
 

Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 kwietnia 2016 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: 

- dr hab. Annie Ryś z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Markowi Gołębiowskiego z Wydziału Chemii akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Przemysławowi Różańskiemu z Wydziału Historycznego 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 poinformował, że Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko 

został wybrany do dwóch Komitetów PAN – komitetu Biologii Organizmalnej oraz Komitetu 

Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej. 

 

ad 2 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 39 osób, 39 osób 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 Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Stempniewicza na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Wojczulanis-Jakubas na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Stefana Tukaja na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Ewy Zalewskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4. Opinia Senatu UG na temat recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. inż. Jerzego 

Błażejowskiego w związku z nadaniem Profesorowi Krzysztofowi Matyjaszewskiemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  

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

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne 

i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 

2016/2017.  

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
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9. 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. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 

2017/2018. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 31 marca 2016 roku. 

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Stempniewicza na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko poinformował, że wniosek ten został pozytywnie 

zaopiniowany przez Senat UG na posiedzeniu w lutym, ale z przyczyn proceduralnych 

związanych ze sprawami w ZUS musi być rozpatrzony ponownie.  

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

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

Lecha Stempniewicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.2 

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

o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Wojczulanis-Jakubas na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

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

Katarzyny Wojczulanis-Jakubas na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
 

ad 3.3 

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

o zatrudnienie dra hab. Stefana Tukaja na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

wstrzymały się od głosu.  

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

Tukaja na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 3.4 

 Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych prof. dr hab. B. Chrzanowki 

przedstawił wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Ewy Zalewskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że z przedłożonej informacji 

wynika, iż kandydatka nie opracowała żadnych recenzji, nie uczestniczyła w grantach, nie brała 

udziału w żadnej konferencji zagranicznej. Wydaje się że przedstawiony dorobek nie jest 

imponujący i wniosek nie spełnia kryteriów  
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 Prof. dr hab. B. Chrzanowki stwierdził, że decyzja należy do Senatu UG.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że dr hab. E. Zalewska uzyskała 

habilitację stosunkowo niedawno bo w 2015 roku, więc trudno wymagać recenzji w tak krótkim 

okresie czasu, ponieważ jako doktor mogła recenzować tylko prace magisterskie.  

 Dr H. Furmańczyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy dr hab. E. Zalewska obecnie 

jest zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy.  

 Prof. dr hab. B. Chrzanowki potwierdził, że dr hab. E. Zalewska jest zatrudniona na 

stanowisku starszego wykładowcy.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 20 osób tak, 15 osób 

nie, 18 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG negatywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dr hab. Ewy Zalewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.5 

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

o zatrudnienie dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 46 osób tak, 1 osoba 

nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  

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

Józefa Grabarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. inż. Jerzego Błażejowskiego  

w związku z wszczęciem postępowaniu o nadanie Profesorowi Krzysztofowi 

Matyjaszewskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu. 

Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski zaprezentował życiorys oraz osiągnięcia naukowe 

Profesora Krzysztofa Matyjaszewskiego. Stwierdził, że urodzony i wykształcony w Polsce 

wybitny uczony, związany aktualnie z Uniwersytetem Carnegie Mellon w Pittsburgu (USA), 

jest światowej klasy liderem w zakresie kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej  

z przeniesieniem atomu. Wniósł nieprzemijający wkład w rozwój inżynierii makromolekularnej 

– w szczególności syntezy i przetwarzania polimerów o zadanych właściwościach. 

Zaproponował nowatorskie podejście do preparatyki kopolimerów blokowych i gradientowych, 

funkcjonalizowanych makrocząsteczek o określonym składzie oraz określonej masie  

i strukturze, a także polimerów hybrydowych, nieorganicznych i metaloorganicznych. Badania 

Profesora znacząco poszerzają wiedzę o mechanizmach polimeryzacji rodnikowej, kationowej 

i anionowej, relacjach struktura makrocząsteczek–właściwości makroskopowe oraz katalizie 

homo- i heterogenicznej.  

 Profesor Krzysztof Matyjaszewski jest wybitnym, światowej klasy uczonym, który jest 

wymieniany przez serwis Thomson Reuters jako poważny kandydat do Nagrody Nobla  

w dziedzinie chemii.  

 Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski poinformował, że z pełnym przekonaniem popiera 

wniosek o nadanie Profesorowi Krzysztofowi Matyjaszewskiemu tytułu doktora honoris causa 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak. 
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Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną przez  

prof. dra hab. inż. Jerzego Błażejowskiego w związku z wszczęciem postępowania o nadanie 

Profesorowi Krzysztofowi Matyjaszewskiemu z Uniwersytetu Carnegie Mellon w Pittsburgu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 

 

ad 5 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany 

Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu Senatu 

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

statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających  

w Uczelni. Związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Proponowane 

zmiany ujęte w punkcie 1 mają na celu doprecyzowanie zapisów Statutu UG oraz wynikają ze 

względów pragmatycznych. Chodzi o to, żeby kadencja dyrektora studium była taka sama jak 

kadencja władz Uczelni. Natomiast zmiany ujęte w punkcie 2 projektu uchwały to są zmiany, 

które dostosowują Statut UG do zmienionego Kodeksu Pracy. Dotychczas obowiązywał limit 

trzech umów. Został on wzbogacony o dodatkowy limit 33 miesięcy i w tej chwili obowiązują 

dwa limity. Należy zmienić Statut UG po to, żeby obsłużyć ośmioletni okres zatrudnienia 

asystentów i adiunktów na podstawie umów na czas określony. Nowe przepisy nie znoszą 

obowiązku habilitowania się czy uzyskania doktoratu w terminie ośmiu lat dlatego, że nawet 

jeżeli adiunkt czy asystent zostanie zatrudniony na czas nieokreślony, to po upływie ośmiu lat 

istnieje podstawa do wypowiedzenia stosunku pracy. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 52 osoby tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 6 

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

uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

zmiana Regulaminu wynika z przepisów prawa. Nad zmianą Regulaminu pracowali kierownicy 

studiów doktoranckich reprezentujący większość wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: 

Wydziału Historycznego, Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Biologii, Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk Społecznych 

oraz przedstawiciele doktorantów. Proponowane zmiany w porównaniu z obecnie 

obowiązującym Regulaminem polegają przede wszystkim na dookreśleniu praw i obowiązków 

doktoranta, które nie są przewidziane w ustawie oraz rozporządzeniu (§ 4-8 projektu uchwały). 

Następna zmiana to wyraźne określenie zadań i kompetencji kierowników studiów 

doktoranckich poprzez podkreślenie znaczenia tego stanowiska i jednoczesnym zachowaniu 

istotnych kompetencji dziekana i rady wydziału lub instytutu (§ 9 projektu uchwały). Ponadto 

określa się zasady roku akademickiego, warunki trybu odbywania zajęć dydaktycznych w tym 

między innymi kwestie związane z warunkami i trybami uzyskiwania zaliczeń (§ 15-19). 

Zmiany dotyczą także przedłużania okresu rozliczeniowego, powtarzanie przedmiotu (§ 20-

21), indywidualnego programu studiów (§ 28), studiowania awansem (§ 24), możliwości 

eksternistycznego zaliczania zajęć (§ 25), możliwości przenoszenia i uznawania zajęć 

zaliczonych przez doktoranta (§ 32). Przyjęto możliwość zmiany studiów doktoranckich  

w ramach UG na inne formy studiów doktoranckich, możliwość przyjęcia na studia 
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doktoranckie doktoranta spoza UG (§ 36), wyraźnie określono zasady wznowienia studiów 

doktoranckich (§ 40), określono pojęcie ukończenia studiów doktoranckich (§ 45-47). Zgodnie 

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym regulamin studiów doktoranckich przyjmuje senat  

w drodze uchwały co najmniej na pięć miesięcy przed rozpoczęciem zajęć, tj. do dnia 30 

kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała 

dotyczy. Przedstawiony projekt nie zawiera przepisów, które pozwalają na uregulowanie 

pewnych spraw w regulaminach wydziałowych albo delegowania upoważnień na radę 

jednostki. Takie upoważnienia są niezgodne z ustawą co oznacza, że wszystko reguluje nowy 

regulamin i jeżeli wejdzie w życie, to dotychczasowe regulaminy wydziałowe przestaną 

obowiązywać.  

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

wprowadzenie dwóch autopoprawek. Ponieważ w piątek ukazało się nowe rozporządzenie 

MNiSW, w § 2 trzeba zmienić datę z 24 października 2015 roku na 13 kwietnia 2016 roku. 

