akademickiego 2015/2016 kierunku Kryminologia na poziomie studiów drugiego 

stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 10 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek w sprawie uruchomienia na 

Wydziale Prawa i Administracji i Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2015/2016 

międzywydziałowego kierunku Podatki i doradztwo podatkowe na poziomie studiów 

pierwszego stopnia. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że ponieważ studia Podatki  

i doradztwo podatkowe drugiego stopnia utworzone jakiś czas temu cieszą się sporym 

zainteresowaniem postanowiono utworzyć studia pierwszego stopnia. Studia będą 

realizowane w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że rzeczywiście utworzenie tego 

kierunku studiów okazało się sukcesem tym bardziej, że jego absolwenci mają zdecydowanie 

większe szanse na znalezienie pracy. Doświadczenia wynikające z dwóch lat prowadzenia 

tych studiów na drugim stopniu mają swoje odzwierciedlenie w umowie zawartej między 

wydziałami. Sprawy dotyczące studentów, toku studiów oraz obowiązującej w tym zakresie 

dokumentacji prowadzą dziekanaty obu Wydziałów naprzemiennie, przy czym dokumentacja 

dla danego naboru prowadzona jest przez ten sam Wydział w ciągu całego toku studiów. 

Dokumentacja dotycząca studentów przyjętych na rok akademicki 2015/2016 prowadzona 

będzie przez Wydział Prawa i Administracji natomiast studentów przyjętych w roku 

akademickim 2016/2017 będzie obsługiwał Wydział Zarządzania. Wpływy z dotacji budżetu 

państwa na zadania związane z kształcenie studentów studiów stacjonarnych oraz opłat za 

studia niestacjonarne i usługi edukacyjne są dzielone po połowie między oboma Wydziałami. 

Została powołana Rada Programowa, która opiniuje wszystkie sprawy dotyczące tego 

kierunku studiów. Limit dla tego kierunku wchodzi w limity wydziałowe, limit uczelniany nie 

jest zwiększany. Pomniejszane są limity na innych kierunkach studiów. Jest to bardzo cenna 

inicjatywa ciesząca się zainteresowaniem kandydatów i jednocześnie przykład sprawdzonej 

współpracy dwóch wydziałów.  

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

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

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

poinformował, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, na 11 

osób głosujących, 11 osób tak.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji  

i Wydziale Zarządzania od roku akademickiego 2015/2016 międzywydziałowego kierunku 

Podatki i doradztwo podatkowe na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 11 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek w sprawie określenia 

efektów kształcenia dla kierunku Niemcoznawstwo prowadzonego na Wydziale 

Historycznym na poziomie studiów drugiego stopnia. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że uchwałą Senatu UG z 2011 

roku kierunek ten został uruchomiony od razu na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Teraz należy zatwierdzić efekty kształcenia na drugim stopniu. Kierunek jest prowadzony 

wspólnie z Wydziałem Filologicznym, łączy trzy dyscypliny: historię, literaturoznawstwo, 

językoznawstwo. Cieszy się znaczącym zainteresowaniem. W przedłożonych materiałach 

znajdują się wszystkie dane, efekty kształcenia, macierz efektów kształcenia dla kierunku  

z podaniem przedmiotów, na których one są realizowane.  

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

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osób, głosowało 61 osób, 59 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku 

Niemcoznawstwo prowadzonego na Wydziale Historycznym na poziomie studiów drugiego 

stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 12 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

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 zwrócił się z prośbą  

o zatwierdzenie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia na nowo utworzone 

kierunki: Teatrologia - studia stacjonarne drugiego stopnia, Studia bałkańskie - studia 

stacjonarne pierwszego stopnia, Podatki i doradztwo podatkowe - studia stacjonarne  

i niestacjonarne pierwszego stopnia na rok akademicki 2015/2016. Przedstawione warunki 

rekrutacji zostały pozytywnie zaakceptowane przez właściwe rady wydziału oraz Uczelnianą 

Komisję Rekrutacyjną.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego 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.  

 

 

ad 13 

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

w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych 

komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że kandydatury 

przedstawione na przez Samorząd studencki na jednym z wcześniejszych posiedzeń Senatu 

nie zostały zaakceptowane, w związku z czym odbyły się ponowne wybory. Parlament 

Studentów UG na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2015 roku dokonał uzupełnienia stanu 

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osób, głosowały 62 osoby, 58 osób tak, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 

2012-2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 14 

 Mgr J. Kamień Redaktor naczelna przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 2014 rok. 

 Mgr J. Kamień poinformowała, że w 2014 roku udało się zrealizować wszystkie plany 

wydawnicze wyznaczone na ten rok, pod warunkiem, że autorzy w wyznaczonych terminach 

zgłosili i złożyli książki do wydania. Niektórzy autorzy do tej pory nie złożyli książek, które 

były zgłoszone w planie wydawniczym, byli też tacy, którzy sygnalizowali opóźnienia, stąd  

w 2014 roku wydano mniej książek niż zaplanowano w planie wydawniczym. Największą 

zmianą organizacyjną w Wydawnictwie było przyłączenie Zakładu Poligrafii, co nastąpiło na 

mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 13/R/14 z dnia 27 lutego 2014 roku  

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Zakład Poligrafii podlega Wydawnictwu, ale ma odrębną gospodarkę finansową. 

