
 

Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 23 czerwca 2016 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 JM Rektor przypomniał, że kończy drugą kadencję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego  

i podziękował Senatowi za harmonijną współpracę, którą będzie wspominał  

z satysfakcją. Dzięki tej współpracy oraz wspaniałej atmosferze osiągnięto wiele a szczególnie 

rozbudowano infrastrukturę Uczelni. Nowe siedziby mają Wydział Biologii, Chemii 

Biotechnologii, Rektorat, Neofilologia, rozbudowano Wydział Zarządzania i Wydział 

Ekonomiczny, zbudowany został statek OCEANOGRAF. Nasi uczeni zdobyli prestiżowe 

granty, utworzono szereg nowych kierunków studiów, w tym takie, które powstały na 

zapotrzebowanie biznesu. Bez dobrej współpracy i zaangażowania trudno byłoby osiągnąć 

takie sukcesy. 

 

 

ad 1 

 Dr hab. Maria Kaźmierczak z Wydziału Nauk Społecznych obierze akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim na 

kolejnym posiedzeniu Senatu UG, we wrześniu.  

 

 

ad 2 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył srebrne Medale Uniwersytetu Gdańskiego  

mgr Urszuli Dalke, mgr Izabelli Dąbrowskiej, , mgr Aleksandrze Radej i poinformował, że 

srebrny Medal przyznano także mgr Katarzynie Niemierko. Brązowe Medale otrzymały:  

Irena Piątek, mgr Grażyna Burian, mgr Jolanta Moś i Ewa Soter. JM Rektor pogratulował 

wyróżnionym. 

 Mgr U. Dalke podziękowała za wyróżnienie i stwierdziła, że jest to wspaniały wyraz 

uznania i podsumowania prawie pięćdziesięcioletniej pracy w Uczelni.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył prof. dr hab. B. Pastwie-Wojciechowskiej,  

mgr M. Zawiszy, prof. dr hab. J. Bielińskiemu, prof. dr hab. inż. J. Błażejowskiemu,  

prof. UG, dr hab. A. Ceynowie, prof. dr hab. W. A. Majewskiemu oraz prof. dr hab.  

J. Warylewskiemu podziękowania za wieloletnie pełnienie funkcji Senatora i wytężoną pracę 

na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. 

JM Rektor poinformował, że prof. dr hab Ewa Łojkowska została ponownie wybrana 

wiceprzewodniczącą Prezydium Komitetu Biotechnologii przy Wydziale Nauk Biologicznych 

i Rolniczych PAN na kadencję 2015-2018 a prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn został 

Przewodniczącym Komitetu Biologii Molekularnej Komórki przy Wydziale II Nauk 

Biologicznych i Rolniczych PAN. 
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ad 3 

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

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Wręczenie Medali Uniwersytetu Gdańskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

4.1. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Bębna na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.2. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Igora Hałagidy na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.3. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Kowalskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.4. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Nicholasa Sekundy na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.5. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Bernarda Lammka na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.6. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Bielińskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.7. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Ryszarda Wierzby na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.8. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Anny Horolets na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.9. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Drzewickiego 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.10. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Jacka Wiewiorowskiego 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.11. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Sylwestrzak na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.12. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Dagmary Strumińskiej-Parulskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.13. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Hadriana Lankiewicza na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.14. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Tomasza Lisowskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.15. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Luizy Bieleckiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.16. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Bajkiewicz-

Grabowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

4.17. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marka 

Józefowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

4.18. /wniosek wycofano/,  

4.19. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Jerzego Zemke na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.20. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Zenobiusza W. Żurawika na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
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4.21. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Leszka Czerwonki na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.22. Wydziału Ekonomicznego dr hab. Beaty Majeckiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.23. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Bormana na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

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

6. Projekt uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2015 rok. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Instytutu 

Oceanografii w Wydział Oceanografii. 

9. Opinia Senatu UG w sprawie powołania Dyrektora Studium Języków Obcych. 

10. Opinia Senatu UG w sprawie składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 

2016-2020. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania 

z tych opłat. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 18/16 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie 

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

13. Informacja o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego 

Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2012-2016. 

14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 19 maja 2016 roku. 

15. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 4.1 

 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, głosowały 62 osoby, 51 osób tak, 5 osób 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 

o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Bębna na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.2 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Igora Hałagidy na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 58 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie prof. dra hab. Igora Hałagidy na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.3 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

nie.  

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

hab. Andrzeja Kowalskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.4 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Nicholasa Sekundy na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 54 osoby tak, 2 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

hab. Nicholasa Sekundy na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że z omawianych wniosków wynika, iż 

kandydaci wypromowali niewielu doktorów, jest to sprzeczne ze standardami przyjętymi na 

Uczelni.  

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że są dyscypliny, w których liczba 

doktorów może być duża, ale są także bardzo wąskie dyscypliny, w których niestety nie ma 

kandydatów do uzyskania stopnia doktorskiego albo jest ich bardzo niewielu, szczególnie gdy 

badacz zajmuje się bardzo wąską tematyką. 

 

ad 4.5 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  

o zatrudnienie prof. dra hab. Bernarda Lammka na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 58 osób tak, 2 osoby 

nie.  

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

Bernarda Lammka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4. 6 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

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

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że prof. J. Bieliński jest ekonomistą  

i jest niezbędny aby Wydział utrzymał uprawnienia habilitacyjne. 

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

w przypadku prof. dra hab. R. Wierzby chodzi o zapewnienie minimum do ubiegania się  

o uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 50 osób tak, 8 osób 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. 

