
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 marca 2014 roku 

 

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

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

JM Rektor wręczył prof. UG, dr hab. Wojciechowi Zalewskiemu Nagrodę 

Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli 

akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. Wyróżnienia otrzymali: dr hab. Anna Kwaśniewska 

z Wydziału Historycznego oraz prof. UG, dr hab. Jacek Zaucha z Wydziału Ekonomicznego. 

 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- dr hab. Annie Zamojskiej z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

- dr hab. Jackowi Piosikowi z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 

akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć  

w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 

 JM Rektor przedstawił nowych Senatorów: prof. UG, dr hab. Sylwię Rodziewicz-

Motowidło z Wydziału Chemii oraz dr Małgorzatę Rychłowską z Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.  

 

 

ad 2  
Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował zmianę kolejności omawiania punktów 

porządku obrad. Ponieważ Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn musi wcześniej 

wyjść z posiedzenia, punkty 16-18 będą omawiane zaraz po punkcie 5 porządku obrad.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby 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: 

3.1.Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Bohdanowicza na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2.Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Zbigniewa Tukaja na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Mirosława Ossowskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Mirosławy Modrzewskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Marty Koval na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
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3.6.Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Czekanowskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.7.Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Gabrieli Majewskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.8.Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Wozińskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 41/13 z dnia 13 

czerwca 2013 roku w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale 

Chemii od roku akademickiego 2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów 

Biznes i technologia ekologiczna.  

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

Gdańskiego nr 27/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu 

rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG o nadaniu Panu Profesorowi Zbigniewowi Ciesielskiemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek Wydziału 

Matematyki Fizyki i Informatyki.  

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 

marca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na 

Wydziale Filologicznym.  

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 27/12 z dnia 

26 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 

studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki 

i Informatyki Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z Modelowania 

Matematycznego (Interdyscyplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling – 

IDSMM) od roku akademickiego 2014/2015. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek dotyczących uchwalania programów i planów studiów i programów 

kształcenia na studiach oraz opisywania ich realizacji i oceny rezultatów, zgodnie z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

11a      Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalania wytycznych dla rad podstawowych 

jednostek dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia na 

studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz 

opisywania ich realizacji i oceny rezultatów zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

12. Projekt uchwały Senatu UG 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. 

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

sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.  

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. 

15. Zatwierdzenie znaku graficznego Wydziału Nauk Społecznych. 

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 

2013 rok.  
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17. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

18. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2013 rok. 

19. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 

lutego 2014 roku. 

20. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 marca 

2014 roku. 

21. Sprawy bieżące, wolne wnioski.  

 

 

ad 3.1 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Bohdanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. 

Jerzego Bohdanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.2 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Zbigniewa Tukaja na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim, 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 46 osób tak, 3 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. 

Zbigniewa Tukaja na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

 

ad 3.3 

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

o zatrudnienie prof. dr hab. Mirosława Ossowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  

prof. dra hab. Mirosława Ossowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

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

o zatrudnienie dr hab. Mirosławy Modrzewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Mirosławy Modrzewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.5 

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

o zatrudnienie dr hab. Marty Koval na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 48 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  

dr hab. Marty Koval na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.6 

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

Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Czekanowskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dra hab. Piotra Czekanowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.7 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie dr hab. Gabrieli Majewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 48 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  

dr hab. Gabrieli Majewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.8 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Wozińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Andrzeja Wozińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4  

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 41/13 z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii od roku akademickiego 

2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów Biznes i technologia ekologiczna.  

Wniosek Wydziału Ekonomicznego w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski poinformował, że kierunek ten funkcjonuje 

już na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, teraz chodzi o uruchomienie go od nowego 

roku akademickiego wspólnie z Wydziałem Chemii na studiach stacjonarnych drugiego 

stopnia.  

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

o wyjaśnienie czy zwiększyła się liczba studentów na tym kierunku. Na posiedzeniu 

Senackiej Komisji Budżetu i Finansów była mowa o połączeniu grup studentów.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski wyjaśnił, że jeśli chodzi o studia 

niestacjonarne nabór czerwcowy nie umożliwił zebrania 25 osób, co pozwoliłoby stworzyć 

podstawową grupę, ale na Wydziale zimą jest zawsze dodatkowy nabór studentów i są oni 

łączeni z tymi, którzy zostali zrekrutowani w naborze letnim. W tej chwili łącznie jest około 

20 chętnych osób.  

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

kosztów liczona jest dla 30 osób na pierwszym roku studiów. Jeżeli nie będzie takiej liczby 

studentów, to trzeba będzie zredukować koszty. 

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

uznała, iż uruchomienie tych studiów jest naturalnym rozwojem tego kierunku. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

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

pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 51 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 41/13 z dnia 13 czerwca 

2013 roku w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym i Wydziale Chemii od roku 

akademickiego 2013/2014 międzywydziałowego kierunku studiów Biznes i technologia 

ekologiczna. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 5  

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 27/13  

z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

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

w załączniku nr 1 do uchwały nr 27/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 

2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  

i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015 dodaje się tabelę 

z zasadami rekrutacji na drugi stopień studiów stacjonarnych na kierunku Biznes  

i technologia ekologiczna prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii. 