Kierownikiem Zakładu Poligrafii został mgr Maksymilian Biniakiewicz. Z perspektywy 

rocznego już okresu współpracy można ocenić tę decyzję bardzo pozytywnie. Połączenie to 

spowodowało, że Uczelnia nie musi ogłaszać przetargów na różnego typu usługi 

poligraficzne. Usprawniło to proces druku a także w wielu przypadkach wpłynęło na 

podniesienie jego jakości. Zakład Poligrafii po przyłączeniu do Wydawnictwa wymagał 

inwestycji i całościowego remontu. Prace remontowe trwały od połowy lipca do grudnia, ale 

zostały tak zaplanowane, by nie powodować przestoju w działalności Zakładu. Zakupiono 

nową oklejarkę do wprawiania książek do opraw miękkich. Konieczne będą kolejne 

inwestycje, ale zwrócą się w dłuższej perspektywie, ponieważ Zakład Poligrafii poza drukiem 

dla Wydawnictwa i innych jednostek Uniwersytetu wykonuje też różnego typu druki (książki, 

ulotki, foldery, wizytówki, plakaty itp.) dla zewnętrznych zleceniodawców, zarówno 

instytucji, przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. W okresie od 1 marca do 31 grudnia 2014 

roku Zakład wykonał usługi druku dla klientów zewnętrznych za łączną kwotę 39 660,76 

złotych. Przyłączenie Zakładu Poligrafii do Wydawnictwa nieznacznie wpłynęło na 

organizację pracy Wydawnictwa, ponieważ dwie osoby zatrudnione w Wydawnictwie 

otrzymały dodatkowe obowiązki związane z organizacją pracy w Zakładzie Poligrafii po to, 

aby nie powodować dodatkowego zatrudnienia. Obecnie w Wydawnictwie i Zakładzie 

Poligrafii jest zatrudnione 15 osób, w tym 7 w Zakładzie Poligrafii. W okresie 

sprawozdawczym Wydawnictwo opublikowało 127 książek. Wśród opublikowanych książek 

było: 11 rozpraw habilitacyjnych, 57 monografii autorskich i współautorskich,  

12 podręczników, 41 numerów czasopism naukowych oraz 4 publikacje w kategorii varia. 

Książki są dystrybuowane za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa oraz przez 

liczne księgarnie, z którymi Wydawnictwo stale współpracuje. Poza księgarniami „Arche” 

oraz „Na Biskupiej Górce” Wydawnictwo bezpośrednio współpracuje z ponad  

30 księgarniami i 6 hurtowniami w całej Polsce. W maju 2014 roku została podpisana umowa 

o współpracy ze spółką Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw – AZYMUT Sp.  

z o.o. Umowa ta umożliwia dystrybucję książek w najbardziej liczących się księgarniach 

zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Dzięki umowie z AZYMUT-em książki trafiają 

szybko do wszystkich księgarń i zainteresowanych odbiorców. Książki Wydawnictwa były 

zgłaszane do konkursów i były nagradzane. Wydawnictwo wzięło udział w 18. Targach 
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Książki w Krakowie, podczas których książka pt. „Skorupiaki Bałtyku” autorstwa prof.  

dr hab. Anny Szaniawskiej zdobyła główną nagrodę w kategorii Najlepszy podręcznik  

i skrypt akademicki w roku 2014. Dzięki tej nagrodzie Wydawnictwo zostało zwolnione  

z opłaty za stoisko na kolejnych targach. Dużym wyróżnieniem była nominacja książki prof. 

UG, dr hab. Ewy Graczyk pt. „Od Żmichowskiej do Masłowskiej. O pisarstwie  

w nadwiślańskim kraju” do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii eseistyka. Książka była 

jedną z 20 nominowanych, które jury konkursu wybrało spośród 426 tytułów. Zauważone 

 i doceniane były również rozprawy habilitacyjne. Wydawnictwo współpracuje nie tylko  

z jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego, ale także z jednostkami zewnętrznymi. 

Utrzymywana jest współpraca z Wolters Kluwer, dzięki czemu publikacje pracowników 

Wydziału Prawa i Administracji UG trafiają do elektronicznej bazy LEX. Wydawana jest 

licencja na wersję elektroniczną książek. W trakcie negocjacji jest umowa  

z wydawnictwem Wolters Kluwer dotycząca szerszej współpracy w ramach stworzonej przez 

