
 
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 
w dniu 15 grudnia 2016 roku 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu Senatu UG oraz poinformował  
o terminach posiedzeń Senatu w pierwszej połowie 2017 roku. 
 
 
ad 1  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że z Pan dr Jurand Czermiński 
powodu choroby nie może w dniu dzisiejszym odebrać Srebrnego Medalu Uniwersytetu 
Gdańskiego Bene merito et merenti, który został Mu przyznany w uznaniu szczególnych 
zasług dla społeczności akademickiej i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, za wieloletnią 
pracę, szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
 
 
ad 2 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował zdjęcie z porządku obrad 
punktu 7 „Opinia Senatu UG w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych UG” gdyż 
Regulamin wymaga jeszcze dopracowania.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie Panu dr Jurandowi Czermińskiemu Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Historycznego o zatrudnienie  

prof. dra hab. Wojciecha Bębna na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 
sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok.  

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących 
uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i 
drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. 

7. Punkt zdjęty z porządku obrad. 
8. Zatwierdzenie przez Senat UG Regulaminu Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.  
8a.      Opinia Senatu UG w sprawie likwidacji Centrum Danych Makroekonomicznych  

i Finansowych Uniwersytetu Gdańskiego. 
9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG  

w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.  

10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
24 listopada 2016 roku. 



2 
 

11. Zatwierdzenie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku.  

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3  

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Bębna na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 55 osób tak,  
2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Wojciecha Bębna na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że coroczne badanie 
sprawozdania finansowego jest dla Uczelni korzystne, między innymi chroni przed 
ryzykiem pominięcia jakiejś pozycji w wydatkach czy przychodach. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że zgodnie z art. 101. ust. 4. ustawy 
Prawo o szkolnictwie wyższym roczne sprawozdanie finansowe uczelni publicznej 
podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie bilansu za 2016 rok przeprowadzi 
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Królowej Jadwigi 137D/5. 
Grupa ta pracowała już dla Uniwersytetu Gdańskiego, zna specyfikę Uczelni. Koszt takiego 
badania wynosi 18,5 tysiąca złotych netto. Wpłynęły dwie oferty, druga z nich była 
droższa o 4 tysiące złotych. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. Krzysztof 
Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że cena za tę usługę nie jest 
wygórowana, tym bardziej, że Uczelnia jest podmiotem dużym i specyficznym. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania 
sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2017 roku. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z art. 100. ust. 2 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia publiczna prowadzi samodzielną 
gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanego przez 
senat uczelni, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz o rachunkowości. Nadal 
trwają prace nad algorytmem i budżetem uczelni wyższych. Zanim zostanie przyznana 
dotacja przez część roku trzeba pracować w oparciu o prowizorium budżetowe.  
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Wysokość miesięcznych wydatków rzeczowych do czasu uchwalenia planu rzeczowo-
finansowego na 2017 rok nie powinna przekraczać 1/14 kwoty wydatków ujętych  
w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok. Nie dotyczy to 
kontynuowanych inwestycji budowlanych i zakupu zamawianej aparatury.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. Krzysztof 
Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 
Gdańskiego w 2017 roku. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6  

Prorektor dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt uchwały Senatu 
UG w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów 
studiów, w tym planów studiów, na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na 
jednolitych studiach magisterskich. 

