
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 29 stycznia 2015 roku 

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- prof. dr hab. Ewie Rogowskiej-Cybulskiej z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Lucynie Warda-Radys z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Waldemarowi Ossowskiemu z Wydziału Historycznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Sebastianowi Sykunie z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Maciejowi Barczewskiemu z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Marcinowi Marciniakowi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Markowi Krośnickiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim,  

- dr hab. Pawłowi Żylińskiemu z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki 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. 

 

 

ad 2 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski wręczył studentom 

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 

2014/2015. Stypendia otrzymali: Friedrich Marek, Gibka Martyna, Jurek Anna, Król Edyta, 

Lepianka Katarzyna, Mączka Michał, Mickiewicz Anna, Młynarczyk Radosław, Pestka 

Zuzanna, Słowik Claudia, Zieliński Piotr. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska wręczyła doktorantom 

stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 

2014/2015. Otrzymali je: Atroszko Paweł Andrzej, Moskot Maria, Nowak Sławomir,  

Witt Maria. 

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

ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski pogratulowali wszystkim wyróżnionym  

i życzyli dalszych sukcesów.  
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ad 3 

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

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Wręczenie studentom oraz doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów 

potwierdzających przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 

osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

4.1. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dr hab. Adriany Zaleskiej na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Michała 

Horodeckiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.3.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jana Ciechowicza na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Hieronima Chojnackiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Hanny Dymel-Trzebiatowskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.6.Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Sławomira Kościelaka na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.7. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Gajewskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.8 Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.9. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Piotra Walentynowicza na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.10. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Arlety Szadziewskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.11. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Najmana na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.12. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Kamili Migdał-Najman na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.13. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Szpitter na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.14. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Jacka Winiarskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.15. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Henryka Ćwiklińskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2014 rok. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 

Gdańskiego w 2015 roku. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu 

należącego do Uniwersytetu Gdańskiego położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei 

Grunwaldzkiej w Gdańsku firmie FOTA-GROBLEWSKI Sp. z o.o. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych 

od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów 

drugiego stopnia.  
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9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych 

od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Dyplomacja na poziomie studiów pierwszego 

stopnia. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od 

roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji 

Europejskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od 

roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studia wschodnie na poziomie studiów pierwszego 

stopnia.  

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów European and 

International Bussines Law and EU Administration prowadzonych na Wydziale Prawa i 

Administracji.  

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu 

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

niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

15. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 4.1 

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

o zatrudnienie prof. dr hab. Adriany Zaleskiej na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

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

Adriany Zaleskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.2  

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

i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Michała Horodeckiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

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

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie prof. dra hab. Michała Horodeckiego na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.3 

 Dr U. Patocka-Siglowy przedstawiła wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie 

prof. dra hab. Jana Ciechowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 

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

hab. Jana Ciechowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.4 

 Dr U. Patocka-Sigłowy przedstawiła wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie 

dra hab. Hieronima Chojnackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 53 osoby tak, 3 osoby 

nie. 

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

Hieronima Chojnackiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.5 

 Dr U. Patocka-Sigłowy przedstawiła wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie 

dr hab. Hanny Dymel-Trzebiatowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 53 osoby tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Hanny Dymel-Trzebiatowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.6 

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

o zatrudnienie dra hab. Sławomira Kościelaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak, 1 osoba 

nie. 

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

Sławomira Kościelaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.7 

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

o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Gajewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Wojciecha Gajewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.8  

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

o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 54 osoby tak, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 

Elżbiety Wojnickiej-Sycz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.9 

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

o zatrudnienie dra hab. Piotra Walentynowicza 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 Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 

Piotra Walentynowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.10 

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

o zatrudnienie dr hab. Arlety Szadziewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Arlety Szadziewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.11 

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

o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Najmana na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 52 osoby tak, 2 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

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

Krzysztofa Najmana na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.12 

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

o zatrudnienie dr hab. Kamili Migdał-Najman na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 49 osób tak, 4 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Kamili Migdał-Najman na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
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ad 4.13 

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

o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Szpitter na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 53 osoby tak, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Agnieszki Szpitter na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.14 

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

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Jacka Winiarskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 58 osób tak, 1 osoba 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra 

hab. Jacka Winiarskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.15 

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

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Henryka Ćwiklińskiego 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 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  

dra hab. Henryka Ćwiklińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

 

ad 5 

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

uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2014 rok. 

