
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 29 października 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. Beacie Pastwie-Wojciechowskiej z Wydziału Nauk Społecznych akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- prof. dr hab. Hannie Brycz z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- prof. dr hab. Stanisławowi Pogorzelskiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 

akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Żannie Sładkiewicz z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Agnieszce Herman z Wydziału Oceanografii i Geografii akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Annie Wasilewskiej z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Andrzejowi Letkiewiczowi z Wydziału Ekonomicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Stanisławowi Umińskiemu z Wydziału Ekonomicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Andrzejowi Jezierskiemu z Wydziału Ekonomicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Piotrowi Gnacińskiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Wiesławowi Laskowskiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Radosławowi Giętkowskiemu z Wydziału Prawa i Administracji 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 wręczył prorektorom oraz dziekanom dyplomy za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i organizacyjne oraz wkład w rozwój Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył Dziekanowi prof. UG, dr hab. Waldemarowi 

Suroszowi dyplom z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej i podziękował za 

wieloletnią, efektywną działalność dla dobra społeczności akademickiej. 

 JM Rektor poinformował, że Wydział Chemii po dokonaniu oceny instytucjonalnej 

otrzymał wyróżniającą ocenę i certyfikat jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 
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 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował w imieniu pracowników Wydziału 

Chemii i stwierdził, że sukces ten nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu osób, 

także spoza Wydziału. Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował Prorektor  

ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowskiej za wprowadzenie zmian w strukturze 

zarządzania kształceniem oraz wydzielenie Działu Jakości Kształcenia, który bardzo pomagał  

w przygotowaniu się do akredytacji. Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował 

również członkom Rady Konsultacyjnej, która skupia pracodawców Pomorza branży 

chemicznych. Rada konsultowała program kształcenia, który został wysoko oceniony przez 

PKA. Dzięki Radzie udało się stworzyć wiele dobrych nowych programów w tym Biznes 

chemiczny, który będzie prowadzony z Wydziałem Ekonomicznym. Dziekan prof. dr hab.  

P. Stepnowski podziękował również wszystkim Dziekanom i wydziałom, z którymi Wydział 

Chemii realizuje kształcenie interdyscyplinarne. Wspólnie z Wydziałem Biologii, Wydziałem 

Oceanografii i Geografii, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Wydziałem Zarządzania od 

25 lat prowadzone jest kształcenie na kierunku Ochrona środowiska. Sukces ten to nie tylko 

sukces Wydziału Chemii, ale całej Uczelni.  

 

 

ad 2 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 10a 

– projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 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. Marka Ziętary na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Namiotko na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.3. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie prof. dr hab. Janiny Heldt 

na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyko o zatrudnienie dra hab. Jerzego Toppa na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Olgi Kubińskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.6. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie likwidacji Pomorskiego Centrum Badań  

i Technologii Środowiska (POMCERT).  

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 

należącego do Uniwersytetu Gdańskiego położonego w Gdańsku przy ul. Elżbietańska 4/8 

(Bielańska 5) na rzecz firmy MANDU s.c. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie określenia liczby przedstawicieli grup 

pracowniczych, jednostek organizacyjnych, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz 

związków zawodowych Uniwersytetu Gdańskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej na 

kadencję  

2016-2020. 
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7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 65/12 Senatu UG w 

sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków 

zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez UG. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia dokumentacji związanej z 

wdrożeniem zasad Europejskiej Karty Naukowca w Uniwersytecie Gdańskim. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie medalu Wydziału Chemii. 

10a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

11. Przedstawienie wykazu istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 30 września 2015 roku. 

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Marka Ziętary na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 49 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

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

Marka Ziętary na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.2 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Namiotko na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

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

Tadeusza Namiotko na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.3 

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

i zatrudnienie prof. dr hab. Janiny Heldt na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 45 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie prof. dr hab. Janiny Heldt na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

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

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jerzego Toppa na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 
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Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 45 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dra hab. Jerzego Toppa na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.5 

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

o zatrudnienie dr hab. Olgi Kubińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 47 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

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

Olgi Kubińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.6 

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

Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 42 osoby tak, 3 osoby 

nie, 8 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

prof. dra hab. Krzysztofa Amielańczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.  

 

 

ad 4  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie likwidacji Pomorskiego Centrum Badań i Technologii Środowiska (POMCERT). 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że działalność Centrum już od 

dłuższego czasu jest zamykana. W tej chwili Centrum nie prowadzi już żadnej działalności, 

wszystkie projekty, które zostały zakończone zostały przejęte a wszystkie projekty, które są 

jeszcze realizowane i są w tzw. okresie trwałości przeszły do nadzoru do pionu Kwestora. 