Jerzego Bielińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.7 

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

Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Ryszarda Wierzby na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 50 osób tak, 7 osób nie, 

3 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Ryszarda Wierzby na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.8 

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

Społecznych o zatrudnienie dr hab. Anny Horolets na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób 52 osoby tak, 5 osób nie, 

3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dr hab. Anny Horolets na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.9 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Drzewickiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 51 osób tak, 8 osób 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie  

dra hab. Krzysztofa Drzewickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
 

ad 4.10 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Jacka Wiewiorowskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 53 osoby tak, 2 osoby 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie  

dra hab. Jacka Wiewiorowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
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ad 4.11 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Sylwestrzak na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 53 osoby tak, 4 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie  

dr hab. Anny Sylwestrzak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
 

ad 4.12 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  

o zatrudnienie dr hab. Dagmary Strumińskiej-Parulskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

nie.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Dagmary 

Strumińskiej-Parulskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.13 

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

o zatrudnienie dra hab. Hadriana Lankiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 56 osób tak, 4 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu 

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

Hadriana Lankiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.14 

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

o zatrudnienie dra hab. Tomasza Lisowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

T. Lisowski będzie zatrudniony tylko na Uniwersytecie Gdańskim. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że Uniwersytet Gdański będzie 

jedynym miejscem pracy bo jest konieczne aby osoba która firmuje kierunek była zatrudniona 

na pełnym etacie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 57 osób tak, 2 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Tomasza Lisowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.15 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie dr hab. Luizy Bieleckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 56 osób tak, 4 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

dr hab. Luizy Bieleckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.16 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

dr hab. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.17 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marka Józefowicza na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 57 osób tak, 2 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dra hab. Marka Józefowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.19 

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

o zatrudnienie dra hab. Jerzego Zemke na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 47 osób tak, 11 osób 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Jerzego Zemke na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.20 

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

o zatrudnienie dra hab. Zenobiusza W. Żurawika na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 43 osoby tak, 10 osób 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 

Zenobiusza W. Żurawika na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
 

ad 4.21 

 Dziekan prof. dr UG, hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Leszka Czerwonki na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 53 osoby tak, 3 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Leszka Czerwonki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.22 

 Dziekan prof. dr UG, hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Beaty Majeckiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 53 osoby tak, 2 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Beaty Majeckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.23 

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

o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Bormana na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 52 osoby tak, 6 osób 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Andrzeja Bormana na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

 

ad 5 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz Przewodniczący Komisji rektorskiej do spraw Statutu 

Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że pierwsza zmiana ma charakter formalny 

i polega ona na zawarciu w § 17 ust. 2 wykazu jednostek, które mogą być tworzone  

w Uniwersytecie Gdańskim. Druga zmiana polega na dostosowaniu Statutu UG do treści  

art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Obecnie Statut UG dopuszcza możliwość 

tworzenia jednostek wspólnych jedynie z podmiotami pozauczelnianymi, natomiast ustawa 

pozwala na tworzenie takich jednostek zarówno z podmiotami nieuczelnianymi jak i innymi 

uczelniami oraz instytucjami naukowymi. W związku z tym § 17 ust. 2 pkt 2 zmienia swoje 

brzmienie. Konsekwencją tej zmiany jest również zmiana § 17 ust. 7, tu także zostaje 

rozszerzone pojęcie jednostek wspólnych a § 17 ust. 7 mówi o trybie tworzenia takich 

jednostek. Trzecia kwestia to dostosowanie Statutu UG do treści art. 31 ustawy, który mówi  

o nowym typie jednostki organizacyjnej a mianowicie o centrum naukowym, szczególnej 
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jednostce szkoły wyższej. Ma to być elitarna jednostka dająca możliwość współpracy  

z najlepszymi ośrodkami naukowymi. Z kolei § 17a Statutu UG określa cele centrów 

naukowych i zasady ich tworzenia. Ta zmiana ma związek z tym, że Uczelnia chce przystąpić 

do specjalnego programu Międzynarodowe Agendy Badawcze organizowanego przez 

Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Jest to program mający na celu stworzenie w Polsce 

wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących 

najlepsze światowe praktyki w zakresie: identyfikowania programów i tematów badawczych, 

polityki personalnej, zarządzania pracami B+R, komercjalizacji wyników prac B+R, które będą 

realizować międzynarodowe agendy badawcze – oryginalne programy badawczo-rozwojowe – 

we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. Jednym z kryteriów  

w oparciu, o które Fundacja będzie dopuszczać bądź nie do uczestnictwa w tym programie jest 

zawarcie w Statucie regulacji dotyczących centrów naukowych. Konsekwencją tej zmiany jest 

zmiana § 117 ust. 3 oraz § 135 ust. 1 Statutu UG, chodzi o to, że w centrach naukowych mogą 

być również tworzone środowiskowe studia doktoranckie. Za tym musi iść możliwość 

powoływania kierownika tych studiów doktoranckich. Zmiana § 93 ust. 2 ma charakter 

doprecyzowująco-porządkujący, dotyczy zapisu mówiącego o tym kogo ma oceniać 

Uczelniana Komisja Oceniająca. Statut UG w dotychczasowym brzmieniu, gdyby go czytać 

dosłownie obejmuje właściwością tej Komisji kierowników katedr i kierowników zakładów. 

Praktyka poszła w innym kierunku, ponieważ kierownicy katedr i zakładów podlegali ocenie 

komisji wydziałowych. Proponowana zmiana polega na wykreśleniu kierowników jednostek  

z listy osób, które są oceniane przez Uczelnianą Komisję Oceniającą. Przedstawione 

propozycje zostały zaopiniowane przez związki zawodowe. Związek Zawodowy NSZZ 

„Solidarność” i ZNP nie zgłosiły żadnych uwag do proponowanych zmian, natomiast Związek 

Zawodowy Inicjatywa Pracownicza nie zajął stanowiska, czyli nie sprzeciwił się.  

  Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że nie ulega wątpliwości, iż zapisy 

dotyczące centrów naukowych powinny się znaleźć w Statucie, ale wydaje się, że są one bardzo 

szczegółowe. Takie nadregulacje mogą w przyszłości utrudniać tworzenie centrów. W § 17a 

ust. 4 znajduje się zapis: „Rektor, tworząc centrum naukowe, wskazuje podstawową jednostkę 

organizacyjną Uniwersytetu, która wchodzi w skład centrum. Rektor wskazuje również 

podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, która będzie reprezentować Uniwersytet 

w centrum Polskiej Akademii Nauk lub w centrum naukowo-przemysłowym utworzonym 

przez instytut badawczy.” Ten zapis uniemożliwia utworzenie centrum w skład, którego 

wchodziłoby kilka jednostek Uniwersytetu a poza tym uniemożliwia utworzenie centrum  

z innym instytutem czy instytucją międzynarodową.  