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

nowelizacji planu rzeczowo-finansowego dokonuje się wówczas, gdy występują ważne 

zdarzenia wpływające na wynik finansowy Uczelni, lub kiedy pozyskiwane są dodatkowe 

środki. Zwiększenie wpływów wykazane jest w pozycji „dotacja z budżetu państwa na zdania 

związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych 

studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni.” Wpływy zwiększyły się 

o 1 808 300 złotych. MNiSW w poprzednich latach, zazwyczaj pod koniec roku zwiększało 

środki na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych. W tym roku po raz pierwszy od 

wielu lat takiego zwiększenia nie ma. W tabeli „działalność naukowo-badawcza”, w pozycji 

środki na działalność statutową nie ma zmiany, co jest precedensem, ale niestety być może 

początkiem trwałej tendencji w związku z nowelizacją ustawy o finansowaniu nauki polskiej. 

Wydział Oceanografii i Geografii otrzymał decyzję o przyznaniu dotacji na wyposażenie 

statku Oceanograf i w związku z tym wykazano zwiększenie środków w pozycji „środki na 
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inwestycje służące badaniom naukowym”. W tabeli „Fundusz pomocy materialnej dla 

studentów i doktorantów” jest spadek w pozycji „opłaty za korzystanie z domów 

studenckich”. Nie jest to korzystne zjawisko, ale może utrzymywać się w następnych latach. 

W tabeli „Dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych” wykazano dość istotne 

przekroczenia wydatków Akademickiego Związku Sportowego oraz Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki. Kolegium Rektorskie postanowiło, że zostaną opracowane regulaminy korzystania  

z tych środków i zostanie wprowadzony obowiązek zachowania dyscypliny finansowej. 

Aktywność AZS musi być dostosowana do możliwości finansowych i do planu. Ponadto 

planuje się zmiany organizacyjne związane ze zmianą przyporządkowania szefa Bałtyckiego 

Festiwalu Nauki, żeby weryfikacja wydatków była bardziej ścisła i staranna. JM Rektor 

zdecydował się na sfinansowanie pewnych wydatków dotyczących Festiwalu Nauki ze swojej 

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

przestawione dane to nie są ostateczne wykonania, jest to nowelizacja opracowana w związku 

z wpływem dotacji z MNiSW.  

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

przekroczył wydatki o 200 000 złotych. W związku z tym odbyło się szereg spotkań. AZS jest 

zainteresowany poprawą sytuacji, o czym świadczy fakt pozyskania sponsorów, bez których 

trudno byłoby sprawnie działać. Pierwsza transza od sponsora w wysokości 25 000 złotych 

wpłynęła pod koniec grudnia 2014 roku, na początku tego roku 50 000 złotych zadeklarowało 

Oliwia Biznes Center oraz dodatkowe 20 000 złotych kolejna firma. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosowało 15 osób 15 osób tak.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 58 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG podjął uchwalę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2014 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 6 

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

uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego  

w 2015 roku. 

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

uchwalenia nowego planu rzeczowo-finansowego wzorem lat ubiegłych wysokość wydatków 

rzeczowych na 2015 rok nie powinna przekraczać 1/14 kwoty wydatków ujętych w planie 

rzeczowo-finansowym na 2014 rok. Nie można uchwalić planu rzeczowo-finansowego 

dopóki z MNiSW nie nadejdzie informacja o wysokości dotacji podstawowej. 