Działy, które zarządzają projektami badawczymi kontrolują to co dalej dzieje się z tymi 

projektami. Większość pracowników Centrum została przyjęta na inne stanowiska a Dyrektor 

Pan A. Tonderski odszedł z Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie likwidacji Pomorskiego Centrum Badań i Technologii 

Środowiska (POMCERT). 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 5 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu należącego do Uniwersytetu Gdańskiego 

położonego w Gdańsku przy ul. Elżbietańska 4/8 (zespół obiektów Bielańska 5) na rzecz 

firmy MANDU s.c.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że uchwała dotyczy lokalu 

usługowego, który mieści się w zespole budynków Wydziału Historycznego w centrum 

Gdańska przy ul. Elżbietańskiej 4/8. Lokal ten przez długie lata wynajmował Bank PKO S.A., 

potem był tam pub Browarnia, ale najemcom wypowiedziano umowę, ponieważ nie 

regulowali należności. Ogłoszono przetarg, do konkursu zgłosiło się pięciu oferentów. 

Wygrała firma MANDU s.c. proponując czynsz w wysokości 15 tysięcy złotych. Umowa 

będzie zawarta na pięć lat. Ponieważ wartość tego lokalu jest duża potrzebna jest zgoda 

Ministra Skarbu Państwa oraz uchwała Senatu UG.  

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

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu należącego do 

Uniwersytetu Gdańskiego położonego w Gdańsku przy ul. Elżbietańska 4/8 (zespół obiektów 

Bielańska 5) na rzecz firmy MANDU s.c. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6 

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

określenia liczby przedstawicieli grup pracowniczych, jednostek organizacyjnych, 

przedstawicieli studentów i doktorantów oraz związków zawodowych Uniwersytetu 

Gdańskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że niebawem kończy się kadencja 

obecnych władz i w związku z tym należy wybrać członków Uczelnianej Komisji Wyborczej 

na kadencję 2016-2020 zaczynając od określenia liczby przedstawicieli grup pracowniczych, 

jednostek organizacyjnych, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz związków 

zawodowych w Komisji. Na listopadowym posiedzeniu Senatu zostanie zatwierdzony skład 

osobowy tej Komisji.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie określenia liczby przedstawicieli grup pracowniczych, 

jednostek organizacyjnych, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz związków 

zawodowych Uniwersytetu Gdańskiego w Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję  

2016-2020. 

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 zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

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

zmiana Regulamin Studiów Doktoranckich polega na uchyleniu §§ 16-19. Jest to 

konsekwencja wydania nowego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla 

doktorantów oraz Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, a także 

zarządzenia w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego. Te akty prawne 

wyczerpująco określają zagadnienia przyznawania świadczeń pomocy materialnej lub 
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stypendiów doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego, więc uchylenie §§ 16-19 Regulaminu 

Studiów Doktoranckich jest uzasadnione. 

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

Rada Doktorantów pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę. Ponieważ Samorząd 

Doktorantów zwrócił uwagę na wiele zagadnień prowadzone są prace nad nowym 

Regulaminem Studiów Doktoranckich. Wszedłby on w życie 1 października 2016 roku.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy 

materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim oraz zarządzenie Rektora w sprawie 

zmiany zarządzenia nr 87/R/15 Rektora UG w sprawie przyznawania stypendium 

doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie zmiany uchwały nr 65/12 Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 

doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora  

i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Gdański. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w związku z ostatnią 

nowelizacją ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki 

należy zmienić wzór dyplomu doktorskiego. Zmiana polega na dodaniu miejsca na nazwisko 

drugiego promotora, jeżeli taki będzie występował oraz nazwisko promotora pomocniczego. 

Jest to pewne uhonorowanie promotorów pomocniczych, którzy do tej pory byli wymieniani 

tylko w dokumentach wydziałowych. 

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich  

i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora i doktora 

habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Gdański. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie zatwierdzenia dokumentacji związanej z wdrożeniem zasad Europejskiej Karty 

Naukowca w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że przystąpiono do prac 

nad wdrożeniem w Uniwersytecie Gdańskim Europejskiej Karty Naukowca. Jest to ważne 

przedsięwzięcie, ponieważ Unia Europejska bardzo ceni sobie instytucje, które posiadają taką 

Kartę. Przy ocenie parametrycznej czy aplikowaniu o niektóre rodzaje grantów posiadanie tej 

Karty daje dodatkowe punkty. Karta jest spisem zasad dobrych procedur w nauce, które 

powinny być stosowane. Dokument ten był przygotowywany pod kierunkiem dr Katarzyny 

Świerk z Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zwrócił się z pytaniem czy istnieje 

polskojęzyczna wersja tej Karty i czy jeżeli Senat ją przyjmie to rady poszczególnych 

wydziałów powinny również zatwierdzić Kartę? 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że przyjęcie Karty przez 

Senat UG oznacza, że automatycznie przyjmuje ją cała Uczelnia. Dziekani powinni 
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poinformować rady wydziału o tym, że taki dokument został przyjęty przez Senat oraz  

o konieczności przestrzegania tych zasad. Ponieważ dokument ten jest rozpatrywany  

i przyznawany przez Komisję Europejską wysłana zostanie wersja w języku angielskim. 