Prorektor dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że konieczność 
podjęcia nowej uchwały wynika z wejścia w życie zmian ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 
2016 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów. Część proponowanych zmian 
wynika z uwag wniesionych podczas kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę 
Kontroli oraz Polską Komisję Akredytacyjną. Podział kompetencji rad wydziałów i Senatu 
UG znajduje się w załączniku nr 1 do uchwały Większość dokumentacji, w tym: plan 
studiów i informacje o programie kształcenia oraz warunkach prowadzenia studiów będą 
zatwierdzane przez rady wydziałów. Senat UG zgodnie z kompetencją ustawową, będzie 
określał: nazwę kierunku studiów, poziom i profil kształcenia, przyporządkowanie 
kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia, wskazanie dziedzin i dyscyplin 
naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia, a także określi opis efektów 
kształcenia dla kierunku studiów. Proponowane zmiany mają doprowadzić do tego, żeby 
członkowie Senatu UG musieli zapoznawać się z dużo mniejszą ilością dokumentów. 
Jednocześnie zostanie zachowany system kontroli, bowiem wszystkie zmiany będą 
opiniowane przez Senacką Komisję ds. Kształcenia. Wprowadzono także zmiany  
o charakterze merytorycznym polegające na tym, że nie będą opisywane struktury a będą 
opisywane sposoby działania i zakładane efekty, które mają wynikać z tego działania. 
Załącznik nr 2 to „Informacje ogólne o programie kształcenia dla kierunku studiów”,  
a załącznik nr 3 to „Informacje ogólne o warunkach prowadzenia studiów”. W tym 
załączniku pewne standardowe informacje zostały zastąpione informacjami  
o zamierzonych działaniach.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. Teresa Kamińska,  
prof. UG poinformowała, że Komisja popiera uproszczenie procedur i to, że Senat UG 
będzie decydował o najistotniejszych kwestiach włącznie z efektami kształcenia, a z kolei 
Komisja ds. Kształcenia będzie pilnowała jednolitej procedury przygotowania 
dokumentów w Uczelni. Komisja jednogłośnie poparła proponowane zmiany.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z pytaniem, czy jest szansa, żeby opisy 
miały przejrzystą formę, taką jaka była w przeszłości oraz na rezygnację z macierzy  
i krzyżyków, bowiem jest to uciążliwe dla pracowników administracyjnych. Ponadto  
w załączniku nr 3 użyto zwrotów „określenie zapewnienia” i „określenie spełnienia”. 
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Wydaje się że korzystniejszy byłby zapis „określenie stopnia zapewnienia” i „określenie 
stopnia spełnienia”.  
 Dr G. Szyling zauważyła, że w załączniku nr 2 podano informację, iż plan studiów 
obejmuje - w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich 
prowadzonych w formie stacjonarnej – zajęcia z wychowania fizycznego, bez 
przypisywania tym zajęciom punktów ECTS. Czy oznacza to, że na studiach 
niestacjonarnych nie będzie zajęć z wychowania fizycznego? Czy nadal w programach 
studiów zostanie obowiązujący wykład uniwersytecki?  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
poprawki stylistyczne zaproponowane przez Dziekana prof. dra hab. M. Szredera zostaną 
uwzględnione. Jeśli chodzi o uproszczenie i przejrzystość zapisów, to modyfikacje zostaną 
dokonane wszędzie tam gdzie będzie to możliwe. Niestety wbrew obietnicom MNiSW 
obecnie obowiązujące przepisy nie pozwalają na wprowadzenie dużych zmian. Jeśli 
chodzi o zajęcia wychowania fizycznego, to zmieniły się przepisy i zajęcia te nie są 
obligatoryjne na studiach niestacjonarnych i na studiach drugiego stopnia. 
Przeprowadzono rozmowy z Dyrektorem SWFiS dr J. Patokiem oraz dziekanami i okazało 
się, że dziekani stoją na stanowisku, żeby na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia 
zajęcia wychowania fizycznego nie odbywały się. W związku z tym zostanie 
przygotowana zmiana programów studiów. Wykład uniwersytecki traci swój 
obligatoryjny status, ale wydaje się, że będzie dobrze, gdy ten wykład pozostanie i będzie 
miał charakter obligatoryjny. Uniwersytet Gdański wypracował wiele dobrych rozwiązań 
w tej kwestii. Takie wykłady dają studentom Uniwersytetu Gdańskiego możliwość 
korzystania z istotnych informacji o poszerzeniu możliwości kształcenia o charakterze 
interdyscyplinarnym, studenci dowiadują się treści pochodzących z innych wydziałów.  
 Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że rozporządzenie Ministra znosi 
macierz krzyżykową. 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy Senat UG 
będzie na nowo musiał zatwierdzić wszystkie programy kształcenia wszystkich 
kierunków studiów w uproszczonej formie po modyfikacjach. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zgodnie z obowiązkiem ustawowym do końca 2017 roku trzeba będzie zweryfikować 
wiele elementów programów studiów i być może Senat UG stanie przed koniecznością 
intensywnego działania. W lutym zostanie przedstawiona strategia pozwalająca 
konieczne czynności ograniczyć do minimum. Jutro odbędzie się spotkanie prodziekanów 
do spraw kształcenia, na którym zagadnienie to będzie omawiane.  

Dr G. Szyling zauważyła, że z rozporządzenia wynika, iż wydziały będą musiały 
ponownie zatwierdzić wszystkie programy kształcenia sprzed 1 października 2016 roku. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
trudno w tym momencie powiedzieć w jakim zakresie i ile z obowiązujących programów 
kształcenia faktycznie przejdzie przez tę procedurę, ale będą podejmowane działania 
mające na celu ograniczenie angażowania w to Senatu UG do przypadków kiedy jest to 
faktycznie konieczne, czyli tam gdzie zmiany będą naprawdę istotne. Obecnie Dział 
Kształcenia weryfikuje programy studiów. 
 Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds. 
Kształcenia dyskutowano na ten temat, głównie chodziło o profile. Jeżeli wydziały nie 
mają prawa do habilitacji a prowadzą ogólnoakademicki profil studiów, to będą musiały 
zmienić go na praktyczny, więc nie trzeba będzie wszystkich programów ustalać na nowo.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 56 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie wytycznych dla 
rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów, na 
studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad. 7 

Opinia Senatu UG w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych UG - punkt 
zdjęty z porządku posiedzenia.  

