
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 14 grudnia 2017 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że głosowanie zmian Statutu 
UG odbędzie się na drugim posiedzeniu Senatu UG, po zakończeniu pierwszego 
posiedzenia.  
 
 
ad 1  
 Prezes AZS UG Pan Piotr Walczak przedstawił prezentację przedstawiającą 
osiągnięcia Akademickiego Związku Sportowego UG. Prezes P. Walczak poinformował, że 
obecnie istnieją trzy sekcje wyczynowe – futsal mężczyzn ekstraklasa, futsal kobiet  
i koszykówka kobiet pierwsza liga. Zespół futsalu mężczyzn od kilku sezonów godnie 
reprezentuje Uniwersytet Gdański, lokuje się wśród dwunastu najlepszych klubów  
w Polsce. Od tego sezonu kobiety w futsal grają w najwyższej klasie rozgrywkowej.  
W ubiegłym sezonie koszykarki zdobyły wicemistrzostwo pierwszej ligi i były o krok od 
awansu do ekstraklasy Cztery zawodniczki sekcji koszykówki kobiet będą 
reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Świata w Chinach w odmianie trzy na trzy. 
Dwóch mężczyzn awansowało do mistrzostw Europy w Słowenii w futsalu i są w kadrze 
reprezentacji Polski. Trenerem reprezentacji Polski w koszykówce 3 na 3 jest 
Włodzimierz Augustynowicz. W akademickich mistrzostwach Polski Uniwersytet 
Gdański zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej – piłka siatkowa mężczyzn złoty 
medal, żeglarstwo srebrny medal, piłka ręczna kobiet srebrny medal i koszykówka kobiet 
srebrny medal. Tych sukcesów było dużo więcej. Prezes AZS UG P. Walczak podziękował 
JM Rektorowi i Prorektorom za wsparcie dzięki, któremu studenci sportowcy mogą 
osiągać tak znaczące sukcesy.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG pogratulował sportowcom sukcesów, 
podkreślił, że są one tym bardziej cenne gdyż Uczelnia nie ma zaplecza sportowego  
z prawdziwego zdarzenia. JM Rektor poinformował, że w uznaniu wybitnych osiągnięć 
sportowych Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
promocję Uczelni przyznał dodatkowe finansowanie w wysokości 15 tysięcy złotych  
z przeznaczeniem na rozwój i realizację zadań statutowych AZS.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG również pogratulował 
Prezesowi P. Walczakowi oraz studentom i życzył dalszych sukcesów.  
 
 
ad 2  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że punkt 3.5 - wniosek Wydziału 
Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Wiesława Wiczka na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim zostaje zdjęty z porządku obrad i będzie 
omawiany na posiedzeniu Senatu UG w styczniu.  

Senat UG uwzględniając wniesioną zmianę poprawkę poprzez podniesienie ręki 
jednomyślnie przyjął następujący porządek obrad: 
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1. Prezentacja osiągnięć Akademickiego Związku Sportowego UG. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. 
Władysława A. Majewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w 
Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Jacka Tebinki na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Aleksandry 
Ubertowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim, 

3.4. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dr hab. Agnieszki Szalewskiej-Pałasz 
na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. zdjęty z porządku obrad 
3.6. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Gierusza na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
3.7. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Leszka Pawłowicza na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
3.8. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Jerzego Zemke na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
3.9. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Anny Paner na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Polityki otwartego dostępu 

w Uniwersytecie Gdańskim. 
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza 

Uniwersytetu Gdańskiego. 
7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 

8. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 24/17 Senatu UG w sprawie 
szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 
2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.  

9. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 54/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Chemii (zmiana efektów kształcenia na 
kierunku Ochrona Środowiska). 

10. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 25/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Oceanografii i Geografii (zmiana efektów 
kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna). 

11. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 55/12 Senatu UG w sprawie 
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz uchwałę nr 87/13 Senatu UG w sprawie 
uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki studiów drugiego 
stopnia na kierunku Fizyka medyczna od roku akademickiego 2014/2015 (zmiana 
efektów kształcenia na kierunkach Bioinformatyka i Fizyka medyczna). 

12. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego nr 113/12 w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 
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2013/2014 na Wydziale Nauk Społecznych kierunku studiów Pedagogika 
Wczesnej Edukacji (zmiana efektów kształcenia na kierunku Pedagogika wczesnej 
edukacji). 

13. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

14. Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego 
nauczycieli akademickich o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki 
Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. 

15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 
października 2017 roku.  

16. Zatwierdzenie protokołu głosowania Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 
listopada 2017 roku w sprawie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za lata 2017, 2018 
i 2019. 

17. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1  

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Władysława A. Majewskiego na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 38 osób, 37 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował w niosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie prof. dra hab. Władysława A. Majewskiego na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 
ad 3.2 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Jacka Tebinki na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 38 osób tak,  
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował w niosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
prof. dra hab. Jacka Tebinki na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dr hab. M. Jarmułowicz, prof. UG w zastępstwie Dziekana dra hab. M. Michalskiego, 
prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. 
Aleksandry Ubertowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 42 osoby tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  



4 
 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego  
o zatrudnienie prof. dr hab. Aleksandry Ubertowskiej na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.4 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie prof. dr hab. Agnieszki Szalewskiej-Pałasz na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 47 osób tak,  
1 osoba nie. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dr hab. 
Agnieszki Szalewskiej-Pałasz na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 

 
ad 3.5 zdjęty z porządku obrad 

 
ad 3.6 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Gierusza na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 45 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
prof. dra hab. Jerzego Gierusza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.7 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Leszka Pawłowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 44 osoby tak,  
3 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 
Leszka Pawłowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 

 
ad 3.8 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Jerzego Zemke na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 40 osób tak,  
4 osoby nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 
Jerzego Zemke na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
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ad 3.9 
Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 

o zatrudnienie dr hab. Anny Paner na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 41 osób tak,  
8 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dr hab. Anny Paner na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że między innymi 
zaproponowano zmianę nazwy Studium Języków Obcych na Centrum Języków Obcych 
oraz zmianę nazwy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na Centrum Wychowania 
Fizycznego i Sportu. Nowe nazwy w sposób bardziej adekwatny będą charakteryzowały 
praktyczny profil działalności tych jednostek organizacyjnych. Rektor dr hab.  
J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Minister J. Gowin z uwagi na rosnącą wagę spraw 
dotyczących sfery finansowo – budżetowej w działalności szkół wyższych zwraca 
szczególną uwagę na sprawowanie przez rektorów bieżącej pieczy nad sytuacją 
finansową uczelni oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej. W związku z tym 
uzasadnione wydaje się podporządkowanie Kwestora bezpośrednio Rektorowi. Rektor 
musi dysponować narzędziami prawnymi umożliwiającymi mu jednolite kierowanie 
także tą sferą działalności. Natomiast możliwość powoływania zastępców Kwestora 
wynika ze znacznego przyrostu zadań Kwestora jako głównego księgowego  
i konieczności rozdzielenia tych zadań. Chodzi o jak najlepsze zarządzanie finansami tym 
bardziej, że najprawdopodobniej będzie wprowadzona zasada zgodnie, z którą pieniądze 
będzie można przesuwać między działami. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu UG 
został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” oraz 
Związek Nauczycielstwa Polskiego. 

Przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. Statutu UG dr hab. M. Bogusz, prof. UG 
poinformował, że poza zmianami o których powiedział JM Rektor zmiana Statutu UG 
będzie polegała na skreśleniu w § 43 ust. 1 punktu 11 mówiącego o kompetencji rad 
wydziałów do uchwalania rocznych planów rzeczowo-finansowych wydziału zgodnie  
z zasadami gospodarki finansowej Uniwersytetu. Zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym termin „plan rzeczowo-finansowy” jest nazwą zastrzeżoną 
ustawowo dla dokumentu finansowego uchwalanego przez senat uczelni, a nie przez radę 
wydziału. Kolejna zmiana to zwiększenie z dwóch do czterech przedstawicieli samorządu 
studenckiego w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich. 
Zmiana ta jest podyktowana względami praktycznymi – chodzi o ułatwienie 
kompletowania składów orzekających poprzez stworzenie możliwości wyznaczania 
przedstawiciela studentów do składu orzekającego z szerszego grona osób. W każdym 
składzie orzekającym musi być jeden student. Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, 
że jeśli chodzi o zapis zgodnie, z którym z jednej strony Kwestor ma być zastępcą 
Kanclerza a z drugiej strony będzie bezpośrednio podlegał Rektorowi, pojawiła się 
propozycja, żeby Kwestor podlegał bezpośrednio JM Rektorowi, ale nie był zastępcą 
Kanclerza. Rozwiązanie takie nie jest możliwe ponieważ ustawa sytuuje Kwestora na 
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stanowisku zastępcy Kanclerza i trzeba się stosować do tego prawa. Z tego podwójnego 
podporządkowania można wybrnąć w taki sposób, że Kwestor będzie zastępcą Kanclerza 
w tym znaczeniu, że będzie go zastępował, natomiast służbowo bezpośrednio będzie 
podlegał Rektorowi. Sprzeczności między tymi rolami nie będzie. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że takie rozwiązanie 
zastosowały Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
i sprawdza się ono w praktyce. Natomiast jeżeli chodzi o plany rzeczowo-finansowe 
wydziałów, to do tej pory sporządzały je tylko dwa wydziały - Wydział Nauk Społecznych 
i Wydział Filologiczny. Obecnie dziekani będą mogli rozdysponować środki według 
własnego uznania, nie tylko w obszarach studenci i działalność podstawowa, czyli 
dydaktyczna. Będą również otrzymywali pieniądze na naukę, wdrożenia, projekty  
i będą mogli znacznie lepiej kontrolować to co się dzieje z finansami. W tej chwili 
testowany jest system raportowania stanu finansów wydziałowych. Prowadzone są 
działania zmierzające do tego, aby co miesiąc dziekani otrzymywali informację o stanie 
finansów wydziału, bo jeśli dostaną ją dopiero we wrześniu to będzie już za późno na 
jakiekolwiek poprawki.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG stwierdziła, że należałoby zadać pytanie 
dlaczego rady wydziału nie uchwalały planu rzeczowo-finansowego, czemu nie 
korzystały z prerogatywy przyznanej Statutem. Wydaje się, że ten przepis miał na celu 
kontrolę finansowej działalności dziekana. Jeżeli jednak rady wydziałów rzeczywiście nie 
uchwalały tych planów, to nie ma sensu utrzymywać tego zapisu. Faktem jest, że zgodnie 
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym sporządzanie planu rzeczowo-finansowego 
odnosi się tylko do Senatu, ale trzeba pamiętać, że na podstawie tej ustawy ustrój 
wydziałów został ukształtowany podobnie do ustroju uczelni. Uprawnienia Rektora  
i Senatu na poziomie wydziałów w dużym stopniu przeniesione są na dziekanów i rady 
wydziału. Dotychczas obowiązujący przepis dawał radzie wydziału jedyną możliwość 
wpływu na finanse wydziału. Jeżeli przepis ten zostanie uchylony i nic nie zostanie 
zaproponowane w zamian, to o sprawach finansowych na poziomie wydziału będzie 
decydował dziekan a rada wydziału nie będzie posiadała żadnej informacji na ten temat.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że każdy plan rzeczowo-
finansowy składa się z przychodów i wydatków. Rok budżetowy obowiązuje od 1 stycznia 
do 31 grudnia a środki finansowe z MNiSW przychodzą najczęściej około 30 czerwca, czyli 
przez pół roku Uczelnia działa w ramach prowizorium budżetowego, bazuje na 
wykonaniu planu za rok poprzedni. Miesięcznie uruchamia się 1/12 lub 1/13 środków  
w zależności od płynności finansowej Uczelni. Na dzień dzisiejszy zespół rektorski 
wspólnie z Działem Kontrolingu i wszystkimi dziekanami tak rozdzielają pieniądze, żeby 
na czas były środki na stypendia, wynagrodzenia itd. Po zmianie dziekani będą 
otrzymywali budżet, który będzie miał charakter prowizorium od 1 stycznia. Dziekani 
będą musieli przedstawić do zatwierdzenia tylko część dotyczącą wydatków. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że znacznie ważniejszą kwestią od 
planu rzeczowo-finansowego jest usprawnienie działalności Działu Kontrolingu  
i przepływu informacji o wydatkach i przychodach między tym działem a dziekanami. Jest 
powszechne oczekiwanie, żeby usprawnić sposób i czas przepływu tych informacji. 
Ponadto trzeba sprostować, że nie tylko dwa wydziały sporządzały plany rzeczowo-
finansowe. Sporządzały je prawie wszystkie wydziały, ale rady wydziału ich nie 
zatwierdzały. Wydział Zarządzania każdego roku robił taki plan. W praktyce plany te nie 
funkcjonowały dobrze, bowiem czerwcu uchwalany był plan rzeczowo-finansowy dla 
Uczelni. Wydziały mogły uchwalać swoje plany pod koniec września a wówczas pojawiały 
się przychody od studentów studiów niestacjonarnych i plany nie pełniły tej funkcji jaką 
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pełnić powinny. Ponadto, co jest zrozumiałe nie chciano akceptować planów wydziałów, 
które miały deficyt. Niektórzy dziekani mieli z tym poważny problem, bo musieliby 
wpisywać fikcyjne kwoty, gdyż najważniejsze wydatki np. wypłaty za nadgodziny zostały 
już poniesione. Obecnie najważniejsze jest usprawnienie przepływu informacji, dzięki 
czemu bieżące gospodarowanie finansami będzie łatwiejsze. To czy rada wydziału będzie 
uchwalała plan czy nie, ma drugorzędne znaczenie. Wydaje się że należy utrzymać obecny 
zapis dotyczący sporządzania planów na wydziałach. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w ramach projektu POWER 
Uczelni przyznano 18, 5 miliona złotych. Część tej kwoty to środki na system 
informatyczny dotyczący budżetu. Obecnie funkcjonujące narzędzia są przestarzałe. 
Nowoczesny system pozwoli generować raz w miesiącu raporty dotyczące finansów. 
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że na Wydziale Ekonomicznym 
plan rzeczowo finansowy opiniowany przez Radę Wydziału funkcjonuje od wielu lat. 
 Dyrektor CJO mgr A. Swebocka poinformowała, że zmiana nazw SJO i SWFiS na 
Centrum wynika także z tego, że „studium” jest nazwą nieco archaiczną, nie dość pojemną 
i trudną do tłumaczenia.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że głosowanie zmian Statutu 
UG odbędzie się na drugim posiedzeniu Senatu UG, po zakończeniu pierwszego 
posiedzenia. 
 
