
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 29 września 2016 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu Senatu UG.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że nastąpiła zmiana terminu 
mszy św. inaugurującej rok akademicki 2016/2017. Msza odbędzie się w sobotę  
1 października o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Eucharystii przewodniczył 
będzie Ks. Kardynał Zenon Grocholewski, wieloletni prefekt Kongregacji ds. Edukacji 
Katolickiej. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaprosił Senatorów do wzięcia udziału 
we mszy świętej dla środowiska akademickiego.  
 
 
ad 1 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył: prof. dr hab. Igorowi Hałagidzie  
z Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Andrzejowi Kowalskiemu z Wydziału 
Historycznego, prof. dr hab. Nicholasowi Sekunda z Wydziału Historycznego, prof. dr hab. 
Wojciechowi Bębnowi z Wydziału Historycznego akty potwierdzające zatrudnienie na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył: dr hab. Annie Sylwestrzak  
z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Tomaszowi Lisowskiemu z Wydziału 
Filologicznego, dr hab. Markowi Józefowiczowi z Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki, dr hab. Leszkowi Czerwonce z Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Luizie 
Bieleckiej z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr hab. Beacie Majeckiej z Wydziału 
Ekonomicznego, dr hab. Dagmarze Strumińskiej-Parulskiej z Wydziału Chemii,  
dr hab. Marii Kaźmierczak z Wydziału Nauk Społecznych akty potwierdzające 
zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych 
osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  
 Rektor dr hab. J.P. Gwizdała, prof. UG wręczył prorektorom, dziekanom, 
przewodniczącym komisji, rzecznikom dyscyplinarnym, którzy pełnili te funkcje  
w poprzedniej kadencji dyplomy za osiągnięcia organizacyjne oraz wkład w rozwój 
Uniwersytetu Gdańskiego,  
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ad 3  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 10a - opinia Senatu UG w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej na kadencję 2016-2020. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób. Senat UG 
uwzględniając wniesioną zmianę głosując poprzez podniesienie ręki jednogłośnie przyjął 
następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  
w Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Wręczenie nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Dziekanom i Przewodniczącym 
Komisji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

4.1. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.2. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Ryszarda Rutki na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Graczyk na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.6. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. Jamesa Wesleya Scotta na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Marion Brandt na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.8. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Tomasza Kawki na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.9. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Rafała Filipowa na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.10. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Wieśniaka na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

5. Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę 
Książek-Czermińską w związku z nadaniem Profesor Marii Delaperrière tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków  
z przychodów własnych na wynagrodzenie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania 
komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego”. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania Konwentu Godności Honorowych 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

10. Opinia Senatu UG w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw 
postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020. 
10 a. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020. 
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11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 68/14 Senatu UG w sprawie 
Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z 
tych opłat. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 76/09 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia. 

15. Przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 
16. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 

2016 roku. 
17. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lipca 

2016 roku. 
18. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 
Z powodów technicznych posiedzenie zaczęto od omawiania punktu 5 porządku obrad.  
 
 
ad 5 

Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę 
Książek-Czermińską w związku z nadaniem Profesor Marii Delaperrière tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska poinformowała, że Profesor Maria 
Delaperrière całe życie pracowała na rzecz promocji kultury polskiej za granicą. Jest 
Polką, ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam rozpoczęła również 
studia romanistyczne, ale dyplom magisterski z romanistyki uzyskała już w Paryżu na 
Sorbonie, tam uzyskała również doktorat i habilitację. Profesor Maria Delaperrière swoją 
pracę naukową związała z Francją. Przez kilka lat pracowała w Rumunii, potem w 
Niemczech a następnie aż do emerytury pracowała w Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales w Paryżu. Pani Profesor nadal jest czynna naukowo, publikuje  
i uczestniczy w konferencjach. Opublikowała 5 książek autorskich, zredagowała 28 
tomów zbiorowych i ponad 140 artykułów w czasopismach naukowych zarówno w Polsce 
jak i we Francji. Cały dorobek Pani Profesor jest dwujęzyczny. Interesowała się przede 
wszystkim dwudziestowieczną literaturą i poezją polską okresu awangard w pierwszej 
połowie XX wieku, ale stopniowo poszerzała krąg swoich zainteresowań w kierunku 
badań komparatystycznych oraz literatury polskiej. Zajmowała się twórczością 
najwybitniejszych prozaików polskich XX wieku oraz literaturą romantyczną. Wielką 
zasługą Pani Profesor dla promocji literatury polskiej za granicą są prace, które 
redagowała. Z reguły są one plonem międzynarodowych konferencji, których była 
organizatorką. Jest współzałożycielką Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów 
Polonistycznych, które po 1989 roku zorganizowało sześć kongresów Polonistyki 
Światowej. Z najgłębszym przekonaniem można stwierdzić, że Profesor Maria 
Delaperrière zasługuje na tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
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Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną 
przez prof. dr hab. Małgorzatę Książek-Czermińską w związku z nadaniem Profesor Marii 
Delaperrière tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
 