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

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, głosowało 15 osób, 15 osób tak.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 57 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 

Gdańskiego w 2015 roku. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 7 

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

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu należącego do Uniwersytetu 

Gdańskiego położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku firmie 

FOTA-GROBLEWSKI Sp. z o.o. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że od momentu ostatniej 

wyceny tej nieruchomości upłynęło sporo czasu i trzeba było zrobić ją ponownie. Rozpisano 

przetarg otwarty na dzierżawę tej nieruchomości i zgłosiły się dwie firmy. Komisja odrzuciła 

jedną z ofert, ponieważ nie była zgodna z opisem przedmiotu tego postępowania a poza tym 

była mniej korzystna, jeśli chodzi o prognozowane przychody z wynajmu tej nieruchomości 

Oferta drugiej firmy była zgodna z przedstawionymi wytycznymi i spełniała wszystkie 

wymogi. Jest to firma Fota Groblewski sp. z o. o. z siedzibą w Sopocie. O ile Senat UG 

podejmie uchwałę w tej sprawie, to wszystkie dokumenty zostaną przesłane do MNiSW  

a następnie do Ministra Skarbu Państwa. Firma będzie miała czas 12 miesięcy na 

modernizację i remont obiektu, który jest konieczny. Nie wiadomo jaki będzie wskaźnik 

inflacji w okresie wynajmu tej nieruchomości, w związku z tym umowa będzie podlegała 

aneksom. Wysokość czynszu będzie wyliczana na podstawie wskaźnika inflacji a gdyby była 

deflacja to czynsz nie będzie obniżany. W pierwszym okresie kiedy budynek nie będzie 

jeszcze funkcjonował zaproponowano 2,50 zł za m
2
,
 
potem przez 24 miesiące 4 złote a przez 

pozostały okres 5 złotych za m
2
. Prognozowane przychody netto to około 15,5 miliona 

złotych. Firma Fota Groblewski sp. z o. o. wyremontuje także przyległy parking. 

 Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że w trakcie dyskusji padły zastrzeżenia, iż 

okres wynajmu jest długi a miesięczne przychody niezbyt duże. Ostatecznie mimo różnych 

wątpliwości Senacka Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie, 15 głosami poparła projekt 

uchwały.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 52 osoby tak, 1 osoba 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu należącego 

do Uniwersytetu Gdańskiego położonego w pasie usługowym wzdłuż Alei Grunwaldzkiej w 

Gdańsku firmie FOTA-GROBLEWSKI Sp. z o.o. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8 

 Prof. UG, dr hab. R. Ożarowski przedstawił wniosek w sprawie uruchomienia na 

Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Bezpieczeństwo 

narodowe na poziomie studiów drugiego stopnia.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Prof. UG, dr hab. R. Ożarowski poinformował, że jest to kontynuacja studiów 

pierwszego stopnia. Kierunek ten cieszy się dużą popularnością. Studia drugiego stopnia będą 

miały dwie specjalności: bezpieczeństwo państwa oraz administracja bezpieczeństwa 

publicznego. 900 godzin zajęć opracowano z uwzględnieniem wszystkich zmian, które 

niedawno nastąpiły, czyli uwzględniono zajęcia z wychowania fizycznego i języka obcego.  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że wszystkie wnioski o uruchomienie 

studiów, które dziś zostaną przedstawione uwzględniają wytyczne wynikające z nowego 

rozporządzenia MNiSW, czyli na wszystkich stopniach i rodzajach studiów zostały ujęte 

zajęcia z wychowania fizycznego i języków obcych. Wnioskodawcy zapewnili, że 

uruchomienie studiów odbywa się w ramach istniejących limitów, najczęściej w ramach 

przesunięć z mniej popularnych kierunków studiów. Senacka Komisja ds. Kształcenia 

jednogłośnie poparła wniosek Wydziału Nauk Społecznych. 
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 Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

jednogłośnie 15 głosami poparła ten wniosek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak, 1 osoba 

nie.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych od roku 

akademickiego 2015/2016 kierunku Bezpieczeństwo narodowe na poziomie studiów drugiego 

stopnia.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9 

 Dr K. Kamińska-Moczyło przedstawiła wniosek w sprawie uruchomienia na Wydziale 

Nauk Społecznych od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Dyplomacja na poziomie 

studiów pierwszego stopnia. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dr K. Kamińska-Moczyło poinformowała, że na kierunku tym będą realizowane dwie 

specjalności: dyplomacja publiczna oraz dyplomacja społeczna. Program studiów jest 

autorski, studia są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych szeroko pojętą 

problematyką międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej dyplomacji 

polskiej w zróżnicowanych uwarunkowaniach geopolitycznych i kulturowych.  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

jednogłośnie poparła wniosek. 

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

jednogłośnie poparła wniosek.  