WK strony Profinfo Biblioteka. Poza tym Wydawnictwo współpracuje z PWN i tam książki 

są sprzedawane również w wersji elektronicznej na platformie e-book.pl. W maju 2014 roku 

została podpisana umowa o współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

która dotyczy dystrybuowania czasopism. Dzięki tej umowie czasopisma mogą być 

zamieszczane na Portalu Czasopism Naukowych. Daje to wiele korzyści, gdyż bardzo ważna 

jest punktacja czasopism naukowych. Za pośrednictwem Wydawnictwa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego czasopisma są zamieszczane w różnych bazach naukowych, które są 

dedykowanymi bazami Ministerstwa. Wydawnictwo UJ zakłada i prowadzi w uzgodnieniu  

z redaktorem naczelnym czasopisma zindywidualizowaną, autonomiczną stronę internetową 

czasopisma, a także jest indeksowane w najważniejszych bazach danych odpowiadających 

jego tematyce i standardowi. Współpraca ta w przyszłości na pewno przyniesie wymierne 

efekty.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że z ogromnym zadowoleniem 

można stwierdzić, iż Wydawnictwo działa prężnie, realizuje bardzo ciekawe projekty 

współpracuje na szeroką skalę z różnymi firmami, nie boi się nowych technologii 

upowszechniania swoich wydawnictw. Jest to dobry wzór dla innych jednostek działających 

na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa podziękował za to, że publikacje ukazują się  

o wiele szybciej niż to było kiedyś. Jest to bardzo ważne szczególnie dla humanistów, dla 

których książki są podstawowym typem publikacji, liczonym do dorobku naukowego. Na 

Wydziale Filologicznym w tej chwili sytuacja finansowa jest taka, że gdy ktoś zwraca się  

z prośbą o sfinansowanie wydania książki w Wydawnictwie to uzyskuje odpowiedź, że 

płatności będzie można dokonać dopiero po 1 czerwca, kiedy przyjdą pieniądze z dotacji 

statutowej. Czy byłoby możliwe, żeby w tym roku, w drodze wyjątku Wydawnictwo 

zechciało do października honorować promesy płatności? Rozwiązałoby to wiele problemów.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że można się zwracać do 

Prorektora ds. Rozwoju i Finansów z prośbą o tego typu promesy na poszczególne 

przedsięwzięcia wydawnicze. Każda z tych spraw jest indywidualnie rozpatrywana.  

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

chodzi o dotację statutową, to można wydać tylko tyle środków ile zostanie przyznane. 

Inaczej jest z dotacją podstawową. Niektóre wydziały wydają więcej niż otrzymują, powstaje 

deficyt wydziałów, nie wnoszą one takiego odpisu na rzecz Uczelni, który jest przewidziany  

w obowiązujących w aktach prawnych. Jeżeli jest pewność, że w przyszłości Wydział 

pozyska środki finansowe, to oczywiście można prefinansować takie wydatki, jednak należy 

to robić ostrożnie. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, odkąd jest Dziekanem deficyt 

Wydziału Filologicznego zmniejszył się dwu i pół krotnie. Jeśli chodzi o prefinansowanie, to 
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dziekani na pewno działają racjonalnie. Chodzi o to, żeby było możliwe wydanie książki  

i dokonanie płatności w późniejszym terminie.  

 Mgr J. Kamień poinformowała, że jeżeli dziekan danego wydziału zobowiąże się 

pisemnie do tego, że pokryje środki za wydanie książki w późniejszym terminie, to 

Wydawnictwo może podjąć prace na danymi publikacjami. Wydanie książki powinno być 

rozliczone po zakończeniu całego procesu wydawniczego. Proces wydawniczy trwa średnio 

od 2,5 do 5 miesięcy, w zależności od objętości książki. Teraz jest luty, więc w czerwcu 

będzie pora na rozliczenia.  

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

nie.  

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2014 rok. 

 

 

ad 15 

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

z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim  

w roku akademickim 2013/2014. 

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

należy dokonać korekty dwóch informacji. Na stronie drugiej w punkcie 5 omyłkowo 

napisano „Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii”. Druga poprawka dotyczy punktu 3. 1, 

napisano „na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki uruchomiono dwie nowe 

specjalności: na kierunku informatyka – tester programista, a na kierunku informatyka  

i ekonometria w zarządzaniu – aplikacje informatyczne w biznesie.” Ta druga specjalność jest 

na Wydziale Zarządzania a nie Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Działania na 

poziomie centralnym i na poziomie wydziałów, jeśli chodzi o jakość kształcenia to po 

pierwsze projekty dydaktyczne wychodzące naprzeciw nowym potrzebom gospodarczym. 

Część z tych przedsięwzięć ma charakter interdyscyplinarny, jak chociażby wspomniane 

wyżej dwie nowe specjalności. W styczniu 2014 roku uruchomiono Interdyscyplinarne Studia 

Doktoranckie z Modelowania Matematycznego. Następna sprawa to współpraca z różnymi 

ośrodkami zagranicznymi i polskimi w zakresie wymiany doświadczeń w zakresie dydaktyki. 

Jedną z inicjatyw jest projekt „Uniwersytet jutra” - umiędzynarodowienie kształcenia  

w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston – Downtown”. 

Rocznie organizowane są dwie, trzy konferencje w trakcie, których faktycznie dochodzi do 

wymiany ważnych i potrzebnych doświadczeń. Prowadzone są szkolenia z kompetencji 

miękkich. Praktyka pokazuje, że często różnego rodzaju szkolenia zamawiane dla kadry 

nauczycielskiej nie spełniają one oczekiwań, ponieważ firmy, które wygrywają przetargi na te 

szkolenia często mówią o rzeczach podstawowych albo nieprzystających do potrzeb Uczelni. 