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował że zapisy, o których mowa są kopią 

regulacji ustawowych. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgodnie z Regulaminem Senatu 

wniosek o zmianę Statutu nie może być rozpatrywany na tym samym posiedzeniu, na którym 

został zgłoszony, w związku z tym głosować można do 7 lipca w Dziale Organizacyjnym. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk stwierdziła, że większość przedstawionych 

zmian ma na celu podniesienie standardów naukowych co ułatwi współpracę z jednostkami 

zagranicznymi. Ponieważ wiele projektów dopiero się tworzy, zapisy Statutu należy 

sformułować elastycznie, aby Uczelnia miała możliwość wyboru jednostek, z którymi będzie 

chciała współpracować. Chęć współpracy zgłasza wiele wybitnych jednostek naukowych. 

 Prof. UG, dr hab. M. Bogusz w imieniu członków Komisji statutowej i własnym 

podziękował JM Rektorowi, władzom rektorskim, Senatowi oraz Działowi Organizacyjnemu 

za wzorową i harmonijną współpracę, dzięki której udało się wprowadzić do Statutu UG dobre 

zmiany a jednocześnie nie naruszyć ładu konstytucyjnego.  
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ad 6 

 Kwestor mgr O. Dziubek przedstawiła projekt uchwały Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 

2015 rok. 

 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że rok 2015 Uczelnia zakończyła z zyskiem 

netto w wysokości 5.718.399,79 złotych zwiększającym fundusz zasadniczy Uniwersytetu 

Gdańskiego. W stosunku do roku ubiegłego jest to znaczący wzrost. Sprawozdanie finansowe 

oraz księgi rachunkowe były badane przez biegłych rewidentów, którzy stwierdzili, że badane 

sprawozdanie we wszystkich istotnych aspektach przedstawia się rzetelnie i jasno, zostało 

sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości. Na główne pozycje aktywów składają się 

środki trwałe oraz środki trwałe w budowie. Odnotowano duży wzrost wielkości środków 

trwałych i zmniejszenie środków trwałych w budowie, co oznacza że w 2015 roku zostały 

zakończone inwestycje i budynki zostały przejęte na stan środków trwałych. Chodzi tu  

o budynek Neofilologii, administracji centralnej i Instytutu Biotechnologii. Jeśli chodzi o 

aktywa obrotowe, to główne pozycje to należności i środki pieniężne. Należności nieznacznie 

zmalały, główną pozycją są należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych. 

Ponieważ był to rok rozliczeniowy różnych projektów budowlanych odnotowano wzrost 

środków pieniężnych. W nowym roku część tych środków przeznaczono na spłatę kredytu. Jeśli 

chodzi o pasywa, to fundusz zasadniczy zdecydowanie wzrósł. Na kapitał własny składają się 

główne pozycje takie jak: zobowiązania i rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe 

przychodów. Rezerwy to środki na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe. 

Poza tym występują tu fundusze specjalne takie jak Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

i Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. Istotna pozycja to rozliczenia 

międzyokresowe przychodów gdzie gromadzone są wszystkie dotacje, w tym dotacje na 

budowę środków trwałych. W tym roku odnotowano ich zmniejszenie z racji tego, że dotacje 

zostały odpowiednio rozksięgowane i stanowią zwiększenie samego funduszu zasadniczego. 

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej po przyjęciu środków trwałych na stan do 

wysokości sfinansowanych z dotacji, zwiększany jest fundusz zasadniczy. Na zwiększenie 

funduszu zasadniczego będzie przeznaczony również wypracowany zysk.  

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

poinformował, że Komisja jednomyślnie, 14 głosami pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

finansowe Uczelni za 2015 rok.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego za 2015 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

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

Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego 

na 2016 rok. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder nawiązując do sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2015 rok stwierdził, że w porównaniu z wielkością 

dotacji wypracowany zysk nie jest dużą kwotą. Komisja Finansowa Uniwersytetów 

Publicznych w swoim sprawozdaniu stwierdziła, że w przypadku wielu uczelni wynik 

finansowy często wiąże się z wyprzedażą części majątku własnego i trzeba mieć tego 

świadomość. Jeśli chodzi o plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok, 

to Uczelnia otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 246 988 000 złotych. W tej 

kwocie mieszczą się środki przeznaczane na stwarzanie warunków do nauki studentom  
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i doktorantom niepełnosprawnym oraz na działania projakościowe. Wielkość ta wynika  

z osiągnięć z roku poprzedniego mierzonych kryteriami, które uwzględnia algorytm podziału 

środków. Oznacza to, że Uniwersytet Gdański wypadł nieco lepiej niż inne uniwersytety, gdyż 

sam algorytm nie generuje środków, jest tylko narzędziem podziału środków, które MNiSW 

przeznacza dla uczelni publicznych. Zwiększenie dotacji jest niewielkie bo wynosi około1%  

w stosunku do roku ubiegłego, ale w 2015 roku dotacja była mniejsza niż w 2014 roku. Wśród 

19 uniwersytetów kilka uzyskało więcej środków niż w roku ubiegłym. Wielkość dotacji 

pokrywa także podwyżki płac z roku ubiegłego. Swego czasu władze Uniwersytetu Gdańskiego 

jako jednej z niewielu uczelni zdecydowały, że podwyżki przyznane przez MNiSW zostały na 

stałe włączone do podstawy pensji mimo, że nie było wówczas pewności, że w latach 

następnych zostanie to zrekompensowane wielkością dotacji. Prawdopodobnie nastąpi 

zmniejszenie wpływów za usługi edukacyjne. Liczba studentów niestacjonarnych nie spada 

gwałtownie, ale systematycznie z roku na rok średnio zmniejsza się od 10 do 15%. Lepsza 

sytuacja jest na studiach podyplomowych. Jeśli chodzi o sprzedaż środków trwałych planowany 

jest wpływ ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Pomorskiej i Starej Twierdzy. Wydatki są 

dostosowane do realizacji roku poprzedniego. Pozostałe wydatki inwestycyjne często są trudne 

do określenia, bo to wydziały decydują o ich strukturze. Działalność naukowo-badawcza –

przeniesione środki z roku ubiegłego czyli środki niewykorzystane z projektów różnych z lat 

poprzednich. Nastąpiło zwiększenie środków na działalność statutową i utrzymanie potencjału 

badawczego. Jeśli chodzi o SPUB to nie ma jeszcze potwierdzenia, że Uczelnia otrzyma ponad 

5 mln złotych, na razie taką informację MNiSW przekazało telefonicznie. Na badania naukowe 

uzyskano znacznie mniej środków ponieważ konkurencja była duża, wiele uczelni ubiegało się 

o te pieniądze. W przypadku środków na realizację projektów nie ma istotnego wzrostu  

w stosunku do roku ubiegłego, bo nie jest to czas kiedy ruszają nowe projekty lub ich 

finasowanie, jest teraz okres pośredni między jedną a drugą perspektywą finansową. Warto 

zwrócić uwagę na wzrost wynagrodzeń załogi nowego statku, wzrost zużycia energii i paliw. 