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

Uczelni będą ze sobą współpracowały przy uruchomieniu tego kierunku studiów.  

Z przedstawionej obsady kadrowej nie wynika, że zajęcia będą prowadzili pracownicy  

innych wydziałów.  

 Dr K. Kamińska-Moczyło poinformowała, że ten kierunek studiów jest specyficzny  

i w związku z tym planowana jest współpraca z Wydziałem Prawa i Administracji oraz 

różnymi jednostkami Wydziału Nauk Społecznych takich jak Instytut Filozofii, Socjologii  

i Dziennikarstwa, czy Instytut Psychologii. Współpracownikami będą między innymi  

prof. dr hab. J. Zajadło, prof. dr hab. J. Senyszyn, prof. UG, dr hab. Kamil Zeidler. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 51 osób tak, 2 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie uruchomienia na Wydziale Nauk Społecznych od roku 

akademickiego 2015/2016 kierunku Dyplomacja na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 10 

 Prof. dr hab. Zofia Głombiowska przedstawiła wniosek w sprawie uruchomienia na 

Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studium Humanitatis – 

Tradycje Cywilizacji Europejskiej na poziomie studiów pierwszego stopnia. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Prof. dr hab. Zofia Głombiowska poinformowała, że atutem tych studiów ma być 

integracja wiedzy humanistycznej i pewne przeciwstawienie się obecnej tendencji do 

dzielenia tej wiedzy na daleko posunięte specjalizacje. Wydaje się, że tak szeroko pojęte 

studia humanistyczne umożliwią absolwentom łatwiejsze znalezienie pracy. Byłoby to zgodne 

z tendencją do ustawicznego kształcenia, ponieważ takie przygotowanie pozwoli tę wiedzę 
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rozwijać w dalszym ciągu w różnych kierunkach oraz dostosować się do oczekiwań różnego 

rodzaju pracodawców. Studia będą prowadzone we współpracy z Wydziałem Historycznym. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że ponieważ następuje odwrót od 

filologii klasycznej, tym bardziej Senacka Komisja ds. Kształcenia jednogłośnie poparła 

wniosek. Ponadto uruchomienie tych studiów pozwoli pracownikom Wydziału 

Filologicznego wypracowanie pensum. 

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

była jednogłośna. Zwrócono uwagę na to, że planuje się przyjąć na studia niewiele osób  

a przecież trzeba pamiętać, iż na niektórych kierunkach studiów jest bardzo wysoki wskaźnik 

odsiewu. Głosowało 15 osób, 13 osób tak, 2 osoby nie.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zwróciła się z prośbą  

o poprawienie treści uchwały. Omyłkowo napisano, że Studium Humanitatis – Tradycje 

Cywilizacji Europejskiej będą prowadzone na poziomie studiów drugiego stopnia a powinno 

być napisane „studiów pierwszego stopnia”. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 41 osób tak, 6 osób 

nie, 9 osób wstrzymało się od głosu 

 Uwzględniając wniesioną poprawkę Senat UG podjął uchwalę w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku 

Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej na poziomie studiów pierwszego 

stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 11 

 Prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka przedstawiła wniosek w sprawie uruchomienia 

na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2015/2016 kierunku Studia wschodnie na 

poziomie studiów pierwszego stopnia.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka poinformowała, że będą to studia stacjonarne 

pierwszego stopnia, interdyscyplinarne z dominantą językową. Udział w tym nowoczesnym 

przedsięwzięciu akademickim bierze aż siedem wydziałów naszej Uczelni. Przewidziano 

następujące specjalności: język rosyjski z językiem chińskim, język rosyjski z językiem 

łotewskim, język rosyjski z językiem litewskim, język rosyjski z językiem białoruskim, język 

rosyjski z językiem ukraińskim, język rosyjski z językiem japońskim. Idea tych studiów 

związana jest z bardzo wysoką popularnością Sinologii na Wydziale Filologicznym. Drugi 

pozytywny aspekt tych studiów, to niskie koszty. Większość przedmiotów będzie realizowana 

wspólnie z innymi kierunkami studiów przede wszystkim z Rosjoznawstwem, Filologią 

rosyjską, Sinologią i Zarządzaniem instytucjami artystycznymi. Wydaje się, że jest to bardzo 

atrakcyjny kierunek, który zainteresuje kandydatów. Jednocześnie jest to sygnał dla tychże 

kandydatów, że Uczelnia dostosowuje się zarówno do ich potrzeb jak i do potrzeb rynku 

pracy.  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

nie była jednogłośna, dwie osoby wstrzymały się od głosu, ponieważ zwróciły uwagę na zbyt 

duże obciążenie pracowników Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej. 