W związku z tym zostaną podjęte starania o przygotowanie takich wstępnych szkoleń  

z zakresu dydaktyki żeby nauczyciele faktycznie mieli z nich korzyść. Do tej pory mówiąc  

o miernikach jakości kształcenia często odwoływano się do opinii studentów. Są one bardzo 

ważne i badania te będą zintensyfikowane. W następnym roku akademickim zapytanie będzie 

skierowane do drugiego podmiotu tej relacji, mianowicie nauczyciela. Przygotowano dwa 

projekty ankiet, jedne to będą badania kontekstowe a drugie badania, które pozwolą pozyskać 

pewną wiedzę o tym jak nauczyciele oceniają organizację spraw dydaktycznych na Uczelni. 

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

przedstawiając projekty i realizując sprawy na bieżąco w pewnym sensie poddaje się 

audytowi i sprawdza czy to, co robi Dział Kształcenia i działy z nim współpracujące jest 

robione prawidłowo. Pierwszy audyt, który został przeprowadzony dotyczył spraw 

związanych ze studiami podyplomowymi. Na stronie 4 informacji jest mowa o wynikach 



14 

 

badania „Ankieta na wejściu”. Badanie to jest powtarzane co roku. Między innymi sprawdza 

się jak przebiega proces rekrutacji i proces pozyskiwania informacji o studiach, o Uczelni. 

Okazuje się, że dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów najważniejszymi źródłami 

informacji o studiach na Uniwersytecie Gdańskim są opinie rodziny, znajomych i nauczycieli. 

Oznacza to, że stosunek do studentów, sposób przeprowadzania wykładów i ćwiczeń ma 

potężne znaczenie w ocenie procesu nauczania i samej Uczelni. Pozytywna ocena odnosi 

większy skutek niż dobry slogan reklamowy. 

 Dr P. Zamojski poinformował, że jako osoba zajmująca się naukowo teorią kształcenia 

może powiedzieć, że bardzo często firmy zewnętrzne szkolą na podstawie jednej 

popularyzatorskiej książki na temat kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o przedstawioną 

informację, to wydaje się, że sformułowanie „procedura procedur” jest dość osobliwe. 

Wydaje się, że chodzi tu o sformułowanie pewnych kryteriów konstruowania procedur 

badania jakości kształcenia. Druga sprawa dotyczy tego, że pracownicy są oceniani przez 

studentów, ale z Portalu pracownika nie można wygenerować zbiorczych wyników ankiet. 

Byłoby sensowne gdyby było można w danym roku akademickim zliczać łącznie wszystkie 

grupy, żeby obserwować tendencję zmian na przestrzeni kilku lat. To mogłoby się przydać do 

oceny pracowniczej.  

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

chodzi o określenie „procedura procedur” propozycję tę przedstawiła prof. UG, dr hab.  

M. Wiśniewska z Wydziału Zarządzania, która zajmuje się tego typu sprawami i na 

posiedzeniu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia zaproponowała żeby 

takim sformułowaniem się posługiwać. Można jeszcze na ten temat podyskutować. Jeśli 

chodzi o kwestię dostępności wyników ankiet, to prowadzone są rozmowy z Centrum 

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

poinformowała, że jeśli chodzi o szkolenia, które rzeczywiście często są nieefektywne, to 

ostatnio sama formułowała w SWIZ pewne warunki brzegowe danego szkolenia.  

Na stronie 7 informacji, w części Planowane Działania Działu Jakości Kształcenia znajduje 

się informacja, która mówi, iż jeśli chodzi o szkolenia, to bardziej będą wykorzystywane 

osobiste doświadczenia pracowników, bo tego rodzaju wymiana poglądów w niektórych 

obszarach może przynieść zdecydowaną korzyść. Nie oznacza to rezygnacji ze szkoleń 

zewnętrznych. 

 Prof. dr hab. J. Gierusz poinformował, że należy zwrócić uwagę na zjawisko, które 

ostatnio nasila się na Wydziale Zarządzania, ale także na innych wydziałach. Chodzi  

o robienie przez studentów zdjęć testów egzaminacyjnych w czasie egzaminu a następnie 

umieszczanie ich na portalach internetowych np. chomikuj.pl. Ostatnio ukazały się  

w internecie dwa testy. Studenci zamalowali swoje nazwiska, ale na tyle nieudolnie, że udało 

się je odczytać. Niestety tego typu postępowanie nie jest wymieniane w Regulaminie studiów, 

jako podstawa do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. W tej sytuacji Dziekan mógł 

zaproponować jedynie przeprowadzenie ze studentami rozmowy wychowawczej. Trzeba się 

zastanowić, czy nie należy zmienić Regulaminu studiów, aby tego typu naganne przypadki 

mogły stać się przedmiotem postępowania dyscyplinarnego.  