Ponadto w § 13 napisano „portal doktoranta” a powinno być „portal studenta”, który obsługuje 

również doktorantów.  

Przewodniczący Rady Doktorantów UG mgr Maciej Ciemny poinformował, że 

przedstawiciele doktorantów pozytywnie zaopiniowali projekt Regulaminu, brali czynny udział 

w pracach nad opracowaniem tego projektu i na bieżąco zgłaszali propozycje i uwagi.  

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

poinformowała, że w skład Komisji wchodzą także kierownicy studiów doktoranckich, więc 

dyskutowano zarówno nad rozwiązaniami ogólnymi jak i szczegółowymi. Chodziło o to, żeby 

przyjęte rozwiązania były elastyczne w zależności od trybu studiów doktoranckich oraz ich 

specyfiki. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu Studiów 

Doktoranckich.  

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

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów 

Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

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

uchwały 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 

konieczność podjęcia uchwały wynika z 196 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

stanowiącej, że warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa senat  

w drodze uchwały oraz podaje do publicznej wiadomości nie później niż do dnia 30 kwietnia 

roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy. 

Zmiany polegają na uzgodnieniu zapisów uchwały z kolejnością etapów postępowania 

rekrutacyjnego, uporządkowaniu przepisów dotyczących szczegółowych warunków rekrutacji 

określonych na wniosek rad wydziałów, wyraźniejszym określeniu kompetencji Prorektora ds. 

Kształcenia w zakresie uruchamiania studiów doktoranckich dotyczących ustalenia na wniosek 

dziekana zwiększonego limitu przyjęć na te studia. Zmiany dotyczą także uruchomiania na 

wniosek dziekana studiów doktoranckich, gdy liczba kandydatów wstępnie zakwalifikowanych 

do przyjęcia na studia jest mniejsza od limitu przyjęć określonego uchwałą oraz uruchomienia 

na wniosek dziekana dodatkowej rekrutacji w razie niewyczerpania limitu przyjęć. Określono 

także zasady przyjęcia na studia kandydata będącego beneficjentem programu Diamentowy 

Grant. Taki kandydat uzyska tyle samo punktów co kandydat, który uzyskał najwyższą liczbę 

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym. Chodzi o zachęcenie beneficjentów tego programu 
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do podejmowania studiów doktoranckich na naszej Uczelni. Wyraźnie określono sposób 

ogłaszania wyników rekrutacji za pośrednictwem systemu IRK i poza nim oraz informacji  

o terminach i wglądzie kandydata do akt postępowania. Są to sprawy istotne, bowiem czasem 

są przedmiotem zarzutów stawianych przez kandydatów . Określono także sposoby doręczania 

kandydatom decyzji w sprawie przyjęcia na studia na każdym etapie postępowania Ma to 

znaczenie, ponieważ procedury przyjęć na studia doktoranckie są długotrwałe a jednocześnie 

doktoranci oczekują na jak najszybsze wypłaty stypendiów. Ponadto wprowadzono kilka zmian 

o charakterze redakcyjnym.  

Przewodniczący Rady Doktorantów UG mgr Maciej Ciemny poinformował, że 

przedstawiciele doktorantów pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały i są zadowoleni z tego, 

że nowe zasady umożliwią doktorantom na pierwszym roku szybsze wypłaty stypendiów. 

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

w sprawie studiów doktoranckich, które nadchodzą z MNiSW nie są optymistyczne. Może się 

okazać, że już od najbliższego roku nie będzie można prowadzić studiów doktoranckich 

niestacjonarnych, wtedy kiedy wydział nie będzie prowadził studiów stacjonarnych. Może to 

oznaczać że uchwalany dziś Regulamin nie wejdzie w życie od października. Osobną 

kłopotliwą sprawą jest sprawa wypłat stypendiów dla doktorantów, gdyż będzie je musiała 

otrzymywać co najmniej połowa doktorantów. Na niektórych wydziałach byłoby to kilkaset 

osób i byłoby to bardzo poważne obciążenie dla wydziałów. 