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

również nie była jednogłośna, głosowało 15 osób, 14 osób tak 1 osoba nie.  

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

rektorskim prowadzono dyskusję na temat inicjatyw dotyczących uruchamiania nowych 

kierunków studiów. Z jednej strony jest to zjawisko korzystne, bo pokazuje, że władze 

wydziałów śledzą, czego poszukują i oczekują kandydaci na studia oraz obserwują, które 



11 

 

kierunki studiów nie cieszą się już zainteresowaniem. Zachodzą obawy czy te inicjatywy,  

w których zakłada się, że kształcenie rozpocznie 20 czy 25 studentów, będą choćby przez rok 

rentowne z punktu widzenia finansowego wydziałów i Uczelni. Odsiew, czyli rezygnacja ze 

studiów po pierwszym semestrze czy pierwszym roku jest wysoki.  

W skali ogólnopolskiej, jest to nawet 40% po pierwszym roku studiów. Zrobiono takie 

obliczenia dla kilkunastu kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni. Ubytek 

studentów po pierwszym roku, nie wymieniając nazw studiów wynosi: 64%, 52%, 25%, 62%, 

32%, 66%, 53%, 50%, 80%, 48%, 70%. Średnia to 56%. W związku z tym władze Uczelni 

będą zwracały się z prośbą o podwyższenie limitu, który będzie upoważniał do uruchomienia 

nowego kierunku studiów. Zamiast 25 osób będzie to np. 35 osób z zastrzeżeniem, że należy 

zachować pewną elastyczność w odniesieniu do niektórych kierunków studiów na Wydziale 

Filologicznym czy Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Nieraz po pierwszym 

semestrze zostaje mniej niż 20 studentów, których trzeba przecież kształcić jeszcze przez dwa 

i pół roku. Te sprawy wymagają namysłu. Komisje, które opiniują wnioski o uruchomienie 

studiów pracują bardzo dobrze, ale nie są w stanie zablokować niektórych inicjatyw, mimo że 

mają pewne wątpliwości. Senacka Komisja ds. Kształcenia nie bardzo ma powodów, aby 

wstrzymywać takie inicjatywy, bo często wydają się one sensowne i ciekawe, często są oparte 

na rozpoznaniu rynku. Komisja Budżetu i Finansów wydaje swoje opinie w oparciu  

o symulacje zakładające, że gdyby dotacja MNiSW była na tym poziomie co dotychczas, to 

na jednego studenta przypadnie tyle i tyle środków finansowych. Trzeba wziąć pod uwagę 

tworzenie większych kierunków studiów, kombinację pewnych dyscyplin czy dziedzin tak, 

aby mieć większe szanse na pozyskanie więcej niż 25 studentów, żeby na tych wydziałach 

gdzie jest to możliwe kierunki były uruchamiane przy 30 czy 60 studentach.  

 Prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka poinformowała, że na nowych kierunkach 

studiów limit na razie ostrożnie został określony na 40 i 30 osób. Wydaje się jednak, że  

w przypadku Studiów Wschodnich będzie dużo więcej chętnych. Z analizy rynku wynika, że 

jest 8 osób na jedno miejsce w przypadku specjalności język chiński z językiem rosyjskim. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że wypowiedź Prorektora ds. Rozwoju  

i Finansów prof. dra hab. M. Szredera nie odnosiła się konkretnie do dziś przedstawianych 

wniosków. Była to raczej uwaga strategiczna skierowana do wszystkich, którzy mają zamiar 

uruchamiać nowe kierunki studiów. W uchwale rekrutacyjnej będzie zapis mówiący, iż 

uruchamiane kierunki nie mogą liczyć mniej niż pewną, określoną liczbę studentów.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że trzeba się 

zastanowić, dlaczego jest taki duży odsiew studentów w trakcie studiów. Mają na to wpływ 

różnorodne czynniki, różnego rodzaju zmiany społeczne. Warto przeanalizować jak 

rzeczywiście wygląda kształcenie na poszczególnych kierunkach studiów i zastanowić się czy 

można coś jeszcze poprawić, żeby studia były dla studentów bardziej interesujące.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 50 osób tak, 4 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku 

akademickiego 2015/2016 kierunku Studia wschodnie na poziomie studiów pierwszego 

stopnia.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 12 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek w sprawie zmiany nazwy 

kierunku studiów European and International Bussines Law and EU Administration 

prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji.  