Zasady rekrutacji zostały jednogłośnie uchwalone na posiedzeniu Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej. Rekrutacją na ten kierunek studiów będzie zajmowała się Wydziałowa 

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego.  
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

nr 27/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 

2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 16 

 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że w minionym roku została zakupiona  

i uruchomiona wyszukiwarka do zasobów elektronicznych, która bardzo ułatwia 

wyszukiwanie w zbiorach elektronicznych. Zaobserwowano wzrost wykorzystywania 

zasobów elektronicznych. Zakupiono również nowy, bardzo nowoczesny interfejs CHAMO 

użytkownika dla katalogu online. Zaobserwowano wzrost zainteresowania zasobami 

Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w której biblioteka uniwersytecka ma największy wkład. 

Pod koniec roku, w grudniu przy wsparciu Amerykańskiego Towarzystwa 

Mikrobiologicznego udało się uruchomić czytelnię wyposażoną w ciekawe zbiory. Niestety 

po raz kolejny o 10% zmalało zainteresowanie zbiorami tradycyjnymi. W tym roku głównym 

celem jest zbudowanie repozytorium uczelnianego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek w imieniu własnym oraz Senatorów podziękował 

Dyrektor mgr G. Jaśkowiak za dobrą, ofiarną pracę mimo zmniejszającej się liczby 

pracowników, co dzieje się na skutek racjonalizacji zatrudnienia, czyli nieodnawiania etatów 

osób, które odchodzą na emeryturę. Rada Biblioteczna również pozytywnie zaopiniowała 

działalność Biblioteki. JM Rektor podziękował również prof. dr hab. inż. J. Błażejowskiemu, 

Przewodniczącemu Rady Bibliotecznej za zaangażowanie i poświęcanie czasu sprawom 

Biblioteki. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 

2013 rok. 

Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 17 

Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że w minionym roku łącznie do 

księgozbioru Biblioteki UG z nieodpłatnych źródeł wpłynęło 23 636 wol./jednostek, 

największy udział ma egzemplarz obowiązkowy. Łączna wartość przekazanych książek, 

czasopism oraz zbiorów specjalnych wyniosła 942 400,60 złotych. 

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

Senat UG zaakceptował informację o przyjęciu darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 

 

ad 18 

 

 Dyrektor mgr J. Kamień poinformowała, że w Wydawnictwie Uniwersytetu 

Gdańskiego utworzono nowe stanowisko „specjalista do spraw promocji i dystrybucji” co 

pomogło zaktywizować działalność promocyjną Wydawnictwa a także uruchomić 

dystrybucję e-booków, które do tej pory nie funkcjonowały w Wydawnictwie. W 2013 roku 

dzięki umowie zawartej z Wydawnictwem PWN e-book uruchomiono dystrybucję e-boków 
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na zasadzie wypożyczeń. Również w 2013 roku podpisano umowę z Wyższą Szkołą 

Ekonomiczną w Białymstoku także na dystrybucję e-booków poprzez Bibliotekę Cyfrową  

w ramach środków finansowych Unii Europejskiej. O 72 pozycje wydawnicze wzrosła liczba 

publikacji wydanych przez Wydawnictwo. Wydano wszystkie rozprawy habilitacyjne, 

zrealizowano plan wydawniczy tak żeby wszyscy, którzy wszczęli postępowanie habilitacyjne 

zgodnie z poprzednio obowiązującymi procedurami otrzymali książkę w terminie.  

W sprawozdaniu znajdują się także informacje o dystrybucji i współpracy Wydawnictwa  

z wieloma księgarniami. Publikacje Wydawnictwa są sprzedawane również przez internet. 

Sukcesem Wydawnictwa jest nawiązanie współpracy z innymi wydawnictwami, między 

innymi z wydawnictwem komercyjnym Wolters Kluwer, które jest jednym z największych 

wydawnictw międzynarodowych. Dzięki zaangażowaniu Wydziału Prawa i Administracji 

wydawana jest seria wydawnicza „Monografia Prawnicza” a wersje elektroniczne wydanych 

książek prawniczych są sprzedawane do bazy internetowej systemu informatycznego 

informacji prawnej Lex. Planuje się dalszą współpracę z wydawnictwem Wolters Kluwer, 

chodzi o wydawanie książek, które są nowymi projektami. W przyszłości nastąpi 

ograniczenie liczby zatrudnionych redaktorów. Wynika to z tego, że Wydawnictwo w ogóle 

nie zatrudnia grafików oraz operatorów DTP, którzy zajmują się składem książek. Umowy, 

które będą wygasały nie będą przedłużane. Zatrudniono redaktora prowadzącego i to się 

bardzo dobrze sprawdza. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn podziękował Dyrektor mgr J. Kamień za 

wkład pracy i za zmiany, które się dokonują w Wydawnictwie, widać efekty tej działalności.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2013 rok. 

Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że proponowane zmiany Statutu UG 

będą głosowane na kolejnym posiedzeniu Senatu UG. Zgodnie z § 14 Regulaminu Senatu UG 

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

statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających  

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

samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony. Związki zawodowe pozytywnie 

zaopiniowały proponowane zmiany.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że zmiany dotyczą dwóch zagadnień. 

Pierwsze związane jest ze studiami doktoranckimi, drugie dotyczy prowadzenia przez 

Uczelnię działalności gospodarczej. Zmiany dotyczące studiów doktoranckich mają na celu 

dostosowanie Statutu UG do zmienionego stanu prawnego, ponieważ kompetencje do 

tworzenia studiów doktoranckich zostały przeniesione z Senatu UG na JM Rektora.  