 
ad 5  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie Polityki otwartego dostępu  
w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że MNiSW ze względu na rosnące znaczenie wiedzy, nauki i danych dla 
rozwoju społeczeństwa i gospodarki uznało, iż niezbędna jest kontynuacja i intensyfikacja 
działań w zakresie otwartego dostępu prowadzonych przez MNiSW, agencje finansujące 
badania, a także uczelnie i jednostki naukowe oraz wszystkich naukowców, którzy 
realizują projekty badawcze, gromadzą dane badawcze i publikują artykuły naukowe 
dzięki finansowaniu ze środków publicznych. Pierwszym krokiem w kierunku określenia 
zasad otwartego dostępu powinno być przyjęcie przez każdą jednostkę naukową  
i uczelnię własnej instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. Przedstawiony Senatorom 
projekt powstał na podstawie wzoru MNiSW. Dokument jest zwięzły, określa zasadnicze 
elementy potrzebne do prowadzenia takiej polityki jak np. repozytorium, czy zasady 
odziaływania polityki z ogólnie przyjętymi przepisami o ochronie własności 
intelektualnej i prawa autorskiego. Polityka otwartego dostępu w UG koncentruje się na 
zachęcaniu autorów do przekazywania publikacji, o ile istnieje taka możliwość, do 
repozytorium UG. Chodzi o pozycje o wyczerpanym nakładzie, takie które nie istnieją  
w obiegu komercyjnym lub dana pozycja np. artykuł naukowy może znaleźć się  
w repozytorium o ile polityka wydawcy na to pozwala. Na Uczelni prowadzi się szereg 
działań w zakresie otwartego dostępu, niektóre zostały już wdrożone. Przeprowadzono 
szkolenia dla pracowników z zakresu otwartego dostępu oraz prawa autorskiego, 
zorganizowano dzień otwartego dostępu na Uniwersytecie Gdańskim, trwa uruchamianie 
uniwersyteckiej platformy czasopism naukowych, która będzie w sposób ujednolicony 
porządkowała numery DOI i inne elementy potrzebne do umieszczania czasopism  
w międzynarodowych bazach danych. W przyszłości będzie to miało znaczenie dla oceny 
dorobku naukowego. Trwa budowa repozytorium, stworzono zasadniczą część, czyli 
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system informatyczny, który dodatkowo będzie sprzęgnięty z systemem Omega, bazą 
bibliograficzną, która już zakończyła etap testów i jest gotowa do użytkowania. 
Równolegle z programem Expertus ma to być jeden dobrze funkcjonujący system.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab.  
A. Prahl poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prof. dr hab. E. Łojkowska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie co będzie jeżeli 
czasopismo nie udostępni swoich publikacji.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że sprawę tę reguluje pkt 5 Polityki, który mówi o unikaniu konfliktu 
ochrony własności intelektualnej. Jeżeli polityka wydawcy jest taka, że nie można 
umieszczać pracy w takim repozytorium czy nawet w repozytorium tylu self archiving 
albo akademia edu., to taka praca nie znajdzie się w otwartym dostępie. W tej chwili jeśli 
chodzi o pozycje, głównie monografie wydawane np. w Wydawnictwie UG, to oprócz 
umowy wydawniczej na przeniesienie praw autorskich są również sporządzane aneksy 
w zakresie dysponowania elektroniczną wersją materiału np. po wyczerpaniu nakładu. 
Dzięki takiej polityce Wydawnictwa UG możliwe jest udostępnianie.  
 Dr hab. K. Lewalski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy w ramach 
Polityki otwartego dostępu przewiduje się dostęp chociaż do części materiałów archiwum 
uniwersyteckiego.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że na obecnym etapie istotne jest wdrożenie systemu repozytorium dla 
bieżąco publikowanych publikacji. W przyszłości repozytorium będzie uzupełniane  
o publikacje archiwalne, których autorami są pracownicy Uczelni, jednakże warunkiem 
ich udostępnienia będzie posiadanie wersji cyfrowej. Być może na początku przyszłego 
roku na jednym z wydziałów, np. na Wydziale Filologicznym uda się wdrożyć system 
pilotażowy dla części materiałów archiwalnych. Przedstawiona Polityka jest dość ogólna, 
wyczerpuje zalecenia Ministerstwa, ale jest na tyle elastyczna, że pozwoli prowadzić 
różne działania.  
 Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że z reguły nie ma otwartego dostępu do 
publikacji w najlepszych czasopismach. Czy w związku z tym planowane są jakieś 
działania mające na celu wspieranie autorów w opłaceniu open access? Zazwyczaj w grę 
wchodzi kwota około dwóch tysięcy euro. Byłoby dobrze, gdyby najlepsze publikacje 
znalazły się w repozytorium uniwersyteckim.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w ubiegłym miesiącu wydziały otrzymały dodatkową dotację w różnej 
wysokości w zależności od wielkości wydziału, wyniku parametryzacji itd. Dotacja ta 
została obwarowana katalogiem kosztów kwalifikowanych, które można ponieść. Jednym 
z nich jest właśnie dofinansowanie procesu otwartego dostępu. Jeżeli chodzi o publikacje 
wybitne, to można składać wnioski o dofinansowanie. W miarę możliwości środki będą 
przyznawane. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 45 osób tak,  
1 osoba nie. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Polityki otwartego dostępu w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 6  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego. 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 