Kopia przetłumaczona na język polski będzie funkcjonowała w wewnętrznym obiegu 

Uczelni. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował Pani dr K. Świerk za duży wkład pracy 

włożony w opracowanie Karty.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 50 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia dokumentacji związanej z wdrożeniem 

zasad Europejskiej Karty Naukowca w Uniwersytecie Gdańskim. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 10 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie medalu Wydziału Chemii. 

Wniosek Wydziału Chemii w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Medal Janusza Sokołowskiego 

– De Chimia Gedanensi Bene Meritus to honorowe odznaczenie, które będzie przyznawane 

okazjonalnie wybitnym naukowcom a także osobistościom spoza nauki, szczególnie 

zasłużonym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu  Gdańskiego. Medal jest  

w dwóch kolorach - złotym i brązowym. Medal złoty będzie przyznawany przez Kapitułę 

Medalu na wniosek Dziekana Wydziału Chemii UG. W skład Kapituły wchodzą wszyscy 

pracownicy Wydziału Chemii posiadający tytuł naukowy profesora. Medal brązowy będzie 

przyznawany przez Dziekana Wydziału Chemii.  

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

pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii.  

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

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie medalu Wydziału Chemii. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 10a 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

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

UG dyskutował na temat Regulaminu Instytutu Konfucjusza, między innymi na temat 

ustalenia składu Zarządu, który powinien sprawować nadzór nad działalnością Instytutu. Po 

konsultacjach ze stroną chińską wypracowano rozwiązanie, które zostało zawarte  

w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza 

Uniwersytetu Gdańskiego. Zarząd będzie tworzyć pięć osób: Rektor, Kanclerz, Kwestor, 

Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej oraz Przedstawiciel Biura Prawnego, 

gdyż zgodnie z zapisem znajdującym się w § 4 ust. 8 Regulaminu Instytut Konfucjusza 

podlega obowiązkowi przestrzegania polskich przepisów podatkowych i rachunkowych. 

Natomiast w § 4 Regulaminu zawarto kompetencje poszczególnych dyrektorów, zarówno ze 

strony chińskiej jak i polskiej. Zmiany Regulaminu zostaną ujęte w aneksie do umowy, którą  

w listopadzie 2015 roku podpiszą Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Rektor China Youth 
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Uniwersity of Political Sciensces. Aktualnie Uniwersytet Gdański efektywnie współpracuje  

z trzynastoma uczelniami chińskimi, przeważnie pierwszej kategorii, w tym z prestiżową 

uczelnią China Youth Uniwersity of Political Sciensces, kuźnią chińskich kadr gospodarczych 

i politycznych. Uniwersytet Gdanski prowadzi dwie polonistyki jako kierunki na Harbin 

Normal Uniwersity i Uniwersytecie Kantońskim. Aktualnie studiuje na naszej Uczelni 

piętnastu studentów polonistów, są to studenci komercyjni, będą w Polsce dwa lata. Jest to już 

druga grupa polonistów chińskich z Harbinu. W listopadzie zostanie podpisana umowa  

z CYU na kolejną, trzecią polonistykę, a w 2016 roku będzie finalizowana umowa  

o utworzeniu polonistyki na Szanghajskim Uniwersytecie Języków Obcych. Uniwersytet 

Gdański bezsprzecznie jest liderem na rynku usług edukacyjnych w Chinach spośród 

wszystkich polskich uczelni. W minionym roku akademickim z preferencyjnych wyjazdów na 

staże, kursy kulturowo-językowe skorzystało około 120 pracowników naukowo-

dydaktycznych, doktorantów i studentów. Aktywność Uniwersytetu Gdańskiego w Chinach 

znalazła swoje odbicie w mediach, określa się naszą Uczelnię jako polskie okno na Chiny. 

Otwarcie Instytutu Konfucjusza, które nastąpiło 21 września na pewno wesprze kontakty  

i umożliwi korzystanie ze środków finansowych oferowanych w chińskich programach 

współpracy z Europą środkowowschodnią.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował Prorektorowi ds. Studenckich prof. UG, 

dr hab. J. A. Włodarskiemu za pracę włożoną w zorganizowanie współpracy polsko-chińskiej. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił wykaz istniejących jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego i zwrócił się z prośbą o wskazanie niedziałających 

jednostek i zgłaszanie wszelkich uwag do Działu Organizacyjnego.  

 

 

ad 12  

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 30 września 2015 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 30 września 2015 roku. 