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że w październiku ubiegłego roku 

MNiSW wydało rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia zajęć na studiach 

wyższych, które okazało się bardzo niekorzystne dla dwóch kierunków studiów 

prowadzonych na WPiA. Jeden z nich to Prawo studia drugiego stopnia. Kierunek ten cieszył 

się wielkim powodzeniem, inicjatywa ta trafiła w zapotrzebowanie społeczne. Minister 

zarządził, że studia na kierunku Prawo mogą być prowadzone tylko w formie studiów 

jednolitych, w związku z tym w tym roku już naboru nie będzie. Norma ta obowiązuje także 

w przypadku kierunku, który został utworzony w ubiegłym, chodzi o studia pierwszego 

stopnia prowadzone w języku angielskim European and International Bussines Law and EU 

Administration. Kierunek ten był przygotowany z myślą o studentach zagranicznych. W tym 

roku planowano ruszyć z kolejną akcją promocyjną za granicą. Pojawiają się już sygnały 

świadczące o zwiększeniu zainteresowania tym przedsięwzięciem. Niestety owo 

rozporządzenie MNiSW właściwie zabrania prowadzenia tych studiów, ponieważ uznano, iż 

możliwe jest prowadzenie tak zwanego prawa przymiotnikowego, czyli prawa, które nie daje 

pełnych uprawnień prawniczych, ale które daje możliwość zgłębienia pewnych dziedzin 

prawa. Nie wiadomo dlaczego w rozporządzeniu ustalono, że studia prawo przymiotnikowe 

mogą być prowadzone tylko jako studia drugiego stopnia. W związku z tym studia te nie 

mogą funkcjonować w dotychczasowej formule. Ostatecznie postanowiono zmienić nazwę 

kierunku studiów na European Business Administration, czyli odejść od sugestii, że to jest 

prawo przymiotnikowe i bardziej powiązać je z administracją. Program studiów nie ulegnie 

zmianie. MNiSW pozwala prowadzić studia administracja na różnych stopniach. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

jednogłośnie poparła wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 50 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów European and 

International Bussines Law and EU Administration prowadzonych na Wydziale Prawa  

i Administracji.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 13 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

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

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

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

uchwały rekrutacyjnej nastąpiły na skutek zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Wprowadzono nowy zapis dotyczący limitów przyjęć na studia. Limity będą uwzględniały 

maksymalną liczbę miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów 

stacjonarnych w uczelni publicznej. Dane do załącznika nr 2, który będzie stanowić limity 

przyjęć na wszystkich kierunkach studiów dziekani mogą składać do końca lutego, czyli 

będzie on omawiany na posiedzeniu Senatu w marcu. Ponadto uzupełniono wykaz 

dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji o oświadczenie składane przez kandydatów 

będących studentami lub absolwentami innych kierunków studiów stacjonarnych w uczelni 
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publicznej. Dodano załącznik nr 3, są to terminy rekrutacji na studia, bowiem zgodnie z art. 

169 ust. 2 ustawy terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych 

kierunków studiów muszą być ustalane w drodze uchwały. W załączniku nr 3 określono datę 

rozpoczęcia rekrutacji elektronicznej jest to 15 maja oraz czas trwania naboru na 

poszczególne kierunki studiów. Termin zakończenia rekrutacji został umieszczony w § 11 ust. 

3 uchwały. Rekrutacja na studia będzie trwała do 31 października 2015 roku za wyjątkiem 

rekrutacji na studia drugiego stopnia, która będzie trwała do 30 listopada 2015 roku.  