W związku z tym ze Statutu UG zostaje wykreślony fragment o kompetencjach Senatu: 

„podejmowanie uchwał opiniujących założenia organizacyjne i programowe dotyczące 

uruchomienia studiów doktoranckich lub zasad ich prowadzenia.” Obecnie zgodnie z nowym 

stanem prawnym to rady wydziałów będą występowały do Rektora w sprawach dotyczących 

uruchomienia studiów doktoranckich. Zmiana zapisów dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej także jest wynikiem zmiany powszechnie obowiązujących przepisów. Została 

wprowadzona specjalistyczna terminologia a mianowicie sformułowanie: „wydzielona 

organizacyjnie jednostka uczelni publicznej”. Jednostka taka jest uprawniona do prowadzenia 

działalności gospodarczej, jednocześnie nadzór nad całokształtem spraw związanych  
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z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Uczelnię zostaje powierzony Rektorowi. 

Wszystkie sprawy związane z określaniem zadań i zakresu działania oraz organizacji 

wydzielonych organizacyjnie jednostek, które będą prowadziły działalność gospodarczą będą 

należały do kompetencji Rektora, który będzie określał zakres, strukturę i zadania, chyba, że 

Statut stanowi inaczej. Ta formuła końcowa „chyba, że Statut stanowi inaczej” jest potrzebna, 

ponieważ niektóre jednostki organizacyjne są określone w Statucie UG bezpośrednio tak jak 

np. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego a z kolei Zakład Poligrafii jest jednostką 

organizacyjną Wydawnictwa, tak więc w pewnych sytuacjach to nie Rektor, ale Senat UG 

będzie określał zakres działania, zadania i strukturę tych jednostek wyodrębnionych 

organizacyjne. Zasada jest taka, że kompetencje w tym zakresie należą do JM Rektora chyba, 

że Statut stanowi inaczej. 

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

zmiany § 36 ust. 1 oraz § 42 ust. 1 pkt 6 Statutu UG, to konsekwentne działanie odnośnie 

studiów doktoranckich, podobnie jak to było w przypadku studiów podyplomowych. Pewne 

kompetencje z Senatu są przenoszone na JM Rektora, a jednocześnie zostają zachowane te 

wszystkie rozwiązania, które będą gwarantowały, że jakość oferty kształcenia będzie 

kontrolowana.  

 

 

ad 7 

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

Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki Fizyki  

i Informatyki o nadanie Panu Profesorowi Zbigniewowi Ciesielskiemu tytułu doktora honoris 

causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że prof. Z. Ciesielski jest wybitnym 

matematykiem klasy światowej a jednocześnie wniósł bardzo duży wkład w rozwój 

gdańskiego środowiska matematycznego. Profesor jest specjalistą w zakresie rachunku 

prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej. Dość rzadko  

w tak elitarnej dziedzinie jak matematyka pojawiają się się osoby tak szczególne jak  

Pan profesor, którego dorobek wpływa nie tylko na rozwój matematyki, ale także wytycza 

pewne trendy i jest niezwykle ważny dla innych dziedzin nauki np. dla podstaw mechaniki 

kwantowej, fizyki matematycznej czy teorii przekazywania informacji. Prof. Z. Ciesielski jest 

członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, członkiem Polskiej Akademii 

Umiejętności, redaktorem wielu czasopism o bardzo wysokiej randze w świecie matematyki  

o zasięgu międzynarodowym. Jako matematyk stworzył pewne pojęcia, konstrukcje, które 

znacznie wykroczyły poza matematykę publikacyjną, stały się kanwą różnego rodzaju 

działów w podręcznikach akademickich nie tylko w Polsce. Zasięg Jego wiedzy i dokonań 

znacznie wykracza poza to, do czego zwykle dochodzi się w tej dziedzinie wiedzy. Jest osobą 

ogólnie znaną i szanowaną. Prof. Z. Ciesielski już za czasów wyższej Szkoły Pedagogicznej 

organizował gdańską matematykę a następnie przeniósł swoje zainteresowania na 

Uniwersytet Gdański. Prof. Z. Ciesielski wypromował wielu poważnych matematyków, wielu 

osobom pomagał nie tylko w sposób formalny jako promotor czy recenzent, ale po prostu 

jako mentor. Właściwie tak dzieje się od ponad czterdziestu lat. Do dziś można spotkać Pana 

Profesora na Wydziale, uczestniczy w licznych seminariach, otwiera gdańską matematykę na 

świat. Prof. Z. Ciesielski był przewodniczącym V Sekcji Centralnej Komisji do spraw Stopni  

i Tytułów Naukowych, Prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Kierownikiem 

Instytutu Matematycznego PAN, członkiem Prezydium PAN, laureatem wielu prestiżowych 

nagród między innymi otrzymał Medal im. Stefana Banacha Polskiego Towarzystwa 

Matematycznego, Medal im. Władysława Orlicza, Medal im. Wacława Sierpińskiego, Krzyż 

Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Recenzje dorobku prof. Z. Ciesielskiego sporządzili: 
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prof. S. Kwapień, prof. W. Pleśniak i prof. J. Siciak. W swoim opracowaniu prof. S. Kwapień 

napisał: „Wpływ profesora Z. Ciesielskiego na rozwój polskiej matematyki w drugiej połowie 

XX wieku jest trudny do przecenienia. Z wielką radością powitam nadanie Mu tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Moim zdaniem zasługuje na ten tytuł jak nikt inny”. 