Największe wydatki są związane z budową statku OCEANOGRAF, na EKO Park i budowę 

Centrum Sportowego. Wielkość środków na remonty wynika z naturalnego zużycia albo  

z konieczności dostosowania budynków do przepisów przeciwpożarowych, BHP i innych. Jeśli 

chodzi o remonty, to najwięcej środków przeznaczono na remont Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Informatyki. Dotacja na stypendia jest zwiększona o stan funduszu z końca ubiegłego roku. 

Wydatki dostosowano do wielkości posiadanych środków, planowany stan funduszu na koniec 

roku to zero. Nie ma istotnych zmian w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Zwiększono fundusz Sekcji Marketingu Biura Promocji ponieważ coraz większe środki trzeba 

przeznaczać na pozyskanie studentów dzięki czemu liczba studentów stacjonarnych nie spada 

w ostatnich latach. Kolejna kwestia to przesunięcie środków z funduszu Prorektora ds. Nauki 

na ochronę własności przemysłowej do Prorektora ds. Rozwoju i Finansów. Zmniejszono 

środki dla Radia Mors, bez zmian pozostała rezerwa Rektora. Wnioskowano o to żeby zostały 

zwiększone fundusze, którymi dysponują prorektorzy, aby mieli większą elastyczność tam 

gdzie ma to uzasadnienie dla dobra Uczelni. Uznano, że warto sprawę tę przedyskutować na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w przyszłym roku tym bardziej, że były głosy 

przeciwne takiemu pomysłowi. Przedstawiony plan jest planem realnym, bezpiecznym, 

sporządzonym na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych. 

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Gdańskiego na 

2016 rok. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że w poprzednim roku na Fundusz 

Innowacji Dydaktyki przeznaczono 23 000 złotych a teraz 100 000 złotych i zwróciła się  

z prośbą o wyjaśnienie z czego wynika taka duża różnica 
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska wyjaśniła, że Fundusz 

jest w pełni wykorzystany, natomiast ta kwota wynika z tego, że rozliczenie jest na dwa lata 

kalendarzowe i z tego powodu od października są wydatkowane mniejsze środki.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poprosiła o wyjaśnienie dlaczego Uczelnia tak 

intensywnie inwestuje w Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy w Leźnie, czy te inwestycje 

rzeczywiście są aż tak potrzebne tym bardziej, że dużo mniejsza kwota jest przeznaczona na 

Centrum Sportowe. Czy Ośrodek w Leźnie nie przynosi zysków i nie zarabia na siebie?  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że budowa Centrum Sportowego jest 

dopiero w początkowej fazie realizacji a w przyszłości inwestycja ta pochłonie bardzo duże 

środki finansowe.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że planowany remont Ośrodka 

w Leźnie wynika z zaleceń przeciwpożarowych i BHP. Pałac od momentu kiedy został przejęty 

przez Uczelnię i wyremontowany za pieniądze grupy Lotos nie przechodził żadnych innych 

poważnych modernizacji. Budynek jest pod nadzorem konserwatora zabytków Dla 

bezpieczeństwa trzeba wyremontować całą klatkę schodową. Wcześniej nie robiono 

odwodnienia terenu. Trzeba zrobić wszystko żeby Pałac cieszył się powodzeniem  

u zewnętrznych użytkowników i stopniowo polepszać jakość funkcjonowania i standard usług, 

tym bardziej, że konkurencja na rynku usług hotelarskich i dydaktyczno-szkoleniowych jest 

duża. Jeśli chodzi o Centrum Sportowe, to projekt został uszczuplony o część lekkoatletyczną, 

ponieważ z w czasie kiedy pracowano nad koncepcją pod nadzorem Ministerstwa Sportu  

i Turystyki w mieście Gdańsku w bezpośrednim sąsiedztwie Instytutu Biotechnologii powstał 

stadion lekkoatletyczny nadzorowany i finansowany przez Ministerstwo z udziałem miasta 

Gdańska. Zgodnie z zalecaniami Ministra Sportu i Turystyki projekt będzie realizowany  

w dwóch etapach a władze Uczelni dokładają starań, aby nie był realizowany w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego i uzyskać brakujące środki od Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. To co Ośrodek w Leźnie zarabia jest między innymi inwestowane w remonty, 

dlatego są one rozłożone na długi okres czasu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 59 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2016 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8 

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

opinii dotyczącej przekształcenia Instytutu Oceanografii w Wydział Oceanografii  

i poinformował, że zgodnie z § 17 ust. 4 Statutu UG Wydziały są tworzone, przekształcane  

i likwidowane przez Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek o przekształcenia Instytutu 

Oceanografii w Wydział Oceanografii i przypomniał, że w obowiązującym prawodawstwie nie 

ma takiego czegoś jak podział – można jednostki tworzyć, likwidować albo przekształcać. 

Osiem lat temu podjęta była próba utworzenia na bazie Wydziału Biologii, Geografii  

i Oceanologii trzech wydziałów – Wydziału Biologii, Wydziału Oceanografii i Wydziału 

Geografii. Ostatecznie Wydział Biologii stał się niezależnym wydziałem a Instytut Geografii  

i Instytut Oceanografii pozostały wspólnym wydziałem. W grudniu ubiegłego roku Rada 

Wydziału Oceanografii i Geografii podjęła uchwałę popierającą przekształcenie Instytutu 

Oceanografii w Wydział Oceanografii. Uchwała ta zapadła zdecydowaną większością głosów 

bo 80% głosujących poparło tę uchwałę - 40 osób za, 7 osób przeciw, 5 osób się wstrzymało. 