 

 

ad 13 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że prof. Jerzy Zajadło oraz  

prof. Grzegorz Węgrzyn zostali wybrani na członków korespondentów Polskiej Akademii 

Umiejętności, dr Jan Patok został członkiem Komisji ds. Wychowania Fizycznego Zarządu 

Głównego AZS a prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski został wybrany Prezesem Polskiego 

Towarzystwa Chemicznego na kadencję 2016-2018. 

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

Senatorowie otrzymali informację o aktywności Biura Karier. Biuro Karier coraz mocniej 

współpracuje z wydziałami i jest gotowe do realizacji różnego rodzaju usług.  

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

pierwszy stopień studiów jednolite studia magisterskie oraz drugi stopień studiów 

stacjonarnych zrekrutowano 10054 kandydatów. Jest to o 150 osób więcej niż w roku 
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ubiegłym. Jeśli chodzi o studia niestacjonarne to na jednolite studia magisterskie pierwszego 

stopnia oraz drugiego stopnia przyjęto 2587 osób, jest to o 250 osób mniej niż w roku 

ubiegłym, ale rekrutacja trwa nadal. Wydaje się, że jest to udana rekrutacja. Prorektor  

ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski podziękował wydziałowym komisjom 

rekrutacyjnym za wkład pracy.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski podziękował pracownikom Biura 

Rekrutacji oraz Pani mgr Urszuli Dalke za ośmioletnią współpracę cechującą się wielkim 

profesjonalizmem i życzliwością. Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski podziękował 

również Prorektorowi ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. Włodarskiemu za olbrzymią 

przychylność oraz pozytywne rozpatrywanie spraw związanych z rekrutacją.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że prof. dr hab. Marek Żukowski 

został wybrany na funkcję redaktora (Associate Editor) w Physical Review A, które jest 

jednym z najważniejszych czasopism z zakresu fizyki a prof. dr hab. Michał Horodecki został 

laureatem nagrody Ministra dla wybitnych polskich naukowców.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zauważył, że Senatorowie otrzymali książki pt. 

„Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych”. Jest to cykl seminariów 

współorganizowanych z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych. Publikacja 

wpisuje się w ogólnopolską dyskusję dotycząca tzw. dobrych praktyk, które należy rozumieć 

jako wypracowanie wzorców etycznych w działalności dydaktycznej i naukowej, w tym 

relacji między mistrzami i uczniami, które mają wspomagać rozwój dydaktyki i nauki. 

Książka ukazała się pod redakcją trójki nauczycieli akademickich - prof. dra hab. Jerzego 

Bolałka, dr Ewy Szymczak i dr Teresy Sadoń-Osowieckiej.  

 Doktorant mgr M. Ciemny poinformował, że do Rady Doktorantów wpływają pytania 

zaniepokojonych mieszkańców hotelu asystenckiego, ponieważ podobno zapadła decyzja  

o przekształceniu tego miejsca w dom studencki. Jakie rzeczywiście są plany wobec tego 

budynku? 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że nie ma jeszcze żadnych 

konkretnych decyzji dotyczących tego budynku, ponieważ ich podjęcie jest związane ze 

środkami finansowymi. Ma być przeprowadzony remont kapitalny a doktoranci na czas 

remontu będą zakwaterowanie gdzie indziej. Po remoncie doktoranci będą mogli również 

mieszkać jako studenci.  

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że w starym budynku Rektoratu 

znajdowała się Sala Senatu imienia Profesora Janusza Sokołowskiego, pierwszego rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie sala ta jest udostępniona Instytutowi Konfucjusza. 

Wydział Chemii proponuje, aby sala w Bibliotece, w której obecnie odbywają się posiedzenia 

bądź sala nowym rektoracie o ile faktycznie stanie się salą senacką nosiła imię profesora 

Janusza Sokołowskiego. Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zwrócił się z prośbą  

o rozważenie tej propozycji. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że popiera ten wniosek. Wydaje się, 

że sprawa będzie dotyczyła Sali w Bibliotece, w której odbywają się posiedzenia Senatu UG. 

Sylwetki profesora Janusza Sokołowskiego nikomu nie trzeba przedstawiać, nadanie jego 

imienia tej Sali wydaje się naturalnym krokiem.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider nawiązując do pytania przedstawiciela doktorantów, 

zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy ta sama sytuacja będzie dotyczyła młodych 

pracowników nauki, asystentów.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wyjaśnił, że na czas remontu wszystkich 

mieszkańców trzeba będzie przekwaterować a później będą mogli mieszkać w tym budynku. 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk poprosiła o wyjaśnienie, czy sala w nowym 

budynku Rektoratu, która miała być salą Senatu UG rzeczywiście będzie miejscem posiedzeń 

Senatu UG? 
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 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wyjaśnił, że wprawdzie w nowej sali jest 

wystarczająca ilość miejsc, ale warunki w Auli Biblioteki są lepsze, bardziej komfortowe.  

 Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 26 listopada 

2015 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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