Z kolei prof. W. Pleśniak napisał w swojej recenzji: „Obdarzenie tego wyjątkowego twórcy 

przez Uniwersytet Gdański wysoką godnością akademicką, jaka jest doktorat honoris causa 

byłoby w pełni uzasadnioną podzięką za Jego ofiarną i owocną służbę dla polskiej i światowej 

nauki a także dla społeczności naukowej Trójmiasta. Zbigniew Ciesielski jak rzadko, kto na to 

wyróżnienie zasłużył. Gorąco popieram to wyróżnienie.” Prof. J. Siciak stwierdził, że 

„Wysoka pozycja prof. Z. Ciesielskiego, międzynarodowe uznanie, jakim się cieszy oraz Jego 

wybitny wkład w rozwój matematyki nie tylko w Polsce w pełni uzasadniają wniosek  

o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.” 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski zwrócił się do Senatu UG z prośbą o poparcie 

wniosku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.  

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

wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki i zaproponował skrócenie uchwały 

poprzez wykreślenie części zdania: „i wybitnego wkładu w rozwój trójmiejskiego środowiska 

matematycznego a w szczególności Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego.” oraz po 

słowie „prawdopodobieństwa” wykreślenie „i” i wstawienie w tym miejscu przecinka. Nie ma 

potrzeby podkreślania wkładu Profesora w rozwój trójmiejskiego środowiska 

matematycznego, bo tytuł honoris causa jest czymś znacznie więcej, jest to uhonorowanie 

działalności na rzecz nauki w ogóle. Zastanawiano się czy w uchwale należy wymieniać 

działy matematyki, ale wydaje się, że będzie lepiej, gdy zapis ten zostanie zachowany. 

 Prof. dr hab. W. A. Majewski stwierdził, że prof. Z. Ciesielski jest absolutnym 

specjalistą w tych trzech dziedzinach, czyli teorii prawdopodobieństwa i procesów 

stochastycznych oraz analizy funkcjonalnej. 

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

pozostanie niezmieniony. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgodnie ze Statutem UG uchwały 

Senatu o nadanie tytułu doktora honoris causa zapadają w głosowaniu tajnym większością  

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

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

Senat UG uwzględniają wniesioną poprawkę podjął uchwałę o nadaniu Panu Profesorowi 

Zbigniewowi Ciesielskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego na 

wniosek Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8 

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

w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 

określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym.  

Wniosek Wydziału Filologicznego w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że efekty kształcenia 

specjalności nauczycielskiej Filologii romańskiej na stacjonarnych studiach pierwszego 

stopnia praktycznie nie różnią się od efektów kształcenia na innych kierunkach.  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska stwierdziła, że zgodnie z rozeznaniem Wydziału 

Filologicznego specjalność nauczycielska na Filologii romańskiej jest lepiej dostosowana do 

pomorskiego rynku pracy. Senacka Komisja ds. Kształcenia pozytywnie zaopiniowała 

wniosek Wydziału Filologicznego jednocześnie zobowiązując wnioskodawców do zmiany 
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zapisu w ogólnych informacjach dotyczącego współpracy z interesariuszami. Senatorowie 

otrzymali niepoprawioną wersję materiałów. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że wniosek zostanie 

poprawiony. Wydział współpracuje z dziewięcioma liceami, Urzędem Marszałkowskim oraz 

instytucjami, które zabiegają o sprowadzenie do Polski firm zagranicznych. 

 Prof. dr hab. J. Bolałek stwierdził, że w materiałach jest niezgodność, jeśli chodzi  

o minimum kadrowe. Wykazano, że minimum kadrowe dla studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia to tylko sześciu samodzielnych pracowników, w ogóle nie ma adiunktów. Natomiast 

dla studiów pierwszego stopnia minimum kadrowe stanowią samodzielni pracownicy  

i adiunkci. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że minimum kadrowe na 

pierwszym i drugim stopniu studiów jest właściwe. Liczba osób, które mogą firmować ten 

kierunek jest wystarczająca. Minimum kadrowe jest zachowane i zostało zatwierdzone na 

drugą specjalność. 

 Prof. dr hab. J. Bolałek stwierdził, że jedna osoba może firmować dwa kierunki 

licencjackie natomiast, jeśli chodzi o studia drugiego stopnia może tylko firmować tylko 

jeden kierunek. 

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

prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zobowiązał się do poprawienia punktu związanego ze 

współpracą z interesariuszami, więc jednocześnie uzupełni wniosek uwzględniając uwagi 

prof. dra hab. J. Bolałka. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa tak poinformował, że poprawiony wniosek 

przedstawi na najbliższym posiedzeniu Senat UG. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 32 osoby tak, 7 osób 

nie, 11 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 16/12 z dnia 29 marca 

2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale 

Filologicznym. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9 

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 27/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie 

określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Ekonomicznym. 