Oznacza to, że oceanografowie i geografowie widzą drogę swojego rozwoju przez utworzenie 
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mniejszych jednostek i uzyskanie samodzielności. Bazą nowych wydziałów byłyby jednostki 

zgromadzone w Instytucie Oceanografii i w Instytucie Geografii. Dodatkowo Wydział 

Oceanografii zasiliłaby redakcja Czasopisma "Oceanological and Hydrobiological Studies", 

które znajduje się na liście filadelfijskiej oraz małe trzyosobowe Centrum GIS a także 

dziekanat. Obecnie Wydział jest rozdzielony terytorialnie – Oceanografia ma siedzibę w Gdyni 

a Geografia wraz z filią dziekanatu znajduje się na terenie Kampusu Oliwskiego. Gdyby doszło 

do podziału Wydziału, to zlikwidowane zostaną instytuty, zatem zlikwidowane zostaną dwie 

funkcje dyrektorów instytutów i cztery funkcje zastępców dyrektorów co spowoduje, że środki 

wydatkowane na wynagrodzenia tych osób zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla 

nowego zespołu dziekańskiego nowego wydziału. Po podziale powstałby eksperymentalny 

Wydział Oceanografii i Wydział Geografii, który tylko w części byłby wydziałem 

eksperymentalnym, ponieważ co najmniej połowa pracowników to geografowie społeczno-

ekonomiczni. W Instytucie Geografii 3/4 studentów to studenci społeczno-ekonomiczni,  

w zasadzie cały kierunek Gospodarka przestrzenna ma taki charakter. Nowe wydziały 

podzieliłyby się kierunkami w następujący sposób – na Wydziale Oceanografii 

funkcjonowałaby Oceanografia pierwszego i drugiego stopnia, Geologia pierwszego stopnia 

oraz Ichtiologia morska pierwszego stopnia. Wstępnie zatwierdzony jest projekt nowego 

kierunku studiów Aquakultura. Na Wydziale Geografii pozostałaby Geografia pierwszego  

i drugiego stopnia oraz Gospodarka przestrzenna pierwszego i drugiego stopnia. Ten ostatni 

kierunek studiów jest najbardziej wziętym kierunkiem. Kierunek Gospodarka wodna byłby 

kierunkiem międzywydziałowym administrowanym przez Wydział Oceanografii. Wydział 

wspólnie z innymi wydziałami prowadzi kierunek studiów Ochrona środowiska oraz 

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. Wydział posiada akredytację PKA  

z wyróżnieniem. W 2012 roku przeprowadzona była akredytacja instytucjonalna. W ciągu 

ostatnich trzech lat bardzo znacząco poprawiła się efektywność publikacyjna Wydziału jako 

całości. Z szacunków opartych na bazie Expertus wynika, że licząc punkty podstawowe, czyli 

liczbę zgromadzonych punktów w poprzedniej parametryzacji i liczbę zgromadzonych 

punktów teraz przez wydział jest tych punktów dwa razy więcej. Podział Wydziału dałby szansę 

graniczącą z pewnością że Wydział Oceanografii uzyskałby kategorię A, natomiast Geografia 

na pewno nie spadłaby poniżej kategorii B. Obecnie Wydział ma kategorię B. W ciągu 

najbliższych trzech lat pracownicy Instytutu Geografii uzyskają trzy lub cztery profesury 

tytularne i co najmniej tyle samo habilitacji. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni 

doktora i doktora habilitowanego z geografii oraz oceanologii. W tej kadencji Wydział nie jest 

Wydziałem deficytowym, dokonano ogromnego wysiłku, żeby ten deficyt zlikwidować. 

Wydział jest aktywny jeżeli chodzi o projekty zarówno krajowe jak i międzynarodowe,  

w przypadku projektów krajowych w NCN plasuje się na czwartej pozycji w skali Uczelni. 

Aktualnie realizowanych jest dziewięć projektów międzynarodowych na łączną kwotę ponad 

7000000 złotych. Wydział ma nowy statek OCEANOGRAF, który jest wspaniałym 

narzędziem, ale też wyzwaniem dla całej Uczelni, bo to ona będzie armatorem tego statku. 

Rocznie potrzeba 5800000 złotych na utrzymanie tego statku. Istnieje obawa, że jeżeli Wydział 

nie będzie posiadał kategorii A, to będzie miał niewielkie szanse na uzyskanie dotacji na statek. 

Znacznie łatwiej będzie szukać pieniędzy i zarabiać tym statkiem wydziałowi posiadającemu 

kategorię A. Byłoby dobrze, gdyby decyzja o podziale Wydziału została podjęta przed 

parametryzacją, która odbędzie się w 2017 roku. Wówczas parametryzacji byłyby poddane 

dwie niezależne jednostki. Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zwrócił się do Senatorów  

z prośbą o poparcie wniosku. Umożliwiłoby to spełnienie pewnej wizji rozwoju jaką mają 

pracownicy Wydziału, zarówno geografowie jak i oceanografowie. Wydział posiadając 

kategorię B nie mógł wziąć udziału w konkursie na krajowy naukowy ośrodek wiodący. 

Utworzenie Wydziału Oceanografii przyczyniłoby się do postrzegania Uniwersytetu 

Gdańskiego jako Uczelni unikatowej, realizującej dewizę in mari via tua.  
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 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że JM Rektor powołał Komisję do spraw 

analizy, weryfikacji i oceny wniosków o utworzenie podstawowych jednostek organizacyjnych 

w UG w składzie prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Przewodniczący, prof. dr hab. Jerzy Bieliński, 

prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, 

prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, mgr Olga Dziubek, dr Lech Jędrzejewski, mec. Marek Kumiński. 