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

się obyczajowość części studentów, na chwilę obecną w stosunku do wielu zachowań nie ma 

odpowiednich narzędzi reagowania. Jest to też kwestia partnerskiej rozmowy z Samorządem 

studentów. Warto tego rodzaju spotkania organizować, żeby pewne problemy mocniej 

zidentyfikować i zastanowić się jak można im przeciwdziałać. Jeśli chodzi o robienie zdjęć 

testów, to zjawisko to na pewno będzie się nasilało, tak samo jak korzystanie z innych 

nowoczesnych sprzętów za pomocą, których można otrzymać informację z zewnątrz  

w trakcie egzaminu. Wydaje się, że pierwszą rzeczą, jaka powinna być zrobiona, to rozmowa 

z przedstawicielami Samorządu studentów.  
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 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski zauważył, że rzeczywiście 

nieuczciwi studenci posługują się coraz nowszymi technologiami. Należy poważnie 

zastanowić się nad tym problemem. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski poinformował, że jest zaskoczony bezradnością, jeśli 

chodzi o ewentualne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec zachowania studenta, o 

którym mówił prof. dr hab.. J. Gierusz. Jeżeli testy są rozpowszechniane bez zgody autora 

testu, to jest to naruszenie prawa. Dlaczego nie można wszcząć postępowania 

dyscyplinarnego wobec studenta, który popełnia przestępstwo w związku z procesem 

studiowania? Przewidują to nie tylko Regulamin studiów, ale również ustawa  

i rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Umieszczenie testu  

w internecie bez wyraźnej zgody autora jest naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich  

i praw pokrewnych i stanowi jedno z przestępstw przewidzianych w rozdziale przepisy karne.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że powiedziano, iż testy 

pojawiły się na stronie chomikuj.pl, a przecież pobieranie materiałów z tej strony jest 

odpłatne. Oznacza to, że ktoś uzyskuje korzyść finansową za rozpowszechnianie dzieła, bez 

zgody autora.  

 Dr H. Myszka poinformował, że na Wydziale Chemii podczas egzaminów telefony 

komórkowe muszą być schowane, nie mogą leżeć na stole obok studenta. 

 Prof. dr hab. J. Gierusz zauważył, że obecnie dostępnych jest wiele różnych urządzeń, 

którymi można zrobić zdjęcie, nie tylko telefon komórkowy. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że długo można by dyskutować  

o tym, w jaki sposób zmienić Regulamin studiów, jak śledzić tego typu zachowania i im 

przeciwdziałać. Niestety od momentu od złożenia wniosku o pociągnięcie do 

odpowiedzialności za zachowania będące rażącym naruszeniem Regulaminu czy dobrych 

obyczajów najczęściej mija rok lub nawet półtora. Jeżeli nie zostanie zwiększona skuteczność 

i szybkość działania organów, które są powołane do zajmowania się takimi sprawami, to 

osoby działające nieuczciwie będą się czuły bezkarnie.  

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

rzeczywiście tego typu sprawy trwają dość długo, ale ostatnio jest już pewien postęp, 

ponieważ sprawy kończy się w czasie od pół roku do roku. Ilościowo jest ich dużo więcej i są 

bardzo różnorodne, niektóre bardzo poważne niektóre mniej ważne, ale Komisja 

Dyscyplinarna ds. Studentów i Doktorantów musi się nimi wszystkimi zająć. W interesie 

wszystkich jest żeby procedowanie wszystkich wniosków dyscyplinarnych odbywało się 

szybciej. Przypadek, o którym mowa zostanie skierowany do Komisji Dyscyplinarnej. 

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński nawiązując do wypowiedzi Prorektor ds. Kształcenia 

prof. UG, dr hab. A. Machnikowskiej zauważył, że po raz kolejny w trakcie dzisiejszego 

posiedzenia pojawia się kwestia oceny działalności Centrum Informatycznego. Zmiana kadry 

kierowniczej Wydawnictwa UG spowodowała ogromną zmianę na korzyść. Być może  

w Centrum Informatycznym również należy dokonać zmiany kadrowej.  

 

 

ad 16 

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania 

etycznego Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił informację  

o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że zgodnie z § 66 Kodeksu Etyki 

Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego do końca roku Rzecznik powinien 

przedstawić informację o przestrzeganiu tego Kodeksu. W 2014 roku nie wpłynęły żadne 
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wnioski wymagające rozpatrzenia ich przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Można to uznać za 

przejaw wyciszenia napięć w relacjach międzyludzkich w Uczelni.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przypomniał, że ostatnio w prasie i innych 

środkach przekazu ukazało się wiele doniesień na temat mobbingu i molestowania. Wydaje 

się, że należy rozważyć podjęcie działań informacyjnych oraz monitorujących w tym 

zakresie, gdyż wcześniej czy później władze Uczelni mogą być zapytane, czy tego typu 

działania prewencyjne i informacyjne są prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim. 

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

zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca jest odpowiedzialny za stworzenie warunków, w 

których mobbing nie może się rozwijać. 

 

 

ad 17 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 29 stycznia 2015 roku. 

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

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 29 stycznia 2015 

roku. 

 

 

ad 18 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że 18 lutego odbyła się 

Konferencja MNiSW i KEJN poświęcona propozycjom modyfikacji w systemie oceny 

jednostek naukowych. Zmiany te mają obowiązywać podczas oceny parametrycznej, która 

odbędzie się w 2017 roku. Niestety w poprzednich latach informacja o regułach i zasadach, 

które będą obowiązywały przy ocenie docierała już po ocenianym okresie. Do czerwca 

MNiSW ma opracować projekt nowego rozporządzenia, po czym zostanie on wysłany do 

konsultacji społecznych. Rozporządzenie mówiące o szczegółach przeprowadzania oceny ma 

ukazać się późną jesienią lub w grudniu tego roku. Ocena w 2017 roku będzie obejmowała 

lata 2013 - 2016. Zostały przedstawione ogólne założenia zmian, bardziej szczegółowo 

zostaną one omówione na kolegium z dziekanami, którzy kierują ocenianymi jednostkami. 