Wniosek Wydziału Ekonomicznego w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski poinformował, że Polska Komisja 

Akredytacyjna zwróciła uwagę na to, że w bazie danych OPI są inne dane niż w uchwale 

Senatu UG i zobowiązała Wydział do wyjaśnienia tej sprawy. Chodzi o wpisanie 

prawidłowych dyscyplin, które faktycznie dotyczą określonych kierunków studiów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 27/12 z dnia 26 kwietnia 

2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 

Wydziale Ekonomicznym. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Interdyscyplinarnych Studiów 

Doktoranckich z Modelowania Matematycznego (Interdyscyplinary Doctoral Studies in 

Mathematical Modeling – IDSMM) od roku akademickiego 2014/2015. 

Wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że wniosek ten był zgłoszony do 

NCBR. Wydział uzyskał dofinansowanie w wysokości około miliona złotych. Studia te mają 

istotny walor, ponieważ mają służyć otwieraniu matematyki na świat. Mają to być studia 

interdyscyplinarne, które będą prowadzone we współpracy matematyków z reprezentantami 

pokrewnych dziedzin nauki np. fizyki czy informatyki. Będą to studia międzynarodowe, 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki będzie współpracował z Uniwersytetem  

w Gandawie w Belgii. Dr H. Furmańczyk uczestniczyła w rozmowach dotyczących wstępnej 

umowy o prowadzeniu tych studiów. Rozmowy zakończyły się sukcesem. Prof. UG, dr hab. 

T. Kamińska zwróciła uwagę na to, że we wniosku brakuje dorobku naukowego kadry 

naukowej, dziesięciu osób, które mają partycypować w tym projekcie. Są to osoby 

kompetentne i starannie dobrane. Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że wniosek 

zostanie uzupełniony.  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że jest to nowatorski projekt i Senacka 

Komisja ds. Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

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

również pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

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

studiów wynika, iż wpływy z dotacji podstawowej przy dziesięciu osobach mają wynosić 

około 19 000 złotych. Struktura kosztów jest tu bardzo nietypowa. Normalnie dominują 

koszty osobowe, a w tym przypadku koszty przeznaczone na materiały są czterokrotnie 

większe od kosztów osobowych. W pozycji „pozostałe koszty bezpośrednie (materiały, 

usługi, pozostałe)” wpisana jest kwota 14250,00 złotych, a w pozycji wynagrodzenia 

osobowe 3480,00 złotych. Czy należy rozumieć, że ta rezerwa, która istnieje w budżecie 

Wydziału, środki przeznaczone na materiały, będą mogły być wykorzystane, gdy zgłosi się 

nie dziesięć a np. pięć osób? 

 Dr H. Furmańczyk poinformowała, że tak właśnie będzie, jeżeli na studia zgłosi się 

mniej osób niż planowano.  

 Prof. dr hab. J. Bolałek poinformował, że ma uwagę do macierzy pokrycia efektów 

obszarowych. Studia trzeciego stopnia nie mają ustalonych efektów kształcenia, a studia 

podyplomowe odnoszą się do efektów kształcenia pierwszego lub drugiego stopnia. Jeśli 

chodzi o studia doktoranckie, to każda uczelnia, każdy kierunek określa efekty kształcenia  

i nie należy ich odnosić do efektów kierunkowych, bo to są studia samoistne tak jak studia 

pierwszego i drugiego stopnia.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki  

i Informatyki Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich z Modelowania Matematycznego 

(Interdyscyplinary Doctoral Studies in Mathematical Modeling – IDSMM) od roku 

akademickiego 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 11 

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

uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

dotyczących uchwalania programów i planów studiów i programów kształcenia na studiach 

oraz opisywania ich realizacji i oceny rezultatów, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego. 

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

najbliższe głosowania będą dotyczyły dokumentów o charakterze zbliżonym do siebie. Są to 

wytyczne dla rad jednostek dotyczą uchwalania planów studiów i programów kształcenia 

studiów na pierwszym i drugim stopniu, studiów doktoranckich oraz podyplomowych. Jeśli 

chodzi o uchwałę dotyczącą studiów pierwszego i drugiego stopnia, to wprowadzono 

dodatkowe punkty, które między innymi odnoszą się do umów z podmiotami gospodarczymi  

w przypadku studiów o profilu praktycznym. Jeśli chodzi o tytuł zawodowy absolwenta 

pewne kwestie zostały sformułowane bardziej jednoznacznie i dodano zapis mówiący  

o konieczności odbycia zawartych w programie kształcenia praktyk, złożenie egzaminu 

dyplomowego oraz pracy dyplomowej. Dodano tabelę z wykazem dziedzin, do których 

odnoszą się efekty kształcenia. Jest to potrzebne ze względu na ustalenie wskaźników 

kosztochłonności studiów. Planuje się, żeby wszystkie wydziały dla wszystkich studentów 

przygotowały w ramach oferty kształcenia jeden lub dwa wykłady o charakterze 

ogólnoakademickim. Każdy student w ramach wykładu do wyboru weźmie udział  

w takim wykładzie z puli wykładów ogólnoakademickich poza swoim wydziałem. Wpisuje 

się to w ideę kształcenia ogólnouniwersyteckiego.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

dotyczących uchwalania programów i planów studiów i programów kształcenia na studiach 

oraz opisywania ich realizacji i oceny rezultatów, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji 

dla Szkolnictwa Wyższego  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 11a 