 
 

ad 8  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgodnie z § 31 Statutu UG zakres działania i zadania oraz strukturę 
wewnętrzną jednostek organizacyjnych ogólnouniwersyteckich: międzywydziałowych  
i pozawydziałowych określają ich regulaminy, zaopiniowane przez właściwe komisje 
senackie i zatwierdzane przez Senat. Proponowane zmiany Regulaminu Centrum Studiów 
Azji Wschodniej UG mają charakter porządkujący, podyktowane są zmianą podległości 
organizacyjnej Centrum, które poprzednio podlegało Prorektorowi ds. Studenckich  
a teraz Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. Joanna Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja jednogłośnie poparła proponowane 
zmiany. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że jednostka ta powstała w latach 
90-tych z grantu i teraz nie ma podstaw, żeby funkcjonowała.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował Regulaminu Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.  
Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Centrum Studiów Azji Wschodniej 
Uniwersytetu Gdańskiego w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8a 

Prorektor ds. Rozwoju prof. Krzysztof Bielawski poinformował, że zgodnie z § 17 
ust. 8. Statutu UG jednostki ogólnouniwersyteckie: międzywydziałowe i pozawydziałowe 
są tworzone, przekształcane lub likwidowane przez Rektora po zasięgnięciu opinii 
Senatu. Prorektor ds. Rozwoju prof. Krzysztof Bielawski poinformował, że Centrum 
Danych Makroekonomicznych Finansowych Uniwersytetu Gdańskiego już od kilku lat nie 
funkcjonuje na Wydziale Zarządzania. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. Joanna Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował  
Zarządzenie Rektora w sprawie likwidacji Centrum Danych Makroekonomicznych  
i Finansowych Uniwersytetu Gdańskiego w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 9 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych 
komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020.  
W składzie senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dokonuje się następującej zmiany: 
odwołuje się prof. dr hab. Ewę Łojkowską i powołuje się prof. dra hab. Antoniego Banasia 
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. 
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG podziękowała prof. dr hab. E. Łojkowskiej 
za dotychczasową wybitną, konstruktywną współpracę i dzielenie się rozległą wiedzą. 
Podziękowania wyrazili także Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG oraz Dziekan prof. dr 
hab. I. Konieczny. 

Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że ma wiele dodatkowych obowiązków, 
w tym związanych z pracą w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych  
i nie jest w stanie pogodzić wszystkich funkcji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020.  
 
 
ad 10  
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
24 listopada 2016 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
24 listopada 2016 roku. 
 
 
ad 11 
Zatwierdzenie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  
z dnia 24 listopada 2016 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku.  
 