Komisja analizując wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii stwierdziła, że jest on 

niekompletny. Komisja zwróciła się do Dziekana, Kwestury, Działu Zarządzania Kadrami  

i innych jednostek z prośbą o przedstawienie analiz potrzebnych do wypracowania 

rekomendacji. Komisja oceniając wniosek o przekształcenie Instytutu Oceanografii głosowała 

następująco: na 9 osób obecnych, 6 osób nie, 3 osoby tak. Wniosek uzyskał niejednomyślne 

poparcie Rady Wydziału a ponadto nie jest jednoznacznie powiedziane co stanie się  

z Instytutem Geografii. Utworzenie dwóch nowych wydziałów jest niezgodne z panującym 

trendem, który stawia na kumulowanie a nie na dzielenie. Wydział rzeczywiście uczynił wiele 

aby nie być wydziałem deficytowym, jednakże biorąc pod uwagę liczbę studentów i kadrę 

można przypuszczać, że Instytut Oceanografii będzie miał deficyt, natomiast Instytut Geografii 

będzie miał bilans dodatni. W ostatnim czasie oba Instytuty mniej więcej w równym stopniu 

zwiększyły aktywność naukową. Przypuszczalnie Wydział funkcjonując w swojej obecnej 

strukturze także ma szanse na zdobycie kategorii A. Jeśli chodzi o SPUB, to do końca nie 

wiadomo na jakich zasadach jest on przyznawany i nie ma żadnej pewności, że utworzenie 

nowego wydziału zapewni środki na utrzymanie statku. Utworzenie nowego wydziału wpłynie 

na zmianę struktury Senatu UG i ta kwestia także powinna być rozważona przed podjęciem 

decyzji. Doceniając wysiłki Wydziału Oceanografii i Geografii w zakresie znacznej poprawy 

efektywności badań naukowych, zbilansowania wydatków na poziomie Uczelni, zabiegania  

o zwiększenie oferty edukacyjnej, czy pozyskiwania środków na prowadzenie badań, w tym 

utrzymanie kosztownej pływającej jednostki, Komisja uznała, że wniosek o przekształcenie 

Instytutu Oceanografii w Wydział Oceanografii mógłby być rozpatrzony w dalszej 

perspektywie po wzmocnieniu potencjału naukowego i kadrowego obu jednostek 

organizacyjnych. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Organizacji 

i Rozwoju prof. dr hab. E. Łojkowskiej poinformowała, że Komisja 7 czerwca rozpatrywała 

wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii. Głosowało 12 osób, 6 osób tak, 4 osoby nie, 2 

osoby wstrzymały się od głosu. Wniosek nie uzyskał wymaganego poparcia.  

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

poinformował, że Komisja ocenia skutki finansowe tworzenia nowych jednostek 

organizacyjnych i z tego punktu widzenia opinia Komisji była popierająca. Indywidualne 

opinie członków Komisji były różnorodne. Głosowało 14 osób, 8 osób tak, 4 osoby nie, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. Komisji trudno było wypracować wynik finansowy, który byłby 

jednoznaczny i bezdyskusyjny. Wydział w ostatnich latach miał mocną równowagę finansową. 

Nowemu wydziałowi przyświeca jednorodność naukowa, ale to przedsięwzięcie nie jest 

podjęte po to, żeby zmienić sytuację finansową ale po to żeby pełnić misję dydaktyczną 

wychowawczą i naukową. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy dwie nowe jednostki będą 

miały w sumie przychody większe, takie same czy mniejsze, bo prognozowanie kategorii nie 

jest pewne. Problemem jest równowaga tych jednostek po podziale, bo obsada pozostałej części 

Wydziału to tylko 4 profesorów i 12 doktorów habilitowanych. Byłaby to zbyt słaba jednostka, 

żeby stabilnie funkcjonować, ponieważ różne są losy kadrowe pracowników. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz poinformował, że jest zaskoczony rekomendacją 

przedstawioną przez prof. dra hab. inż. J. Błażejowskiego. Wynika z niej, że Komisja nie 

znalazła żadnych pozytywnych oznak proponowanego rozwiązania. Komisja sugeruje, że na 

uczelniach jest tendencja do łączenia a nie do dzielenia a tymczasem na Uniwersytecie 

Jagiellońskim podzielił się Wydział Biologii i Nauk o Ziemi i powstanie Wydział Geografii  
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i pozostanie Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Na bazie Instytutu tworzy się wydział, instytut 

posiada uprawnienia jest w strukturze wydziału, zatem są one zachowane, pozostaje stary 

wydział, który po kilku miesiącach zmienia nazwę. Nie ma obaw, że wydział może utracić 

uprawnienia. Dyrektor Biura Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów poinformował, że 

dziekan ma obowiązek poinformować Centralną Komisję o zmianach w momencie kiedy 

zabraknie wymaganej liczby samodzielnych pracowników do stopnia, jest to 12 pracowników 

samodzielnych w tym 3 tytularnych. 

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

wniosek. Przed ośmiu laty na UG powstały dwa nowe wydziały – Wydział Historyczny  

i Wydział Biologii. Wydziały te szybko uzyskały kategorię A. Jeżeli Uczelnia ma być silna 

należy tworzyć nowe jednostki i zabiegać o kategorię A. Są ogromne szanse na to, że 

Oceanografia uzyska kategorię A. Jest to jedna z najlepszych tego typu jednostek, współpracuje 

z wieloma renomowanymi jednostkami nie tylko w Europie. Jeśli chodzi o nowy statek, to od 

dawna wiadomo, że armatorem będzie Uniwersytet Gdański, który będzie musiał partycypować 

w kosztach utrzymania. Nowa jednostka pływająca ma szczególne dane techniczne i wspaniałe 

wyposażenie w aparaturę badawczą, wydaje się więc, że będzie wykorzystywana i przynosiła 

Uczelni zysk. W przypadku WOiG różne jednostki mają różne interesy, które przejawiają się 

w różnorodności typu badań, nie ma takiego czegoś jak jedna metodologia naukowa. 