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

uchwały Senatu UG w sprawie ustalania wytycznych dla rad podstawowych jednostek 

dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia na studiach 

podyplomowych oraz kursach i szkoleniach specjalistycznych oraz opisywania ich realizacji  

i oceny rezultatów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

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

zasadniczo zmiana polega na tym, że zgodnie ze zmienionym Statutem UG obecnie to  

JM Rektor może uruchamiać i likwidować studia podyplomowe. Prorektor ds. Kształcenia 

prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że w wytycznych stanowiących 

załącznik do uchwały wkradł się błąd. Paragraf, który ma numer cztery powinien mieć numer 

trzy, a w paragrafie drugim i trzecim dwukrotnie powtórzono ten sam fragment tekstu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie ustalania 

wytycznych dla rad podstawowych jednostek dotyczących uchwalania planów studiów  

i programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach 

specjalistycznych oraz opisywania ich realizacji i oceny rezultatów zgodnie z Krajowymi 

Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 12 

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

uchwały Senatu UG 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. 

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

zmiany polegają na dostosowaniu wytycznych do zmienionego Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich  

w uczelniach i jednostkach naukowych. Kolejna zmiana polega na tym, że teraz to JM Rektor 

a nie Senat będzie zatwierdzał informacje dotyczące kształcenia na studiach doktoranckich  

a ponadto na życzenie przedstawicieli doktorantów dodano zapis zgodnie, z którym rada 

podstawowej jednostki organizacyjnej przyjmuje program i plan studiów doktoranckich po 

konsultacji z właściwą radą doktorantów.  

 Prof. dr hab. J. Bolałek zauważył, że w Informacjach ogólnych o programie 

kształcenia na studiach doktoranckich mowa jest o efektach obszarowych i kierunkowych,  

a przecież nie ma w skali ogólnopolskiej efektów dla studiów doktoranckich. W takim 

układzie można odnosić się do efektów kształcenia na drugim poziomie studiów. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska stwierdziła, że jeżeli rady wydziałów chcą same dla 

siebie opracowywać takie efekty kształcenia, to Komisja będzie je analizowała, natomiast  

w odniesieniu do całej Uczelni można nie wymagać opracowywania tych efektów. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zwróciła się z prośbą  

o wyjaśnienie, czy zatem ten fragment ma być usunięty z uchwały.  

 Prof. dr hab. J. Bolałek stwierdził, że zapis dotyczący obszarowych i kierunkowych 

efektów kształcenia powinien zostać usunięty.  

 Prof. UG, dr hab. M. Ziętara zauważył, że w załączniku nr 2 do uchwały napisano: 

„program kształcenia na kierunku - wpisać nazwę kierunku”, a powinno być napisane: 

„wpisać nazwę studiów doktoranckich”.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie w odniesieniu do 

wszystkich omawianych wytycznych, co to znaczy, że uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia? Czy oznacza to, że wszystkie te dokumenty mają być weryfikowane? W jakim 

momencie czasowym zmiany mają być wdrożone? 

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

o których dziś mowa zmieniają uchwały już obowiązujące. Zmiany, które teraz są 

wprowadzane powinny być uwzględniane we wszystkich nowo uruchamianych studiach  

a w miarę możliwości wdrażane do tych już realizowanych. Prorektor ds. Kształcenia  

prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zasugerowała, aby w uchwale dokonać poprawki poprzez 

usunięcie fragmentu dotyczącego efektów obszarowych i kierunkowych. Czy prof. UG, dr 

hab. T. Kamińska zgadza się z tą propozycją? 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska potwierdziła, że zgadza się z sugestią prof. dra hab.  

J. Bolałka.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę 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. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 13 

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

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

wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.  

Zmiana polega na aktualizacji stanu prawnego. Istotny jest zapis § 21 ust., 3 który otrzymuje 

brzmienie: „Studia doktoranckie tworzy Rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej.” 

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

pozytywnie zaopiniowała cały pakiet zmian, który pozwala skrócić proces decyzyjny, 

upraszcza go dla wszystkich rodzajów kształcenia. 

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

Rada Doktorantów pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak, 1 osoba 

nie.  

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

wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 14 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w 

sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet 

Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

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

modyfikacja dotyczy aneksowania zawieranych umów ze studentami, okazało się bowiem, że 

dotychczas nie było wzoru aneksu. Zostanie on wprowadzony jako załącznik 4a do uchwały 

51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. Druga zmiana jest propozycją do rozważenia przez Senatorów. W jest chwili w 

umowach o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim jest 

zapis mówiący, iż w przypadku podwyższenia wysokości opłaty student będzie o tym fakcie 

poinformowany z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Na wielu uniwersytetach termin ten 

skrócono do trzech miesięcy, stąd pytanie, czy na naszej Uczelni można by było również 

wprowadzić termin trzech miesięcy. Zmiana polegająca na wprowadzeniu trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia dotyczyłaby wyłącznie umów, które będą zawierane. Kolejna 

propozycja to objęcie aneksowaniem również umów ze słuchaczami studiów 

podyplomowych.  

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

się żeby do końca marca zostało wydane zarządzenie o opłatach na następny rok. Byłoby to 

dokładnie sześć miesięcy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Wydaje się, że 

skrócenie okresu wypowiedzenia z sześciu do trzech miesięcy nie jest korzystnym 

rozwiązaniem, tym bardziej, że dla studentów byłoby to zaskoczenie.  