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

MNiSW przekazało do zaopiniowania projekt małej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym. Największa zmiana dotyczy właśnie studiów doktoranckich. Wydział będzie mógł 

prowadzić niestacjonarne doktoranckie studia pod warunkiem, że równocześnie będzie 

prowadził studia stacjonarne i liczba osób na studiach stacjonarnych będzie o połowę większa 

niż na studiach niestacjonarnych. Jeśli chodzi o stypendia, to nie tylko Uniwersytet Gdański ale 

także inne uczelnie zgłosiły w tej sprawie swoje obiekcje, ale nie wiadomo czy zostaną one 

uwzględnione. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym miałaby wejść w życie około 2018 

roku. Przygotowanie tej ustawy ma wyglądać w ten sposób, że został ogłoszony konkurs, mają 

zostać wyłonione trzy zespoły, które mają przygotować swoje założenia do ustawy, które 

następnie będą konsultowane ze środowiskiem akademickim. Część małej nowelizacji, która 

miałaby wejść w życie od nowego roku akademickiego a część w przyszłości nie była 

konsultowana ze środowiskiem.  

Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie jakie były 

przesłanki tego, że koniecznie muszą być prowadzone doktoranckie studia stacjonarne.  

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

zna odpowiedzi na to pytanie.  

Prof. dr hab. J. Zajadło stwierdził, że być może trzeba będzie przejść na prowadzenie 

podyplomowych studiów metodologicznych, które będą przygotowywały do pisania pracy 

doktorskiej.  

Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że MNiSW zamierza wprowadzić także inne 

zmiany, takie jak obniżenie pensum doktorantów z 90 do 60 godzin. Byłoby to trudne do 

zaakceptowania ponieważ na wydziałach eksperymentalnych doktoranci prowadzą dużo zajęć 

dydaktycznych i z reguły mają obciążenie do 90 godzin rocznie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak,  

1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę 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. 
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ad 8 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

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

zmiana polega na dodaniu zapisu: „Program studiów w tym plan studiów uchwalany przez radę 

wydziału mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 i 2 sposoby wyrażania wyniku studiów 

podyplomowych na świadectwie ukończenia tych studiów.” Czasem istnieje potrzeba 

wynikająca z różnego rodzaju przepisów organizacji zawodowych, organizacji unijnych czy 

wewnętrznych przepisów, żeby ocena miała charakter bardziej opisowy. Na przykład jeśli 

chodzi o studia podyplomowe Tłumaczenia ustne zaszła potrzeba, aby na świadectwie 

pojawiały się dwie oceny z egzaminu z tłumaczenia potwierdzające uzyskanie odrębnych 

kwalifikacji. Jest to rozwiązanie, które uelastycznia sposób wyrażania oceny.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9 

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 

dotyczą: 

- uchwalenia liczby miejsc na studia (załącznik nr 2 do uchwały). Nowelizacja ustawy Prawo 

o szkolnictwie wyższym zobligowała senaty uczelni do określenia w drodze uchwały liczby 

miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na dany rok akademicki, w tym 

liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni 

publicznej. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosując się do zapisów ustawy i uchwał rad 

wydziałów zaproponowała przedstawienie liczby miejsc w formie tabeli z podziałem na liczbę 

miejsc ogółem oraz maksymalną liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek 

studiów stacjonarnych w uczelni publicznej. Ustalona na ten rok liczba miejsc na poszczególne 

kierunki studiów stacjonarnych została utrzymana na tym samym poziomie co w roku ubiegłym 

a dokładnie jest o jedną osobę wyższa. Wyraźna różnica dotyczy tylko kolumny opisanej jako 

maksymalna liczba miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów 

stacjonarnych w uczelni publicznej. Rady poszczególnych wydziałów znacznie zwiększyły  

w tym roku pulę miejsc przeznaczonych dla tej grupy kandydatów na studia. Na studiach 

niestacjonarnych liczba miejsc jest o blisko dwieście mniejsza niż w poprzednim roku. Taka 

decyzja została podyktowana zmniejszającym się zainteresowaniem studiami 

niestacjonarnymi; 

- załącznika nr 4 do uchwały (procedura rejestracji w systemie IRK). W tym roku Centrum 

Informatyczne przygotowało nowy interface systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. 

Zmianie uległy etapy zapisu na kierunek studiów i w związku z tym konieczne było 

zmodyfikowanie dotychczasowej treści Procedury rejestracji w IRK tak, aby była ona spójna  

z nową wersją systemu. Proponowane zmiany uzyskały akceptację rad wydziałów i Uczelnianej 

Komisji Rekrutacyjnej.  

