
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 listopada 2015 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył prof. dr hab. inż. Jerzemu Błażejowskiemu 

Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI  

w uznaniu szczególnych zasług oraz długoletnią i pełną zaangażowania pracę naukową, 

dydaktyczną i organizacyjną na rzecz szkolnictwa wyższego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski przez dwie kadencje był Przewodniczącym Rady Głównej 

Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem Rady do Spraw Edukacji i Badań Naukowych przy 

Prezydencie RP, został wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Chemicznego na kadencję 

2016-2018, jest Prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz członkiem Polskiego 

Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej. 

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski podziękował za lata współpracy przebiegającej  

w bardzo życzliwej atmosferze oraz za przyznanie tak zaszczytnego wyróżnienia jakim jest 

Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył prof. dr hab. Markowi Ziętarze z Wydziału 

Biologii akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim a dr hab. Oldze Kubińskiej z Wydziału Filologicznego akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował nowo zatrudnionym profesorom  

i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek powitał nowych Senatorów: Panią prof. UG, dr hab. 

Małgorzatę Wiśniewską z Wydziału Zarządzania oraz przedstawiciela studentów  

Pana Kacpra Wiśniewskiego.  

 

 

ad 2 

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak. 

Senat UG 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 Prawa i Administracji o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Bagińskiej na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Anety Oniszczuk-Jastrząbek na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Perkowskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na 

kadencję 2016-2020.  
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5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG  

w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 

Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG  

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

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

7. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 29 października 2015 roku. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

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

i Administracji o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Bagińskiej na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

prof. dr hab. Ewy Bagińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim.  

 

ad 3.2 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider w zastępstwie Dziekana prof. UG, dra hab.  

K. Dobrowolskiego przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. 

Anety Oniszczuk-Jastrząbek na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 49 osób tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

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

Anety Oniszczuk-Jastrząbek na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.3 

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

o zatrudnienie dra hab. Piotra Perkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 46 osób tak, 1 osoba 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

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

Piotra Perkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

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

powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 

2016-2020. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  



3 

 

ad 5  

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

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

senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  

i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6  

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG w sprawie warunków  

i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

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

polegają na wykreśleniu z treści uchwały dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji  

i wykazaniu ich w odrębnym załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Zmiana ta spowodowana 

jest tym, że corocznie zwiększa się liczba wymaganych dokumentów oraz z konieczności 

wyszczególnienia dokumentów obowiązujących osoby, które ukończyły edukację poza 

granicami Polski. Między innymi chodzi o tłumaczenia oryginałów dokumentów, legalizację 

lub apostille, nostryfikację, kartę pobytu, Kartę Polaka i inne. Ponadto zdefiniowano różne 

formy naboru na studia. Dodano paragraf 11, w którym dokładnie opisano rekrutację 

dodatkową i rekrutację uzupełniającą uwzględniając proces naboru kandydatów ubiegających 

się o przyjęcie zarówno w ramach pierwszego jak i kolejnego kierunku studiów. Tegoroczna 

rekrutacja wykazała, że dotychczasowy zapis był zbyt ogólny, przez co mógł być rozmaicie 

interpretowany. Nowe zapisy pozwolą na wykluczenie ewentualnych wątpliwości 

interpretacyjnych. Dodatkowo pojawiła się możliwość prowadzenia rekrutacji zimowej  

i letniej pod warunkiem umieszczenia informacji o naborze letnim w tabelach z kryteriami 

kwalifikacyjnymi na dany kierunek studiów zarówno w przypadku studiów stacjonarnych jak 

i niestacjonarnych. W uchwale wprowadzono także drobne zmiany związane z nową 

terminologią wprowadzoną przez ustawodawcę, między innymi chodzi o zastąpienie zwrotu 

„limit” wyrażeniem „liczba miejsc”. W załączniku nr 1 do uchwały z kryteriów przyjęć na 

studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach Administracja i Kryminologia 

prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji wykreślono rozmowę kwalifikacyjną. 

Zmiana ta została podyktowana zmniejszającą się liczbą kandydatów. Rozmowę 

kwalifikacyjną wykreślono także z kryteriów przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia 

na kierunku Gospodarka przestrzenna prowadzonym na Wydziale Oceanografii i Geografii. 

Do tabel z zasadami rekrutacji na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunkach Fizyka  

i Fizyka medyczna dodano informację dotyczącą naboru letniego. W załączniku nr 1 do 

uchwały zawarto zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, które zostały 

zaakceptowane przez rady wydziałów i Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 35/15 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2016/2017. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński podziękował Pani mgr U. Dalke, Kierownikowi 

Biura Rekrutacji za owocną współpracę przy opracowywaniu warunków  

i trybu rekrutacji i ogromną pomoc w rozwiązywaniu z tym związanych problemów.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że na posiedzeniu kolegium 

rektorsko-dziekańskiego wyraził swoje wątpliwości związane z dwuprocentowym 

wskaźnikiem wzrostu liczby studentów. W tej chwili problem ten na Uczelni jest 

rozwiązywany elastycznie, ponieważ w miesiącach letnich następuje dostosowywanie się do 

limitu uczelnianego. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym zwiększenie ogólnej 

liczby studentów studiów stacjonarnych w uczelni publicznej powyżej 2% ogólnej liczby 

studentów studiów stacjonarnych studiujących w poprzednim roku akademickim następuje  

w drodze decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Jest to pewien 

przymus, w związku z tym należy wnioskować o zmianę ustawy, takie rozwiązanie wpływa 

na degradację wielu kierunków studiów. Konferencja Rektorów Polskich powinna postulować 

o zmianę tego przepisu. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że sprawa ta wymaga zastanowienia.  

 

 

ad 7 

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

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że na stronie 9 protokołu zamiast 

Prorektor ds. Studenckich napisano Prodziekan ds. Studenckich.  

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

7 protokołu, w punkcie 10 napisano nieprawidłową liczbę osób głosujących na tak, powinny 

być 54 osoby. 

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG  

z dnia 29 października 2015 roku. 

 

 

ad 8 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że w budynku Instytutu 

Biotechnologii trwają intensywne prace zmierzające do oddania tego budynku do użytku.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

Przewodniczący Senatu  

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

 

prof. dr hab. Bernard Lammek  

 