 Mgr T. Neumann stwierdził, że jeżeli studenci na początku lipca dowiedzą się 

zwiększeniu opłaty za usługi edukacyjne, to będą mieli zbyt mało czasu na rekrutację na inny 

tańszy kierunek studiów lub na inną uczelnię. W tym czasie jest gorszy kontakt ze studentami 

i doktorantami i to też może powodować pewne trudności.  

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

skrócenia tego okresu do trzech miesięcy. Wydział Filologiczny w dalszym ciągu otacza 

opieką kolegia, których słuchacze w szóstym semestrze stają się studentami naszej Uczelni. 

Sześciomiesięczny okres przypadałby po zakończeniu szóstego semestru. 
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 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy aneks do 

umowy miałby być podpisywany w trakcie studiów. Niektóre studia podyplomowe trwają 

jeden rok. Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider poinformowała, że popiera utrzymanie 

sześciomiesięcznego wyprzedzenia. 

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

chciała poznać stanowisko Senatu UG w sprawie aneksowania umów dotyczących studiów 

podyplomowych. Czasem studia podyplomowe trwają dłużej niż jeden czy dwa semestry. 

Ponadto jedną kwestią jest wprowadzenie takiej możliwości prawnej a drugą skorzystanie  

z niej. 

 Dr D. Walczak poinformował, że Rada Doktorantów popiera okres sześciomiesięczny 

a nie trzymiesięczny.  

 Prof. dr hab. J. Zajadło stwierdził, że trzeba odróżnić okres wypowiedzenia od 

momentu wejścia w życie jego postanowień, to są dwie różne rzeczy. Bardziej chodzi o to, że 

ten okres wypowiedzenia w cyklu sześciomiesięcznym bardzo często zachodzi na następny 

rok. Wprowadzenie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia wcale nie oznacza, że po 

upływie tych trzech miesięcy ma wejść w życie od razu podwyżka, bo to można sobie 

dowolnie regulować w aneksie. 

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

dyskusja toczy się wokół następującego zapisu: „W przypadku ich podwyższenia student lub 

doktorant będzie o tym fakcie poinformowany z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem  

i zostanie mu przedłożony do podpisu aneks do umowy”. Senat UG ma się wypowiedzieć  

w następujących kwestiach – czy zostawić okres sześciomiesięczny, dodać zdanie „wzór 

aneksu stanowi załącznik 4a do niniejszej uchwały” i wprowadzić możliwość aneksowania 

umów ze słuchaczami studiów podyplomowych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 43 osoby tak, 2 osoby 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 15 

Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska zwróciła się z prośbą  

o zatwierdzenie znaku graficznego Wydziału Nauk Społecznych. Znak ten został przyjęty 

przez Radę Wydziału. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 46 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG zatwierdził znak graficzny Wydziału Nauk Społecznych 

 

 

ad 19 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  

1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 lutego 

2014 roku. 

ad 20 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak,  

1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 marca 

2014 roku. 
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ad 21 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski poinformował, że na Wydziale 

Ekonomicznym od wielu lat wydawane są Zeszyty Studenckie. Od roku 2013 artykuły 

opublikowane w Zeszytach Studenckich Wydziału Ekonomicznego otrzymują 2 punkty 

MNiSW. 

 Dr K. Ślusarska poinformowała, że niedawno w Instytucie Archeologii i Etnologii po 

kolejnym nieudanym podejściu do zaliczenia student nie chciał opuścić gabinetu, a dwa dni 

później w miejscu publicznym znieważył prowadzącą zajęcia. Sprawa ta została zgłoszona 

Dziekanowi oraz Dyrektorowi Instytutu i trafiła do Komisji Etyki. Zajście miało miejsce  

w połowie lutego, teraz jest koniec marca a do tej pory nie nastąpiło żadne rozstrzygnięcie tej 

sprawy. Wydaje się, że środowisko akademickie nie powinno takiej sprawy lekceważyć, tym 

bardziej, że w zeszły wtorek ten sam student pojawił się na terenie Instytutu w dzień, kiedy 

zajęcia prowadziła znieważona osoba z metalowym przedmiotem, prawdopodobnie bronią.  

Z tego zajścia także została sporządzona notatka służbowa. Nie należy takich spraw 

pozostawiać bez odzewu, bez szybkiej reakcji i rozwiązania. Chodzi o bezpieczeństwo 

środowiska akademickiego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zwróci uwagę odpowiednim 

organom, żeby takie sprawy były rozpatrywane niezwłocznie.  

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

niektóre działania mogą wyczerpywać znamiona przestępstwa. Jest takie przestępstwo jak 

groźba bezprawna, groźba karalna, przestępstwa związane ze zmuszaniem kogoś do 

określonych czynności. W takich sytuacjach można rozważyć, czy w danym przypadku nie 

dochodzi do znamion popełnienia przestępstwa i czy należy zawiadomić prokuraturę  

o konieczności wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W sytuacjach najbardziej skrajnych 

niekoniecznie chodzi o z przewinienie o charakterze etycznym tylko o sytuację, która może 

uprawniać do sformułowania, że czyn wyczerpuje znamiona czynu karalnego, czynu 

zabronionego.  