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

Senat UG podjął uchwałę 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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ad 10 

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

uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne 

i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 

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

- w załączniku nr 1 do uchwały, który obejmuje zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 

dodano informacje o uruchomieniu na Wydziale Biologii studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia na kierunku Biologia medyczna, na Wydziale Filologicznym studiów niestacjonarnych 

drugiego stopnia na kierunku Filologia romańska, wydzieleniu dwóch linii językowych 

hiszpańskiej i portugalskiej w ramach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku 

Iberystyka. Na Wydziale Nauk Społecznych utworzono nową specjalność Psychologia  

i biznesu w ramach stacjonarnych i niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku Psychologia. Na Wydziale Oceanografii i Geografii uruchomiono nowy kierunek 

Akwakultura na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. 

- załącznik nr 3 do uchwały dotyczący terminów rekrutacji jest zgodny ze znowelizowaną 

treścią art. 169. ust. 2. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Senat uczelni ustala, w drodze 

uchwały, warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej 

w drodze elektronicznej, dla poszczególnych kierunków studiów. Uchwałę podaje się do 

wiadomości publicznej nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, 

którego uchwała dotyczy, i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.” 

Zrezygnowano z umieszczania kontaktu do komisji rekrutacyjnych, bo nie sposób przewidzieć 

z rocznym wyprzedzeniem w jakim pokoju, pod jakim numerem telefonu komisja będzie 

urzędowała. Nowością na rok 2017/2018 jest czerwcowy termin rozpoczęcia rekrutacji na 

studia. Do tej pory system IRK był uruchamiany w połowie maja. Z uwagi na coraz późniejsze 

wręczanie świadectw dojrzałości i zmniejszająca się liczbę kandydatów z tzw. stara maturą 

uznano, że nie ma potrzeby rozpoczynania rekrutacji tak wcześnie. Przesunięcie terminu na 

czerwiec pozwoli na lepsze przygotowanie systemów elektronicznych do rekrutacji; 

- załącznik nr 4 do uchwały (procedura rejestracji w systemie IRK) podobny jest jak w roku 

poprzednim; 

- załącznik nr 5 do uchwały (dokumenty wymagane w procesie rekrutacji na studia) podobny 

jak w roku 2016/2017.  

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

uchwały uzyskał akceptację rad wydziałów i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że w § 5 projektu uchwały napisano, 

iż zaświadczenie kandydata o wyniku matury międzynarodowej IB jest honorowane tylko  

w roku wydania zaświadczenia. Czy w związku z tym, jeżeli ktoś zdecyduje się zdawać na 

studia za rok jego świadectwo będzie nieważne?  

Mgr U. Dalke poinformowała, że kandydat najpierw dostaje zaświadczenie a dopiero 

potem właściwe świadectwo, oryginał.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 31 marca 2016 roku. 

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

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 31 marca 

2016 roku.  

 

 

ad 12 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Komisja Europejska przyznała 

Uniwersytetowi Gdańskiemu jako drugiemu w Polsce, bowiem ma je jeszcze UMK w Toruniu, 

logo HR Excellence in Research. Jest to dla Uczelni wielki prestiż, wyróżnienie wskazujące, 

że Uczelnia przestrzega zasad, które zostały uznane za słuszne i etyczne w zakresie Zarzadzania 

Zasobami Ludzkimi. Komisja Europejska nadaje takie logo instytucjom, które stosują zasady 

„Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników 

naukowych”. Ma to również znaczenie praktyczne, ponieważ Komitet Ewaluacji Jednostek 

Naukowych przyznaje za to logo odpowiednią liczbę punktów w ocenie parametrycznej, co jest 

nie bez znaczenia przy uzyskiwaniu przez wydział kategorii. Nad przygotowaniem 

dokumentacji pracował pięcioosobowy zespół a następnie dziesięcioosobowa komisja złożona 

z przedstawicieli wszystkich wydziałów oraz grup pracowniczych. Podziękowania należą się 

wszystkim, ale szczególnie Pani dr K. Świerk, która pracami kierowała i je nadzorowała, 

włożyła w to dużo wysiłku.  

 

Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 19 maja 2016 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska 

 

 

 

 

 

Rektor 

Przewodniczący Senatu  

Uniwersytetu Gdańskiego 

 

prof. dr hab. Bernard Lammek  