Niektóre zmiany będą istotne. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że przypomni teraz 

sprawę, którą Senat UG zajmował się jakiś czas temu. Mianowicie kandydat do stopnia 

doktora habilitowanego zgodnie z nową procedurą złożył dokumenty do Centralnej Komisji 

ds. Stopni i Tytułów i wybrał Wydział Nauk Społecznych jako jednostkę przeprowadzającą 

postępowanie. Recenzje osiągnięć kandydata były negatywne, w związku z tym komisja 

habilitacyjna podjęła uchwałę zawierającą decyzję o odmowie nadania stopnia doktora 

habilitowanego. W tym momencie kandydat złożył podanie o zamknięcie postępowania,  

a w międzyczasie okazało się, że wszczął postępowanie na innej uczelni. Rada Wydziału 

Nauk Społecznych odmówiła zamknięcia tego postępowania podejmując odpowiednią 

uchwałę, motywując swą decyzję tym, że co prawda w Kodeksie postępowania 

administracyjnego, na który kandydat się powoływał, jest informacja, że na wniosek osoby 

składającej dokumenty sprawa może być w każdym czasie zamknięta, ale jest też kolejny 

zapis mówiący, że może to być zrobione, ale pod warunkiem, iż nie stanowi to szkody 

społecznej. Następnie Rada Wydziału podjęła uchwałę o odmowie umorzenia postępowania. 

Kandydat odwołał się do Centralnej Komisji, ale nie od uchwały o odmowie nadania stopnia, 

tylko od uchwały odmawiającej umorzenia procedury. Centralna Komisja uznała, że sprawa 

ta nie leży w jej kompetencjach, bo może rozpatrywać odwołania od uchwał dotyczących 

nadania stopnia naukowego. Ponieważ organem nadzorującym Radę Wydziału jest Senat UG, 
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Centralna Komisja odesłała do Senatu UG odwołanie od odmowy umorzenia postępowania. 

Senat UG utrzymał w mocy uchwałę Rady Wydziału. Kandydat odwołał się od uchwały 

Senatu UG do sądu administracyjnego. Sąd wydał wyrok, w którym nie tylko uchylił 

powództwa, ale w orzeczeniu stwierdził, iż kandydat w ogóle nie miał podstaw do odwołania 

się od uchwały Rady Wydziału Nauk Społecznych do sądu administracyjnego. Sąd uznał, że 

uchwała Rady Wydziału nie jest decyzją administracyjną, od której można się odwoływać. 

Kandydat mógłby odwoływać się do Centralnej Komisji, ale od uchwały odmawiającej 

nadania stopnia doktora habilitowanego. To orzeczenie sądu jest bardzo istotne dla 

wszystkich jednostek posiadających uprawnienia. Zdarza się, że kandydat, który wie, że 

uzyskał negatywne recenzje próbuje wstrzymać postępowanie. W takiej sytuacji trzeba mówić 

o szkodzie społecznej, między innymi, dlatego, że zostały już wydane środki publiczne na 

opłacenie recenzentów. Zgodnie z ustawą o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki w przypadku odmowy nadania stopnia doktora 

habilitowanego i po ewentualnym odwołaniu oraz utrzymania w mocy uchwały osoba 

ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wystąpić z ponownym 

wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego po upływie co najmniej trzech lat.  

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

Uniwersytet Gdański podobnie jak inne uczelnie powinien raportować stan liczby studentów, 

którzy rozliczyli się z semestru zimowego, czyli na dzień 1 marca nadal są studentami. 

Ewentualnie można ten termin przedłużyć o kilka dni, ale trzeba pamiętać, iż niewpisanie 

wszystkich ocen do protokołu elektronicznego oznacza, że dany student już nie jest studentem 

i nie może zaistnieć w systemie POL-on a co za tym idzie wydział nie otrzyma środków 

pieniężnych na tych studentów. Trzeba to uświadomić pracownikom.  

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

dawna toczą się dyskusje o tym, w jaki sposób uregulować kwestię wynagrodzeń  

w programie Horyzont 2020. Przewodniczący KRASP poinformował, że od półtora roku 

pracuje nad tą sprawą i nie ma rozwiązania, które gwarantowałoby, że przepisy nie zostaną 

zakwestionowane podczas kontroli. Problem polega na tym, że jeszcze żadna z uczelni  

w Polsce nie opracowała rozwiązania, które byłoby satysfakcjonujące dla osób 

uczestniczących w tym programie. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder 

poinformował, że został upoważniony żeby zapewnić, iż intencją jest taka, żeby środki, które 

naukowiec pozyskuje w ramach programu będące wynagrodzeniami do niego wróciły. 