W załączniku nr 1, który został przegłosowany przez wszystkie rady wydziału i otrzymał 

jednogłośne poparcie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wprowadzono pewne zmiany. 

Usunięto zasady rekrutacji na kierunki, które z różnych względów nie zostały uruchomione 

bądź zostały zniesione. Są to: Przyroda studia stacjonarne pierwszego stopnia, Lingwistyka 

stosowana studia niestacjonarne drugiego stopnia, Rosjoznawstwo studia stacjonarne 

drugiego stopnia, Bioinformatyka studia stacjonarne drugiego stopnia, Psychologia 

niestacjonarne studia wieczorowe i jednolite magisterskie, Geografia studia niestacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia, Administracja studia niestacjonarne wieczorowe drugiego 

stopnia, Prawo studia niestacjonarne drugiego stopnia. Dodano natomiast zasady rekrutacji na 

kierunki: Skandynawistyka specjalność język kultura, gospodarka Finlandii studia stacjonarne 

pierwszego stopnia, Studia wschodnie studia stacjonarne pierwszego stopnia, Studium 

Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej studia stacjonarne pierwszego stopnia, 

Dyplomacja studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia. Załączono także zasady 

rekrutacji na kierunek Podatki i doradztwo podatkowe. Jest to międzywydziałowy kierunek 

prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania, są to studia 

niestacjonarne drugiego stopnia. Na wniosek Dziekana Wydziału Biologii proponuje 

usunięcie gwiazdki przy kierunku Waloryzacja i ochrona przyrody.  

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

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwalę w sprawie zmiany uchwały nr 38/14 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  

i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 14 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 18 grudnia 2014 roku. 

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

Senat UG pozytywnie zaopiniował protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 18 grudnia 2014 

roku. 

 

 

ad 15 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował prof. dr hab. B. Nogalskiemu uzyskania 

dużego, prestiżowego grantu, którego Uniwersytet Gdański jest wiodącym czynnikiem. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że na stronie internetowej Wydziału 

Filologicznego ukazał się list Dziekana prof. UG, dra hab. A. Ceynowy, który zauważył, iż 

budynki budowane za pieniądze pochodzące z Unii Europejskiej niestety podlegają 

określonym regułom. Mimo pewnych ograniczeń wydziały mające swoje siedziby w tych 

budynkach sprawnie funkcjonują. Wydaje się, że Wydział Filologiczny bez przeszkód 

również będzie się dynamicznie rozwijał, tym bardziej, że będzie miał do dyspozycji sporą 

część budynku, który obecnie zajmuje i tam będzie mógł organizować przedsięwzięcia 

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

Senatorowie otrzymali syntetyczne sprawozdanie z działalności Biura Karier. Sprawy idą  

w dobrym kierunku, nabierają odpowiedniej dynamiki. Z usług tego Biura korzysta coraz 

więcej studentów. 

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

ostatnim posiedzeniu Senatu była mowa o rozporządzeniu MNiSW, które nakazuje 

prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i języków obcych. Na spotkaniu prodziekanów 

osiągnięto wstępne porozumienie w tej sprawie. Na dzień dzisiejszy trzeba działać tak, żeby 

na wszystkich stopniach i formach studiów te zajęcia odbywały się. Polska Komisja 

Akredytacyjna także zwraca na to uwagę. W raporcie z wizytacji jednego z wydziałów 

wyraźnie wytknięto brak tych zajęć. Jednocześnie podejmowane są różne działania, które 

mają wpłynąć na generalną zmianę przepisów w tym obszarze gdyż narzucanie pewnych 

rozwiązań jest ograniczaniem autonomii uczelni wyższych.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że poruszy tę sprawę na najbliższym 

posiedzeniu Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, które odbędzie się w marcu na 

naszej Uczelni. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że dziś o godz. 12.00 na Wydziale 

Matematyki, Fizyki i Informatyki zostanie otwarta wystawa poświęcona życiu i twórczości 

profesora Zbigniewa Ciesielskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Profesor Zbigniew Ciesielski jest wybitnym matematykiem, cieszącym się ogromnym 

uznaniem polskiego i międzynarodowego środowiska. Po miesiącu wystawa zostanie 

przeniesiona do gmachu głównego Biblioteki. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu UG 

odbędzie się 26 lutego 2015 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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