 Dr P. Zamojski nawiązując do dyskusji z poprzedniego posiedzenia Senatu UG 

poinformował, że chciałby wrócić do sprawy, która jest bardzo istotna zarówno dla naszej 

Uczelni jak i całego szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr P. Zamojski poinformował, że 

przygotował materiał o liczbie studentów w Polsce i współczynniku skolaryzacji netto.  

W 1992 roku podjęto starania, aby zwiększyć wskaźnik netto skolaryzacji na poziomie 

wyższym do 20%, takie było zamierzenie ówczesnych władz. Zmierzano do tego, aby 20% 

populacji w wieku 19-24 studiowało na studiach wyższych. W tym ceku skonstruowano 

strukturalne zachęty dla szkół wyższych do zwiększenia limitów przyjęć na studia np. 

odpowiednio modyfikując algorytm finansowania uczelni publicznych. Pomimo osiągnięcia 

po roku wskaźnika 20% skolaryzacji netto polityka ta nadal była intensyfikowana np. poprzez 

wyprowadzenie definicji sprawności kształcenia do dziś obowiązującej, jako proporcjonalnej 

odwrotności odsiewu i odpadu. Tym wyższa sprawność kształcenia im niższy odsiew i odpad 

na studiach wyższych. Polityka ta wynikała z założenia, że wzrost wskaźnika skolaryzacji 

oznacza automatyczną poprawę jakości edukacji. Tymczasem działania te doprowadziły do 

umasowienia edukacji wyższej a z tym do takich zjawisk ja inflacja dyplomów, napływ 

młodzieży intelektualnie nieprzygotowanej, bądź intelektualnie niewydolnej na studia 

wyższe, strukturalny i finansowy nacisk na uczelnie wyższe zmierzający do ograniczenia lub 

całkowitej eliminacji odsiewu i odpadu w trakcie studiów wyższych, podejmowanie przez 

uczelnie działań kompensujących niewydolność edukacyjną niższych szczebli edukacyjnych 

takich jak rok zerowy czy kursy uzupełniające. W związku z tym wydaje się, że należy 

zmierzać do redukcji znaczenia liczby studentów w algorytmie finansowania uczelni 

wyższych między innymi mobilizując przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego 

zasiadających w ogólnopolskich ciałach decyzyjnych i opiniotwórczych takich jak Rada 
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Główna Szkolnictwa Wyższego czy KRASP do organizowania całego środowiska 

akademickiego w Polsce na rzecz tej sprawy. 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki nawiązując do wypowiedzi dr K. Ślusarskiej 

poinformował, że wniosek o ukaranie awanturującego się studenta trzy tygodnie temu został 

skierowany do Prorektora ds. Studenckich prof. UG, dra hab.. J. A. Włodarskiego. Dziekan 

prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że w momencie, kiedy dowiedział się o tym, że 

student wszedł na teren Instytutu z bronią powiadomił o tym fakcie JM Rektora oraz 

Kanclerza. Obiecano, że straż, która jest w budynku przy ul. Bielańskiej w Gdańsku będzie 

szczególnie zwracała uwagę na tego studenta. Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki 

poinformował, że przeprowadził ze studentem rozmowę w trakcie, której zobowiązał się on 

na piśmie do tego, że tego typu sytuacje nie będą się powtarzały. Jednocześnie student został 

poinformowany o tym, że jego deklaracja nie oznacza wycofania wniosku o ukaranie.  

Dr K. Ślusarska stwierdziła, że zabierając głos nie chciała skarżyć się na to, że żadne 

działania nie zostały podjęte a tylko zwrócić uwagę, że następuje spadek poziomu kultury po 

obu stronach, ale po stronie studentów jest on bardziej dotkliwy. Istotą kary jest to, że ona 

powinna być nieuchronna, natomiast w sytuacji, kiedy sprawa toczy się tak długo toczy może 

to być odebrane jako przyzwolenie na takie zachowanie. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że otrzymał pismo z Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych informujące o tym, że została zmieniona wykładnia 

prawna dotycząca statusu promotora pomocniczego. W tej chwili w opinii Centralnej Komisji 

promotor pomocniczy, który uzyskuje stopień doktora habilitowanego przestaje być 

promotorem pomocniczym. Jest to zupełny absurd i naraża młodych kolegów na bardzo 

poważne konsekwencje. Taka interpretacja nie pozwala na zaliczenie tej pracy do dorobku 

przy staraniu się o tytuł profesora. Może to oznaczać, że osoba, która wykonuje habilitację 

wolniej będzie lepiej oceniona od osoby, która wykona habilitację szybko. Być może coś 

trzeba w tej sprawie zrobić, bo jest ona ważna i może rzutować na politykę kadrową 

wydziałów, uczelni w najbliższych latach.  

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

zwrócono się z pytaniem o możliwość powołania promotora, kiedy chodzi o pracę  

o charakterze interdyscyplinarnym, ale nietworzoną w ramach kilku wydziałów czy uczelni ze 

względu na zmianę w przepisach. Przygotowywana jest nowelizacja, która ma przywrócić 

promotora dla studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Jest to dobra okazja żeby 

doprecyzować przepisy i utrzymać status promotora pomocniczego nawet w sytuacji, kiedy 

osoba taka w międzyczasie uzyska stopień doktora habilitowanego. Taką propozycję można 

zgłosić.  

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

odbędzie się 24 kwietnia 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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