 
ad 4.1 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania 
o zatrudnienie prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania 
o zatrudnienie prof. dr hab. Małgorzaty Czerskiej na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.2 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie prof. dra hab. Ryszarda Rutki na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 51 osób tak,  
2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie prof. dra hab. Ryszarda Rutki na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.3 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Graczyk na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
prof. dr hab. Ewy Graczyk na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.4 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.5 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4. 6 
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie prof. Jamesa Wesleya Scotta na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie prof. Jamesa Wesleya Scotta na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.7 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Marion Brandt na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Marion Brandt na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.8 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Tomasza Kawki na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Tomasza Kawki na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.9 
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Rafała Filipowa na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Rafała Filipowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.10 
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Wieśniaka na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego 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 dra hab. Marcina Wieśniaka na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

 
ad 6  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków 
z przychodów własnych na wynagrodzenie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym wysokość 
wynagrodzenia rektorów szkół publicznych ustala minister, ale senat uczelni może 
przeznaczyć dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzenia dając w ten sposób wyraz 
uznania dla wagi tego stanowiska, odpowiedzialności, jaką ponosi JM Rektor i zakresu 
pracy, jaką wykonuje. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że chodzi o dodatek w wysokości 
10 000,00 złotych miesięcznie. Dodatek ten nie ma wpływu na stan finansów Uczelni. Nie 
jest sytuacja precedensowa, bowiem taka uchwała była podejmowana w poprzednich 
kadencjach. Jest to wyraz uznania, ale także zrozumienia, że JM Rektor nie może 
angażować się w inne przedsięwzięcia przynoszące dochody, także przedsięwzięcia 
naukowe  