Eksperymentalność oceanologów i bardziej historyczno-humanistyczne nachylenie części 

geografiicznej sprawia, że te dwa profile obecnego wydziału nie mogą wszystkich problemów 

widzieć tak samo. Wydziały powinny mieć bardzo precyzyjnie określone zadania badawcze  

i miejsce w strukturze nauki polskiej. Należy poprzeć ten wniosek.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że Wydział Oceanografii  

i Geografii miał już kategorię A, w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie żeby wrócił do 

tej kategorii bez dzielenia się. Na każdym wydziale są jednostki lepsze i gorsze. Nie można 

dzielić wydziałów po to, żeby wyodrębnić te lepsze jednostki aby uzyskały kategorię A  

i jednocześnie pozostawić te gorsze jednostki z kategorią B lub nawet C. Byłby to dość dziwny 

sposób na polepszanie pozycji i prestiżu Uczelni. Ważne są kwestie finansowe a nie ma żadnej 

gwarancji, że nowy wydział będzie w stanie utrzymać się i nie zwiększy deficytu zwłaszcza, że 

większość studentów pozostaje przy Instytucie Geografii. Nowy wydział będzie miał bardzo 

niewielu studentów, co zapewne przełoży się na jego wynik finansowy.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz Wydział zauważył, że obecnie Wydział nie ma 

deficytu, więc nie może go zwiększyć.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk stwierdziła, że propozycja Instytutu 

Oceanografii jest logiczna, tematyka badawcza spójna, nowy wydział miałby odrębną 

lokalizację i posiada nowoczesny statek badawczy. Wydział aktywnie uczestniczy w wielu 

projektach badawczych, wydaje się, że nie ma żadnych wątpliwości, iż jest w stanie uzyskać 

kategorię A. Dla Uniwersytetu zlokalizowanego nad morzem byłby doskonałą wizytówką.  

Jest to dobry projekt.  

 Prof. dr hab. W. A. Majewski zauważył, że głównym mankamentem tego wniosku jest 

to, że dotyczy tylko części wydziału, brakuje analizy dotyczącej pozostałych jednostek. 

Wniosek nie jest dobrze przygotowany. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jaka byłaby po 

przekształceniu liczba pracowników i studentów na Wydziale Oceanografii a jaka na Wydziale 

Geografii. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz na poinformował, że na Wydziale Oceanografii 

liczba pracowników wyniosłaby 116, jest to liczone w etatach a studentów około 510, na 

Wydziale Geografii byłoby 85 pracowników a studentów około 850.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zwrócił się z pytaniem ilu z tych 116 

pracowników Oceanografii to pracownicy naukowi.  
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 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz wyjaśnił, że w Instytucie Oceanografii 

zatrudnionych jest 60 pracowników naukowych. Prawie identyczna liczba pracowników 

naukowo-dydaktycznych jest w Instytucie Geografii. Ta struktura wydaje się być zaburzona, 

gdyż jest wielu innych pracowników niż nauczycieli akademickich - kilkanaście osób pracuje 

w Stacji Morskiej w Helu, trzy osoby są zatrudnione wydawnictwie i tyle samo w Centrum 

GIS. Zatrudnieni są również marynarze, a w tej chwili trwa nabór marynarzy na nowy statek, 

poza tym Wydział zakończył kilka projektów europejskich i na okres pięciu lat trzeba zatrudnić 

pracowników technicznych do utrzymania trwałości projektu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie 

głosowania tajnego, ponieważ opinie poszczególnych komisji są bardzo zróżnicowane, 

Senacka Komisja Budżetu i Finansów również nie wypracowała jednomyślnego wniosku  

a dzisiejsza dyskusja wykazała sporą rozbieżność w jego ocenie. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że zgodnie ze Statutem UG głosowanie 

tajne przeprowadza się na wniosek członka Senatu UG.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 25 osób tak, 31 osób 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Instytutu Oceanografii 

w Wydział Oceanografii. Senat UG nie wyraził pozytywnej opinii w sprawie przekształcenia 

Instytutu Oceanografii w Wydział Oceanografii. 

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

się do opinii Senatu UG.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9 

Opinia Senatu UG w sprawie powołania Dyrektora Studium Języków Obcych. 

Zgodnie z § 54 ust. 3 Statutu UG Dyrektora Studium powołuje i odwołuje Rektor, po 

zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników Studium. 

Rektor Elekt, prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że kandydatką na Dyrektora 

Studium Języków Obcych jest Pani mgr Alina Swebocka, pracownik Studium. Pracownicy SJO 

poparli tę kandydaturę. Pani mgr Alina Swebocka jest absolwentką Wydziału Filologiczno-

Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego a obecnie lektorem języka angielskiego. Jest osobą, 

która czynnie włącza się nie tylko w proces dydaktyczny ale również uczestniczy w wielu 

konferencjach. W 2001 roku zorganizowała „Dni języków obcych” na Uniwersytecie 

Gdańskim, w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki współorganizowała wiele imprez, jest 

opiekunem Koła Naukowego Języka Angielskiego, współpracuje z Akademickim Centrum 

Kultury oraz Radiem MORS. Pani mgr Alina Swebocka ma także osiągnięcia w zakresie 

działalności pozauczelnianej. 

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

Gdański jest jedynym miejscem pracy Pani mgr A. Swebockiej. 

 Rektor Elekt prof. UG, dr hab. J. Gwizdała wyjaśnił, że Pani mgr Alina Swebocka 

oświadczyła, iż o ile zostanie wybrana na stanowisko Dyrektora Studium to zrezygnuje  

z zatrudnienia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 39 osób tak, 4 osoby 

nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani mgr Aliny Swebockiej na stanowisko 

Dyrektora Studium Języków Obcych na kadencję 2016-20120.  
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ad 10 

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

z § 122 ust 3 Statutu UG Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor po zasięgnięciu 

opinii Senatu. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2016 – 2020 weszli przedstawiciele poszczególnych wydziałów, Parlamentu 

Studentów oraz Biura Rekrutacji. Przewodniczącym Komisji będzie prof. UG, dr hab. Arnold 

Kłonczyński - Prorektor ds. Studenckich UG. Komisja rozpocznie prace od 1 września 2016 

roku kontynuując rekrutację na drugi stopień studiów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 46 osób tak, 1 osoba nie.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016-

2020. 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie powołania Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej na kadencję 2016 – 2020 w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

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

pierwsza zmiana to określenie zasad wnoszenia przez doktoranta opłaty za powtarzanie 

przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce. W kwietniu tego roku Senat UG 

uchwalił nowy Regulamin Studiów Doktoranckich zgodnie z którym doktorant może 

powtarzać nie więcej niż dwa przedmioty w danym okresie rozliczeniowym. Druga zmiana 

polega na doprecyzowaniu kwestii skreślenia studenta z listy studentów i odpowiednio 

doktoranta z listy doktorantów. Ostatnia zmiana to dodanie trzech załączników, które zawierają 

kolejne wzory umów umożliwiających sfinansowanie usług edukacyjnych świadczonych przez 

Uczelnię ze środków podmiotu trzeciego.  