poinformował, że przedstawiony dokument odnosi się do rzeczywistego sposobu 
funkcjonowania Instytutu Konfucjusza i wynika z kilku przesłanek. Pierwsza to fakt, iż 
uchwalając Regulamin w 2015 roku nie do końca było wiadomo jak ta jednostka będzie 
funkcjonowała w oparciu o współpracę Uniwersytetu Gdańskiego z chińską uczelnią 
prowadzącą. Druga sprawa to wprowadzenie organów zarządczych, które w formule 
zaproponowanej przez zespół rektorski porządkują przepływ informacji oraz 
kompetencji pomiędzy władzą rektorską a dyrekcją Instytutu. Dyrekcja Instytutu jest 
bardzo złożonym organem, składa się z dyrektora delegowanego przez stronę polską, 
dyrektora delegowanego przez stronę chińską i dyrektora wykonawczego, który jest 
każdorazowo zatwierdzany przez stronę chińską. Dodatkowo wprowadzono kilka 
poprawek porządkujących, dotyczących chociażby siedziby uczelni, bezpośredniego 
nadzoru, odpowiedzialności za działalność naukowo dydaktyczną. W uzasadnieniu do 
uchwały odwołano się do postanowienia aneksu do Porozumienia wykonawczego do 
umowy o wspólnym utworzeniu Instytutu Konfucjusza pomiędzy Uniwersytetem Nauk 
Politycznych Młodzieży Chińskiej a Uniwersytetem Gdańskim z grudnia 2017 roku. Aneks 
ten nie jest jeszcze podpisany, ponieważ strona chińska obecnie także przeprowadza 
restrukturyzację. Prawdopodobnie nowym partnerem w zakresie prowadzenia Instytutu 
będzie Uniwersytet Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. Ponieważ nie wiadomo kiedy 
dojdzie do podpisania aneksu, Regulamin należy uchwalić w oparciu o dotychczasowe 
postanowienia. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że wraz z nowym Dyrektorem Instytutu Panem dr Wojciechem Bizonem 
przebywał z wizytą w Chinach. Nowy Dyrektor został bardzo dobrze przyjęty przez stronę 
chińską. Strona polska przedstawiła sprawozdanie merytoryczne i finansowe działalności 
Instytutu, które zostało zatwierdzone. Przedstawiono także plan rozwoju Instytutu, 
również w zakresie współpracy z przedsiębiorcami chińskimi, którzy coraz intensywniej 
lokują się w naszym regionie, głównie ze względu na projekt nowego jedwabnego szlaku. 
Jest to okazja żeby wykorzystać potencjał naszej Uczelni zwłaszcza w zakresie nauk 
prawnych, ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, konsultowaniu przedsiębiorców  
i wdrażaniu ich w otaczające realia gospodarcze. Strona chińska z zadowoleniem przyjęła 
tę koncepcję, w związku z tym można się spodziewać, że w przyszłym roku w ramach 
Instytutu Konfucjusza zostanie powołane centrum obsługi biznesowej przedsiębiorców, 
co będzie miało wpływ na dofinansowanie działalności Instytutu. Koncepcji i projektów 
współpracy jest wiele, strona chińska wydaje się być nimi zainteresowana. Instytut 
Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego jest dobrze ugruntowanym i funkcjonującym 
Instytutem, największym spośród pięciu, które funkcjonują na polskich uczelniach.  
W niektórych obszarach jest stawiany jako wzór, chociażby w certyfikowanym 
egzaminowaniu z języka chińskiego.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja w zasadzie opiniowała jedną ze zmian 
Regulaminu, mianowicie zmianę osoby nadzorującej - obecnie ma to być JM Rektor, 
poprzednio był to Prorektor ds. Nauki. Rozwiązanie takie usprawni zarządzanie 
Instytutem. Komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 44 osoby tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu Konfucjusza 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie warunków  
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
proponowane zmiany wynikają z tego, że na kierunek Waloryzacja i zarządzanie 
zasobami przyrody nie ma kandydatów i w związku z tym Wydział Biologii znosi ten 
kierunek studiów. Kolejna zmiana polega na doprecyzowaniu warunków rekrutacji 
laureatów olimpiad w zbliżającym się roku akademickim. Uczelniana Komisja 
Rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 24/17 Senatu UG w sprawie szczegółowych 
zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów 
oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zmiana dotyczy przyjmowania na studia bez postępowania kwalifikacyjnego laureatów 
dwóch dodatkowych olimpiad, które są współorganizowane albo organizowane przez 
Uniwersytet Gdański. Chodzi o Olimpiadę wiedzy o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla, 
która odbyła się po raz pierwszy i której organizatorem jest Uniwersytet Gdański oraz 
Ogólnopolską olimpiadę wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Organizowanie olimpiad 
jest przyjmowane pozytywnie tym bardziej, że liczba laureatów przyjmowanych przez 
Uczelnię będzie miała wpływ na wysokość dotacji. 
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 24/17 Senatu UG w sprawie 
szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach 2018/2019, 2019/2020  
i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 54/12 w sprawie określenia 
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Chemii (zmiana 
efektów kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska). 
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Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że jeśli chodzi o wnioski ujęte w punktach 9, 10, 11 i 12 porządku obrad, 
to wszystkie zmiany wynikają z konieczności dostosowania profili studiów do 
posiadanych przez wydziały uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego i są skutkiem nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Na 
kierunkach Ochrona środowiska i Gospodarka przestrzenna zmieniają się efekty 
kształcenia. Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki w odniesieniu do dwóch kierunków 
- Bioinformatyka i Fizyka medyczna oraz Wydział Nauk Społecznych na Pedagogice 
wczesnej edukacji wprowadzają procentową strukturę obszarów naukowych. Wszystkie 
projekty zostały opracowane zgodnie z przyjętymi standardami. Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 54/12 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na 
Wydziale Chemii (zmiana efektów kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 25/12 w sprawie określenia 
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Oceanografii  
i Geografii (zmiana efektów kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna). 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  
nr 25/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów 
prowadzonych na Wydziale Oceanografii i Geografii (zmiana efektów kształcenia na 
kierunku Gospodarka przestrzenna). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 11 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 55/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia dla 
kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz 
uchwałę nr 87/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Matematyki, Fizyki i 
Informatyki studiów drugiego stopnia na kierunku Fizyka medyczna od roku 
akademickiego 2014/2015 (zmiana efektów kształcenia na kierunkach Bioinformatyka  
i Fizyka medyczna). 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 55/12 Senatu UG w sprawie określenia 
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki, 
Fizyki i Informatyki oraz uchwałę nr 87/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia na 
Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki studiów drugiego stopnia na kierunku Fizyka 
medyczna od roku akademickiego 2014/2015 (zmiana efektów kształcenia na 
kierunkach Bioinformatyka i Fizyka medyczna). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 12 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 113/12 w sprawie 
uruchomienia od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Nauk Społecznych 
kierunku studiów Pedagogika wczesnej edukacji (zmiana efektów kształcenia na 
kierunku Pedagogika wczesnej edukacji).  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  
nr 113/12 w sprawie uruchomienia od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale 
Nauk Społecznych kierunku studiów Pedagogika wczesnej edukacji (zmiana efektów 
kształcenia na kierunku Pedagogika wczesnej edukacji). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 13 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 33/16 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 w składzie Uczelnianej 
Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje się następujących 
zmian: odwołuje dra Wojciecha Bizona z Wydziału Ekonomicznego i powołuje się w jego 
miejsce dra Andrzeja Paczoskiego z Wydziału Ekonomicznego. Ze składu Senackiej 
Komisji ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii odwołuje się mgra Andrzeja Szabałę  
z Centrum Języków Obcych. Dyrektor CJO mgr A. Swebocka w uzasadnieniu napisała, że 
nie ma merytorycznego powiązania spraw omawianych przez Komisję ze statutową 
działalnością CJO.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił informację Rzecznika 
Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego nauczycieli akademickich  
o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że przedstawienie tej 
informacji wynika z § 66 Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu 
Gdańskiego. Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego nauczycieli 
akademickich prof. dr hab. Jerzy Zajadło nie może uczestniczyć w dzisiejszym posiedzeniu 
Senatu UG, ale jeżeli Senat UG uzna to konieczne, to będzie obecny na styczniowym 
posiedzeniu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba nie.  
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ad 15 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