Dziekan dr hab. J. Stelina, prof. UG poinformował, że popiera omawiany wniosek. 
Uniwersytet Gdański jest największym pracodawcą w województwie pomorskim. 
Kierowanie taką instytucją wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością i należy to 
docenić.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że również popiera 
projekt uchwały. Uniwersytet Gdański jest największą uczelnią na terenie północnej 
Polski. Funkcję Rektora należy pełnić godnie i za wykonywaną pracę, poświęcony czas  
JM Rektor powinien otrzymywać godne wynagrodzenie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 48 osób tak,  
2 osoby nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków  
z przychodów własnych na wynagrodzenie JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 7 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich 
Uniwersytetu Gdańskiego”. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w Regulaminie 
obowiązującym w poprzedniej kadencji obecnie wprowadzono kilka zmian np. Komisja 
ds. Rozwoju Kadr Naukowych będzie miała nazwę „Komisja ds. Rozwoju Kadr Naukowych 
i Współpracy Międzynarodowej”. Zmianie uległy także kompetencje niektórych komisji 
oraz sposób wyłaniania kandydatów do komisji. Utworzono Komisję ds. Transferu  
i Komercjalizacji Technologii. Z punktu widzenia rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego we 
wszystkich obszarach nauki, badań naukowych i kształcenia trzeba podejmować 
działania dzięki, którym jak najwięcej projektów będzie miało zastosowanie  
w gospodarce, w przedsiębiorstwach nie tylko województwa pomorskiego, ale w całej 
Polsce. Komisja Socjalno-Mieszkaniowa będzie komisją uczelnianą a nie senacką 
ponieważ zajmuje się wnioskami indywidualnych osób.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że w projekcie uchwały napisano, 
iż Prorektor ds. Rozwoju współpracuje z senacką Komisją Budżetu i Finansów  
i uczestniczy w jej posiedzeniach. Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował, żeby 
dodać zapis mówiący iż z Komisją współpracuje również Kwestor, która także uczestniczy 
w posiedzeniach. Tak było dotychczas. Teraz przy braku prorektora odpowiedzialnego za 
sprawy finansowe ranga Kwestora wzrasta jeszcze bardziej z racji wiedzy jaką dysponuje 
i istotnych dla Uczelni spraw jakie rozważane na posiedzeniach.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował, żeby w posiedzeniach tej 
Komisji uczestniczył także Kanclerz, ponieważ zajmuje się inwestycjami. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba nie. 
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie Regulaminu 
„Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że jeśli chodzi o komisje,  
o których składzie decyduje Rektor, w większości przypadków osobiście zapraszał 
kandydatów i pytał czy wyrażają zgodę na członkostwo. Inni kandydaci byli konsultowani 
z władzami wydziałów, a niektóre osoby są członkami poszczególnych komisji z racji 
pełnionych funkcji. W pracach komisji uczestniczą także reprezentanci studentów.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że w Senackiej Komisji Kształcenia 
zawsze byli przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że z godnie z Regulaminem 
przedstawiciele związków zawodowych uczestniczą w posiedzeniach z głosem 
doradczym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 9 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie powołania Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie ze Statutem UG 
Senat na wniosek Rektora powołuje na okres kadencji władz Uniwersytetu Konwent 
Godności Honorowych, który opiniuje wnioski o nadanie godności honorowych 
Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Konwentu wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz 
czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, 
reprezentujących różne dziedziny nauki i cieszących się autorytetem w środowisku 
akademickim. Proponuje się następujący skład Konwentu Godności Honorowych 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020: dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG, 
Rektor UG, Przewodniczący; prof. dr hab. Jerzy Limon, Wydział Filologiczny; prof. dr hab. 
Ewa Łojkowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed; prof. dr hab. 
Mirosław Szreder, Wydział Zarządzania; prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Wydział Prawa  
i Administracji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania Konwentu Godności Honorowych 
Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił kolejny punkt porządku obrad - 
opinia Senatu UG w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw 
postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie ze Statutem UG 
Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu powołuje, spośród nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora, Rzecznika Dyscyplinarnego ds. postępowania 
etycznego nauczycieli akademickich UG. Kandydatem jest prof. dr hab. Jerzy Zajadło, 
dwukrotny absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (prawo i filozofia). Wszystkie szczeble 
kariery zawodowej zdobył na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalizacje naukowe to teoria  
i filozofia prawa oraz prawa człowieka. Prof. dr hab. J. Zajadło jest autorem ponad 300 
publikacji naukowych w języku polskim i kilku językach obcych, w tym około 30 
monografii i redakcji opracowań zbiorowych. Jest stypendystą Fundacji Alexandra von 
Humboldta, członkiem– korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, 
laureatem pierwszej edycji konkursu im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza „Nauczyciel 
Roku” 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii w sprawie powołania Rzecznika 
Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego Nauczycieli Akademickich na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 10 a 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego powołanej na kadencję 2016-2020 
zarządzeniem nr 49/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 2016 
roku zmienia się przedstawiciel Wydziału Biologii – w miejsce dr Ewy Piotrowskiej 
powołuje się dr Elżbietę Kaczorowską. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
najważniejsze jest aby w skład tej Komisji wchodziły osoby doświadczone w pracach 
rekrutacyjnych, albo pełnią funkcję prodziekana ds. studenckich, który nadzoruje proces 
rekrutacji. Właśnie taką osobą jest dr. E. Kaczorowska zgłoszona przez Wydział Biologii.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował zmianę składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020. 
Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zmiany zarządzenia  
nr 49/R/16 Rektora UG w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016 – 2020 w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany uchwały nr 68/14 Senatu UG w sprawie Instytutu Konfucjusza 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w strukturze 
organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego zostało zmienione podporządkowanie 
Instytutu. Dotychczas jednostka podlegała Prorektorowi ds. Studenckich. Wydaje się 
właściwsze, aby nadzorował ją Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą który 
zajmuje się sprawami międzynarodowymi tym bardziej, że Chiny są bardzo ważnym 
partnerem.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania  
z tych opłat. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zmiany należy wprowadzić w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu Studiów 
Doktoranckich. Wprowadza się nowe wzory umów dla doktorantów którzy teraz 
rozpoczynają studia doktoranckie oraz odpowiednio aneks do umów, które już zostały 
zawarte. Ponadto pojawiły się usługi edukacyjne, za które można pobierać opłaty. 
Wprowadza się drobne zmiany w obowiązujących już wzorach umów o warunkach 
odpłatności dla studentów, wejdą one w życie 1 grudnia. Zmiana dotyczy zapisu 
mówiącego o opłacie za jeden punkt ECTS, chodzi o przypadek powtarzania przedmiotu 
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objętego zezwoleniem na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym oraz zapisu 
mówiącego o oświadczeniu studenta, że zapoznał się z aktami prawnymi obowiązującymi 
na Uczelni co oznacza, że zawierając tę umowę zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, 
opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków 
zwalniania z tych opłat. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 13 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
z uwagi na zmianę rozporządzenia wprowadza się zmianę Regulaminu studiów 
doktoranckich polegającą na ograniczeniu z 6 do 4 rodzajów urlopów, których udzielenie 
doktorantowi przez pracodawcę uzasadnia przedłużenie okresu odbywania studiów 
doktoranckich. Rada Doktorantów UG pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 76/09 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
w nazwie Fundusz Innowacji Dydaktycznych zastąpiono słowo "Innowacji" słowem 
"Inicjatyw", aby podkreślić znaczenie wszelkich wartościowych przedsięwzięć, nie tylko 
nowatorskich. Wyrażenie "wspierający nowatorskie rozwiązania edukacyjne powstające 
w UG" zastąpiono wyrażeniem "ważne dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego inicjatywy 
dydaktyczne". Zapis taki lepiej oddaje podstawę funkcjonowania Funduszu Inicjatyw 
Dydaktycznych, charakter wniosków jak i cel dla jakiego ten Fundusz został powołany. 
Fundusz umożliwia finansowanie rozmaitych przedsięwzięć, które pomagają w rozwoju 
dydaktyki, podejmowanych przez nauczycieli akademickich. Jeśli chodzi o dydaktykę jest 
elementem budowanego przez Uniwersytet Gdański spójnego systemu działań 
projakościowych Oprócz wsparcia finansowego organizowane są warsztaty dla 
nauczycieli, przedsięwzięcia dla relacji mistrz – uczeń, warsztaty dla doktorantów oraz 
wiele konferencji.  