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosowało 12 osób, 12 osób tak.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 46 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za 

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

tych opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 12 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 18/16 Senatu UG w sprawie warunków  

i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

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

zmiana polega na dodaniu zapisu dotyczącego Wydziałowi Chemii, który we współpracy  

z Politechniką Gdańską chce prowadzić studia doktoranckie interdyscyplinarne 

(INTERCHEM). Druga zmiana to dodanie znaku „*” w zapisie dotyczącym Studiów 

Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych.  
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 47 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 18/16 Senatu UG w sprawie warunków 

i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 13 

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski Rzecznik Dyscyplinarny ds. postępowania etycznego 

Nauczycieli Akademickich przedstawił informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu 

Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego w kadencji 2012-2016. 

Informacja w załączeniu do oryginału protokołu.  

Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że dwa wnioski, które wpłynęły w roku 

ubiegłym zostały rozpatrzone w tym roku, zakończyły się pozytywnie. W czasie poprzedniej 

kadencji takich spraw było 17 a obecnie 5. Jest to ewenement w skali kraju, ponieważ  

w ostatnich dwóch latach lawinowo rośnie liczba spraw kierowanych do komisji i rzeczników 

etycznych oraz dyscyplinarnych. Pod tym względem nasza Uczelnia wypada bardzo dobrze  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek w imieniu własnym, Senatu UG i całej społeczności 

akademickiej podziękował prof. dr hab. inż. J. Błażejowskiemu za pełnienie tej wymagającej 

taktu i dyplomacji funkcji. 

 

 

ad 14 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 19 maja 2016 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 46 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 19 maja 

2016 roku. 

 

 

ad 15 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że jutro w stoczni NAUTA S.A. o godz. 

12.00 odbędzie się chrzest statku OCEANOGRAF. Na uroczystość można dojechać autokarem 

o godz. 11.00 sprzed Rektoratu.  

 B. Czechowska-Derkacz poinformowała, że Wydział Biologii otrzymał wyróżnienie  

w tegorocznej edycji konkursu „proMYK-i” Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich 

„PRom” w kategorii najlepszy projekt lub działanie promujące naukę i uczelnię. Chodzi  

o projekt Dni mózgu 2016 w Trójmieście, projekt promocyjno- edukacyjny realizowany  

w ramach Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week). Wartość nagrody to 9 

tysięcy złotych na realizację akcji reklamowych na portalach edukacyjnych sponsorów.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował Dziekanowi prof. dr hab. D. Szlachetko 

oraz pracownikom Wydziału Biologii.  

 Dr P. Zamojski poinformował, że kilkunastu pracowników Wydziału Nauk 

Społecznych zwróciło się z prośbą o przedstawienie Senatowi propozycji uchwały  

o następującej treści: „Społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego wyraża najwyższe 

zaniepokojenie postępowaniem władz Republiki Turcji polegającym na zastosowaniu środków 

karnych i wszczęciu postępowań prokuratorskich przeciwko 1128 nauczycielom akademickim 

którzy podpisali publicznie oświadczenie sprzeciwiające się działaniom władz własnego rządu 

na terenie południowo-wschodniej Turcji. Uniwersytet Gdański jest częścią miasta z którego 

wywodzi się solidarnościowy ruch walki o wolność, w tym także wolność słowa. Z tego miejsca 
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o szczególnym znaczeniu dla przezwyciężenia totalitarnych reżimów Europy środkowo-

wschodniej wzywamy władze Republiki Turcji do poszanowania wolności i praw obywateli 

oraz wolności prowadzenia badań naukowych i ogłaszania ich wyników. Wyrażamy także 

swoją solidarność ze wszystkimi sygnatariuszami oświadczenia zatytułowanego „Nie 

będziemy uczestniczyć w tych zbrodniach”, którzy są represjonowani jedynie ze względu na 

publiczne zabranie głosu”. Dr P. Zamojski poinformował, że tego typu oświadczenia 

wystosowały również takie organizacje jak: Scholars at Risk Network, American Historical 

Association, American Philosophical Association, United Kingdom Academic Peace. 

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

ma w przyjętym porządku obrad a ponieważ prawdopodobnie nie wszyscy mają na ten temat 

wystarczającą wiedzę dlatego Senat UG nie powinien pochopnie podejmować uchwały w tej 

sprawie. Najpierw należałoby przeprowadzić głosowanie, czy w ogóle Senat chce zajmować 

stanowisko w tej sprawie.  
 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że apel, który został przedstawiony 

nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek merytorycznej decyzji i zaproponował, żeby Senat UG 

nie przenosił tej sprawy na kolejne posiedzenie Senatu UG, ale w tej chwili wypowiedział się 

czy popiera przedstawione stanowisko czy nie, tym bardziej, że za parę miesięcy w tamtym 

rejonie świata może być całkiem inna sytuacja. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował przeprowadzenie głosowania, z którego 

wyniknie, czy Senat UG zamierza zajmować stanowisko w tej sprawie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 13 osób tak, 26 osób 

nie, 9 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG postanowił, że nie będzie zajmował stanowiska. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski poinformował, że kończy swoją czternastoletnią pracę 

Senatora i podziękował za konstruktywną współpracę na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że ponieważ jest to ostatnie posiedzenie 

Senatu i koniec kadencji JM Rektora chciałby w imieniu Wydziału Historycznego podziękować 

za współpracę i przychylność dla Wydziału, którego problemy były rozpatrywane bardzo 

przychylnie, konkretnie i z życzliwością. Rektor prof. dr hab. B. Lammek posiada cechy, które 

są szczególnie cenne a mianowicie jest konkretny w rozpatrywaniu wszelkich spraw  

i podejmuje niezwłoczne decyzje. Prof. dr hab. W. Długokęcki życzył JM Rektorowi 

wszystkiego najlepszego w pracy zawodowej i życiu prywatnym.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że również przestaje pełnić 

funkcję Senatora i podziękował za owocne dyskusje, owocne działania, które Senat 

podejmował i życzył, aby w następnych latach takich pożytecznych decyzji było jeszcze więcej.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował Senatowi UG za zaangażowanie, dobrą 

współpracę, atmosferę i rzeczowość. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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