Krajowy Punkt Konsultacyjny nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale za to 

formułuje wiele obostrzeń. Ta sprawa będzie omawiana na najbliższym posiedzeniu KRASP, 

które odbędzie się w marcu w Gdańsku, być może w obecności któregoś z ministrów.  

 Dr H. Furmańczyk odnosząc się do wypowiedzi dotyczącej wprowadzania danych do 

systemu POL-on zauważyła, że według harmonogramu należy to zrobić do 1 marca. Sesja 

poprawkowa 1 marca jeszcze trwa. O ile można przesunąć ten termin skoro Dział Kształcenia 

twierdzi, że na 1 marca ma być zgodność z Fastem? Jeżeli w tym systemie wykaże się, że 

student nie jest awansowany na kolejny semestr to w POL-onie też go nie będzie.  

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

wprowadzania danych zostanie nieco wydłużony. Jednocześnie Uczelnia wystąpi do MNiSW 

z prośbą o to, żeby w przyszłości ten termin był dłuższy, bo w wielu uczelniach pokrywa się  

z sesją poprawkową. Ostateczny termin przekazania raportu do MNiSW to 15 marca, ale 

przecież trzeba mieć czas na wpisanie danych do systemu.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że od piątku system Fast nie działa. 

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

wydziału nie miał informacji o tym, że Fast nie działa.  
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 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przypomniał, że na kolegium rektorskim 

rozmawiano na temat audytu działalności statutowej. Ustalono, że taki audyt zostanie 

przeprowadzony w jak najszybszym terminie. Czy coś wiadomo na ten temat? 

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

prowadzi rozeznanie rynku, trzeba ocenić, które firmy są najbardziej kompetentne. Następnie 

Senacka Komisja Budżetu i Finansów zdecyduje, który z audytorów zostanie wybrany. 

Sprawdzono, że niezależnie od terminu audytu w przypadku wystąpienia nieprawidłowości 

trzeba będzie zwrócić środki wydziałom lub MNiSW. Audyt zostanie przeprowadzony  

w pierwszym półroczu tak jak nakazują przepisy. Na pewno badaniu zostanie poddany ten 

newralgiczny rok.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że zapoznał się z projektem 

regulaminu dotyczącego komercjalizacji wyników badań oraz regulaminu dotyczącego 

wykorzystania infrastruktury badawczej. Po przestudiowaniu projektów tych regulaminów 

można stwierdzić, że sytuacja jest podobna do tej, kiedy opracowywano aneksy do umów. 

Projekty są obarczone wieloma błędami. Z projektu regulaminu dotyczącego komercjalizacji 

w sposób bezpośredni wynika, że zawarte w nim przepisy dotyczą wszystkich dzieł 

pracowników. Gdyby regulamin obowiązywał w zaproponowanej formie, to praktycznie 

uniemożliwi prowadzenie działalności naukowej. Natomiast zapisy znajdujące się w projekcie 

regulaminu dotyczącego wykorzystania aparatury spowodują przerost biurokracji. Zapis 

nakładający na dziekanów obowiązek znajdowania środków na utrzymanie aparatury  

i jednoczesne stwierdzenie, że 30% z uzyskanych ewentualnie przychodów związanych  

z komercyjnym wykorzystaniem tej aparatury ma trafić do centrali jest niepokojący. Jest 

bardzo mało czasu na wprowadzanie uwag do regulaminów i w związku z tym należy ten 

termin przedłużyć i jeszcze raz zastanowić się nad ich koncepcją.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zgodnie z nowelizacją 

ustawy Senat do końca marca musi przyjąć regulaminy dotyczące zasad komercjalizacji  

i udostępniania aparatury. Został powołany zespół, którego skład ostatnio został rozszerzony. 

W jego skład wchodzą przedstawiciele kancelarii prawnej, pracowników z WPiA oraz 

Centrum Transferu Technologii. Pracownicy powinni zapoznać się z tymi projektami  

i zgłaszać uwagi. W połowie marca przewidziane jest posiedzenie wspólne trzech komisji – 

Komisji Organizacji i Rozwoju, Komisji Rozwoju Kadr Naukowych oraz Komisji Badań 

Naukowych i Współpracy z Zagranicą. Komisje będą opiniowały te projekty uwzględniając 

uwagi zgłoszone przez pracowników. Regulaminy zostaną poddane pod głosowanie na 

posiedzeniu Senatu UG w marcu. Regulaminy z jednej strony powinny być zgodne ze 

wszystkimi przepisami, a z drugiej strony nie mogą blokować działań podejmowanych przez 

pracowników, powinny wskazywać pracownikom najprostszą drogę postępowania. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że od pewnego czasu obowiązujące 

na Uczelni akty prawne stają się bardzo rozbudowane, niezwykle restrykcyjne. Wygląda na 

to, że ważniejsze jest, żeby dokument był doskonały pod względem prawnym a nie żeby 

ułatwiał życie pracownikom.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że chodziło o to, żeby 

regulaminy były przygotowane nie tylko przez kancelarię prawną, ale również pracowników, 

którzy specjalizują się w tego typu przepisach. Pierwsza propozycja przygotowana przez 

kancelarię była jeszcze bardziej szczegółowa i restrykcyjna.  