W związku z tą zmianą zostanie znowelizowane zarządzenie nr 48/R/10 Rektora 
UG w sprawie zasad funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości 
kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba nie.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 76/09 Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu 
zapewniania jakości kształcenia. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 15 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z § 32 Statutu UG: 
„Rektor na początku roku akademickiego przedstawia Senatowi aktualny wykaz 
istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.” Jest to okazja do dokonania 
przeglądu działających jednostek organizacyjnych. Wszystkie uwagi należy zgłaszać do 
Biura Organizacji i Legislacji UG. 
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski zauważył, że Krajowe Centrum Informatyki 
Kwantowej jest zakwalifikowane jako jednostka pozawydziałowa, ale ta nazwa jest 
myląca, ponieważ z jednej strony sugeruje, że ta jednostka nie ma nic wspólnego z żadnym 
wydziałem a tymczasem 100% pracowników delegowanych z ramienia Uczelni do KCIK 
pochodzi z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Wydział zajmuje się również 
wszystkimi sprawami dotyczącymi grantów, finansowymi i innymi. Nazwa sugeruje, że 
jest to jednostka wewnętrzna, ale tak nie jest ponieważ KCIK powstało na mocy 
porozumienia rektorów siedmiu największych polskich uczelni oraz PAN. Sprawa ta 
wiąże się z parametryzacją bowiem istnieje obawa, że prace, które mogą być afiliowane 
przez pracowników KCIK mogą nie być zakwalifikowane w procesie parametryzacji do 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Może należałoby się zastanowić nad zmianą 
nazwy KCIK i innym przyporządkowaniu w strukturze.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że w spisie jednostek Centrum 
wykazano. Rzeczywiście w nazwie jest słowo: „krajowe” a tak naprawdę cały ciężar 
spoczywa na Uczelni i na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki. Należy zastanowić 
się nad tą sprawą, nazwa powinna być taka, żeby można było kwalifikować koszty 
wynikające z działań naukowych organizacyjnych i zarządczych. Jest to konsorcjum więc 
trzeba się liczyć ze zdaniem kontrahentów.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG zapoznał się z aktualnym wykazem istniejących jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 16 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 
czerwca 2016 roku. 
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG poinformował, że na stronie 16 protokołu 
napisano, że w Instytucie Oceanografii zatrudnionych jest 60 pracowników 
samodzielnych a powinno być napisane „pracowników naukowych”.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 47 osób tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku. 
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ad 17 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 

lipca 2016 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 46 osób tak,  
6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lipca 
2016 roku.  
ad 18  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaprosił Senatorów na uroczystą inaugurację 
roku akademickiego, która odbędzie się 3 października 2016 roku na Wydziale Prawa  
i Administracji.  
 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 27 października 2016 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
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profesor nadzwyczajny 