 
ad 12 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że podjęto szereg działań mających na celu uproszczenie 
sprawozdawczości, informacji przekazywanych z wydziałów do administracji centralnej, 
głównie z zakresu współpracy międzynarodowej, działalności naukowej i badawczo-
wdrożeniowej. Nie trzeba będzie przekazywać informacji o liczbie cytowań prac na 
poszczególnych wydziałach, projektach badawczo-rozwojowych, umowach  
i porozumieniach. Informacje te będą pozyskiwane z danych, które posiadają 
poszczególne działy w Rektoracie. Wiąże się to z przebudową systemu gromadzenia 
informacji, także w zakresie wyjazdów i przyjazdów międzynarodowych. Ponadto po dość 
długich konsultacjach, w ramach których podjęto dyskusję nad nowymi regulaminami 
zarządzania projektami zarówno badawczymi jak i rozwojowymi, postanowiono z Biura 
Zarządzania Projektów wyodrębnić Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi, które 
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rozpocznie pracę od 1 stycznia 2017 roku. Będzie ono działało w pionie Prorektora ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą. Pracownicy Biura będą pełnili funkcję opiekunów 
projektów i każdorazowo będą przypisywani do nowych grantów pozyskiwanych przez 
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Opiekunowie będą głównymi łącznikami 
kierowników grantów z administracją. Wszystkie projekty o charakterze naukowym czyli 
NCN, część FNP, wszystkie ministerialne będą zarządzane przez to Biuro, natomiast 
projekty rozwojowe, badawczo-wdrożeniowe, NCBiR będą zarządzane przez Biuro 
Zarządzania Projektami Rozwojowymi. Informacje będą przekazywane głównie poprzez 
prodziekanów ds. nauki, którzy wchodzą w skład Komisji ds. Nauki. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że chciałby odnieść się do artykułu 
o tytule „Akademicy budują front przeciwko Gowinowi”, który ukazał się w Dzienniku 
Gazeta Prawna. Uniwersytet Gdański nie jest zainteresowany budowaniem frontów 
przeciwko komukolwiek, ale ma dość jasne stanowisko w sprawie nowego algorytmu.  
W artykule jest mowa o poruszeniu wśród rektorów mniejszych uczelni. Wydaje się, że 
jest ono spóźnione. W artykule pojawiają się bardzo dobre argumenty, częściowo spójne 
z tym co zostało wyrażone w artykule opublikowanym w „Forum Akademickim”. Niestety 
nie można liczyć na solidarność środowiska w tej sprawie, ponieważ algorytm pełni 
funkcję dystrybucyjną a to oznacza, że jeżeli ktoś zyskuje to inny traci. Jest to istotne, gdyż 
z roku na rok do podziału są mniej więcej takie same środki. Z tego powodu  
w kolejnym numerze „Forum Akademickiego” prof. S. Kistryn z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego broni zasad ministerialnych, mimo złamania pewnej ogólnej normy. Nie 
może być tak, że Ministerstwo ustanawia nowe regulacje oparte na kryteriach, które nie 
były wcześniej znane środowisku akademickiemu. To tak jakby prawo obowiązywało 
wstecz. Kryteria dotyczące liczby studentów przypadających na nauczyciela 
akademickiego nie były wcześniej znane. Zostały one określone przez Ministerstwo  
w czerwcu – na nauczyciela akademickiego przypada nie więcej niż 12-13 studentów.  
W artykule napisano również, że stracą te uczelnie, które stawiały na masowe kształcenie  
i przyjmowanie słabych kandydatów. W algorytmie nie ma żadnego weryfikatora 
określającego, czy dany kandydat jest słaby czy dobry. Rozumowanie jest następujące – 
skoro uczelnie przyjęły na studia dużo kandydatów, to znaczy, że przyjęły słabych 
kandydatów. W rzeczywistości wszystkie uniwersytety kształcą masowo, ale te, które 
zyskują najwięcej popierają ten algorytm, szczególnie takie uczelnie jak Uniwersytet 
Warszawski, Jagielloński czy im. A. Mickiewicza. Uczelnie te zyskują po kilkadziesiąt 
milionów złotych z roku na rok i o tyle mniej pozostaje do podziału dla pozostałych szkół. 
Warto o tych sprawach mówić, wyrażać swoje stanowisko, ale w przyszłości trzeba to 
robić sprawniej. Minister podpisał już to rozporządzenie, więc interwencje wydają się 
spóźnione.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że poruszano to zagadnienie 
na posiedzeniu KRASP. W czasie dyskusji rektorzy odnosili się do wielu obszarów, które 
powinny być załatwiane w sposób cywilizowany, a nie z dnia na dzień. Niestety większość 
ekspertów pochodzi z małych uczelni i czterech uniwersytetów uprzywilejowanych. 
KRASP i KRUP wypracowały stanowiska w tej sprawie, odniosły się i do umów o dzieło  
i do algorytmu.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że jeśli chodzi o statek 
„Oceanograf”, to media próbowały uwikłać Uczelnię w wewnętrzne zawirowania  
w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni. Statek jest w trakcie albo po próbach morskich. 
Środki na tę inwestycje należy wydać jeszcze w tym roku, bowiem utworzony fundusz 
zostanie wygaszony z dniem 1 stycznia 2017 roku. Podejmowane są wszelkie działania, 
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aby statek przyjął Instytut Oceanografii, ale trzeba się liczyć z tym, że mogą pojawić się 
jeszcze jakieś usterki. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Uniwersytet Lwowski 
zaproponował nawiązanie współpracy. Chodzi o wymianę studentów, studia 
podyplomowe, doktoranckie i projekty badawcze. Uniwersytet Gdański zaprosił do 
rozmów rektora oraz rektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą tej uczelni. Umowa 
zostanie podpisana, jeżeli nie będzie żadnej asymetrii we współpracy. Ważną kwestią są 
także wizy, migracja studentów między państwami. 
 Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że KRASP powołała Komisję ds. 
Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego, która w założeniu ma wspomagać 
Ministra J. Gowina. Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że jako jedyna reprezentuje 
Uniwersytet Gdański w zespole konsultantów i byłoby dobrze gdyby ktoś jeszcze 
zaoferował współpracę w tym zakresie. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że jest członkiem Komisji ds. 
Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP, która między innymi zajmuje się projektami 
ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i projektów badawczych.  
 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 26 stycznia 2017 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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