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

rozmawiała przedstawicielami kancelarii i przypomniała, że to Uczelnia i badacze będą 

korzystali z tych regulaminów. Należy zgłaszać uwagi, żeby ostateczna wersja regulaminów 

odpowiadała potrzebom Uczelni. 

 Dr P. Zamojski poinformował, że jakiś czas temu uczestniczył w spotkaniu  

z pracownikami kancelarii, która została wybrana do przygotowania najpierw aneksu do 
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umów a teraz tych regulaminów. Niestety można było odnieść wrażenie, że przedstawiciel 

kancelarii zupełnie nie rozumiał przedstawianych argumentów i zastrzeżeń do propozycji 

aneksu umowy, który został wówczas opracowany. Przygotowanie tego aneksu polegało na 

skopiowaniu jednego z artykułów ustawy i nieskopiowaniu akurat tego zapisu, który był 

decydujący, szczególnie istotny. Przedstawiciel kancelarii nie był w stanie tego zrozumieć. To 

wydaje się być przyczyną zastrzeżeń, które są wyrażane w stosunku do regulaminów 

proponowanych przez tę kancelarię. Druga sprawa dotyczy tego, że Senat UG coraz częściej 

musi szybko podejmować jakieś decyzje, bo albo trzeba będzie zwrócić pieniądze, albo 

ustawa nakłada pewien obowiązek, z którego trzeba się wywiązać w ściśle określonym 

terminie jak np. w przypadku tych regulaminów do końca marca. Jest to niepokojące 

zjawisko, Senat UG nie powinien być stawiany w sytuacji podbramkowej. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że skrajnie interpretując te 

regulaminy można byłoby stwierdzić, iż Centrum Transferu Technologii musi wydać zgodę 

na każdą publikację, która ma zostać wysłana a każdy pracownik powinien poprosić o zgodę 

na użycie sprzętu, który znajduje się w laboratorium. Należy mieć nadzieję, że regulaminy 

zostaną lepiej opracowane. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider przypomniała, że na jednym z posiedzeń Senatu UG 

poruszano sprawę cięcia kosztów. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów, prof. dr hab. M. Szreder 

poinformował wówczas, że dotyczy to także Rektoratu i przykładem było to, że jedna osoba 

będzie prowadziła sekretariaty obu sąsiadujących ze sobą prorektorów. Okazuje się, że  

w dalszym ciągu są dwa odrębne sekretariaty. 

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

chodzi o administrację centralną cięcie kosztów zależy przede wszystkim od osoby, której 

podlega cała administracja, czyli od Kanclerza a także od JM Rektora. Prof. dr hab.  

M. Szreder przypomniał, iż swego czasu rzeczywiście proponował, aby jedna osoba 

obsługiwała dwa sekretariaty, przy czym zastrzegł, że nie do końca wie, jakie jest obciążenie 

pracą sekretariatu Prorektora ds. Nauki.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że cięcie kosztów jest sensowne 

wtedy, kiedy nie utrudnia i nie spowalnia pracy. Gdyby jedna sekretarka obsługiwała dwóch 

prorektorów, to nie mogłaby pójść na urlop czy zwolnienie lekarskie. Wydaje się, że jednak 

prorektorzy powinni mieć wymaganą obsługę. Natomiast niewłaściwe i niepokojące jest to, że 

niektóre działy rozrosły się w sposób nieprawdopodobny, zatrudnienie wzrosło z czterech do 

dwudziestu paru osób. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że faktycznie był taki 

okres czasu, kiedy jedna osoba obsługiwała sekretariaty dwóch prorektorów. Efekt był taki, że 

w zasadzie nic nie można było załatwić. Osoba ta nie dawała sobie rady z opracowaniem 

wszystkich dokumentów, bo np. każdy wniosek o wyjazd, każdy wniosek o jakiekolwiek 

dofinansowanie musi być opracowany przez sekretariat, jest mnóstwo pracy administracyjnej. 

Ponadto nie można było dodzwonić się do prorektorów, bo akurat obsługiwana była inna 

sprawa. Stwierdzono, że taka sytuacja bardziej dezorganizuje pracę niż ją usprawnia.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder wyjaśnił, że nie miał 

zamiaru nikogo nie wprowadzać w błąd wypowiedzią, o której wspomniała prof. dr hab.  

D. Marciniak-Neider, gdyż rzeczywiście przez jakiś czas pracowała jedna sekretarka, ale  

w praktyce takie rozwiązanie nie zdało egzaminu. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że w przyszłości trzeba będzie 

zwrócić uwagę na to ile osób będzie zatrudnionych w Centrum Transferu Technologii, chodzi 

o to, żeby obsada kadrowa nadmiernie się nie rozrosła. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że aktualnie Centrum 

zatrudnia bardzo ograniczoną liczbę pracowników. Tak naprawdę będzie to zależało od tego 
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ile będzie spraw, bo jeżeli komercjalizowana będzie jedna rzecz na pół roku, to oczywiście 

nie ma sensu zatrudniać nikogo więcej.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że w marcu odbędą dwa 

posiedzenia Senatu UG. 20 marca będzie uroczyste posiedzenie z okazji 45lecia Uczelni,  

a 26 marca 2015 roku posiedzenie robocze. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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