26 października 2017 roku. 
 Dyrektor CJO mgr A. Swebocka poinformowała, że na stronie 5 protokołu 
napisano: „Na wszystkich wydziałach odbyły się spotkania, których celem było 
omówienie realizacji lektoratów języków obcych, ustalenie działań, które należy 
usprawnić” Powinno być napisane: „Na większości wydziałów odbyły się spotkania, 
których celem było omówienie realizacji lektoratów języków obcych, ustalenie działań, 
które należy usprawnić”. 
 Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że w kilku miejscach zamiast Prorektor ds. 
Kształcenia napisano Prodziekan ds. Kształcenia.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat uwzględniając wniesione poprawki zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2017 roku. 
 
 
ad 16  

Zatwierdzenie protokołu głosowania Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
23 listopada 2017 roku w sprawie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za lata 2017, 2018 i 2019. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół głosowania Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
23 listopada 2017 roku w sprawie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do 
zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za lata 2017, 2018 i 2019. 
 
 
ad 17  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG podziękowała 
wszystkim, którzy pracowali przy przygotowaniu projektu POWER. Uniwersytet Gdański 
otrzymał ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu "PROgram Rozwoju 
Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) w ramach Programu POWER. W realizację projektu 
zaangażowanych jest osiem wydziałów: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, 
Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, 
Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania 
oraz jednostki - Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, Dział Kształcenia, Sekcja  
ds. Szkoleń. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że wspólnie z Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką  
prof. dr hab. K. Bielawskim od kilku miesięcy zabiegają o możliwość komercyjnego 
wykorzystania budynków sfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko – chodzi o budynki Wydziału Biologii, Wydziału Chemii  
i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Został zaakceptowany aneks 
do umowy, który był negocjowany z Dyrektorem NCBiR. Oryginał decyzji musi być jeszcze 
zaopiniowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Wszystko wskazuje na to, że od 
nowego roku akademickiego będzie można komercyjnie wykorzystywać 20% 
powierzchni tych budynków. Dotyczy to kształcenia, prac zleconych, prac badawczo-
wdrożeniowych. Być może uda się uzyskać taką samą decyzję w odniesieniu do budynku 
Neofilologii. Komercyjny element działalności Uniwersytetu Gdańskiego jest istotnym 
elementem parametryzacji jednostek Uczelni.  
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z zaleceniem 
Państwowej Inspekcji Pracy został powołany Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania 
mobbingowi. Funkcję tę powierzono Pani dr Magdalenie Błażek z Wydziału Nauk 
Społecznych. Dr M. Błażek jest ekspertem i biegłym sądowym, o ile zajdzie taka potrzeba 
będzie współpracowała z zespołem Radców Prawnych UG. Opracowane zostały zasady 
Polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Uniwersytecie Gdańskim 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że kolejna sprawa dotyczy 
zmiany stanowiska Ministra Finansów do możliwości stosowania podwyższonych 
kosztów uzyskania przychodów przez podatników uzyskujących przychody z działalności 
badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. Nowelizacja przepisów ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne miała miejsce 27 października 2017 roku. Ustawa wejdzie w życie  
1 stycznia 2018 roku. Licencjonowany doradca podatkowy Pan dr L. Jędrzejewski 
przeanalizował to zagadnienie i opracował opinię, którą dostarczono Senatorom. 
 Dr L. Jędrzejewski poinformował, że 4 października 2017 roku, w trakcie prac nad 
zmianą ustawy pojawiła się informacja, że w projekcie nie planuje się ograniczenia kręgu 
twórców uprawnionych do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Natomiast  
24 października na posiedzeniu Komisji Finansów została zgłoszona poprawka, która 
została przyjęta i w efekcie ustawy nowelizującej z 27 października część pracowników 
straciła prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczy między innymi 
wykładowców zajmujących się tylko dydaktyką, lektorów i instruktorów. W związku  
z tym pojawiła się propozycja, aby KRASP poprzez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie stosownej interpretacji. 
Interwencja na tak wysokim szczeblu rządowym może skutkować wydaniem korzystnej 
decyzji i wówczas będzie można zrekompensować pracownikom różnicę. Trzeba 
zasygnalizować pracownikom, że wypłata styczniowa może być niższa ze względu na 
zaliczkę od podatku dochodowego od osób fizycznych, która musi być pobrana zgodnie  
z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 roku. Ponadto warto zastanowić się nad 
dostosowaniem w najbliższym czasie aktów prawnych obowiązujących w Uczelni w tym 
zakresie do nowych przepisów. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że uczelnie poprzez KRASP  
i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwrócą się do Ministra Finansów z prośbą  
o interpretację nowych przepisów. Jest to sprawa ważna dla wielu pracowników.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że 12 grudnia 2017 roku  
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przysłała propozycję nowej klasyfikacji dziedzin  
i dyscyplin naukowych i określiła bardzo krótki na ustosunkowanie się do tej propozycji. 
Pismo to przesłano do dziekanów i innych zainteresowanych osób z prośbą o zajęcie 
stanowiska. Stanowisko Uniwersytetu Gdańskiego musi być wysłane w dniu dzisiejszym, 
ponieważ 18 grudnia 2017 roku odbędzie się posiedzenie KRASP.  
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG zauważył, że w tym wykazie nauki o ziemi 
znalazły się w naukach ścisłych i technicznych a nie przyrodniczych.  
 Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, że już wcześniej było wiadomo, że 
Historia sztuki ma być włączona do innych dziedzin. W związku z tym dyrektorzy 
instytutów, katedr i zakładów historii sztuki z całej Polski, którzy tworzą pewnego 
rodzaju stowarzyszenie, na spotkaniu plenarnym, które odbyło się kilka dni temu przyjęli 
wspólne stanowisko w tej sprawie. Stanowisko to zostało złożone bezpośrednio  
w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co poskutkowało spotkaniem 
przedstawicieli stowarzyszenia z wiceministrem. 
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 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder nawiązując do dyskusji na temat podatków 
stwierdził, że jednak gros osób skorzysta na wprowadzonej zmianie. Nauczyciele czy 
pracownicy naukowo-dydaktyczni odczują tę poprawę w trakcie roku z racji 
zaliczkowego pobierania podatku PIT, pozostali czyli wykładowcy, starsi wykładowcy 
lektorzy i instruktorzy niestety od 1 stycznia 2018 roku odczują stratę.  
Inna sprawa to niepokojąca liczba różnych oświadczeń, które pracownicy muszą 
podpisywać, między innymi pojawiło się oświadczenie dotyczące mobbingu. Czy 
instytucje takie jak KRASP i KRUP nie mogłoby przeciwstawić się tendencji 
wyodrębniania pewnych zachowań z tych, które są ujęte w Kodeksie Etyki i innych 
zasadach prawa? Istnieje niebezpieczeństwo, że problem teraz szeroko w świecie 
omawianych niewłaściwych zachowań seksualnych stanie się wkrótce tak samo ważny 
jak problem mobbingu. Wydaje się, że wyodrębnianie kolejnych dziedzin będzie 
prowadziło do konieczności podpisywania wielu dziwnych oświadczeń a JM Rektor 
będzie musiał powoływać różnych pełnomocników.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdala, prof. UG poinformował, że pierwotnie funkcja  
dr M. Błażek miała nosić nazwę „Pełnomocnik Rektora ds. przeciwdziałania mobbingowi 
i dyskryminacji”. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Pracownik przyjmowany do 
pracy powinien podpisać oświadczenie, że zapoznał się z Kodeksem Etyki  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki nawiązując do informacji o zmianie 
klasyfikacji dziedzin i dyscyplin zauważył, że trudno nawet dyskutować o tym 
dokumencie, bowiem jest on niekompletny – np. mowa jest o naukach historycznych, ale 
nie wiadomo co ma wchodzić w skład tych nauk historycznych, nie wiadomo także co się 
dzieje z etnologią. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że Uczelnia zajmie stanowisko 
w tej sprawie, ale termin jest krótki. Dziekani jeszcze dziś powinni nadesłać swoje uwagi. 
 Dyrektor CJO mgr A. Swebocka zauważyła, że lektorzy, instruktorzy, wykładowcy 
czy starsi wykładowcy to znaczna grupa licząca blisko 110 osób. Należy zabiegać  
o przywrócenie pracownikom utraconych przywilejów podatkowych.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że zgadza się z tym stanowiskiem 
jednakże jedna uczelnia nic nie zdziała, trzeba się zjednoczyć i działać przez wspólne 
organizacje.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zauważyła, że w preambule pisma, które 
nadesłano z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów napisano, iż jest to odniesienie do 
klasyfikacji OECD z modyfikacją odpowiednio do warunków polskich. W zakresie nauk 
ekonomicznych oznacza to, że nie ma absolutnie żadnej zmiany, ponieważ w klasyfikacji 
OECD ekonomię i biznes wykazano jako dyscyplinę, natomiast w tym dokumencie istnieje 
dalej podział strukturalny na ekonomię i finanse i nauki o zarządzaniu. Należy uzgodnić 
stanowisko Uniwersytetu Gdańskiego w tym zakresie. Rada Wydziału Ekonomicznego 
stoi na stanowisku, że wykaz powinien być zgodny z klasyfikacją OECD.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG odnosząc się do zmian w ustawie  
o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdziła, że należałoby zastanowić się nad 
zmianą Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami 
własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. Być może w przypadku wykładowców czy 
starszych wykładowców, którzy są autorami publikacji, w indywidualnych przypadkach 
można by było objąć takie osoby rozliczeniem praw autorskich. Interpretacja Ministra 
Finansów jest niezbędna, być może uda się podjąć kroki korzystne dla pracowników.  
 Dr hab. O. Kubińska, prof. UG zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób 
zmiana nazwy Studium Języków Obcych wpłynie na tłumaczenie nazwy na język angielski 
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i jak się to będzie miało do istnienia Neofilologii i poszczególnych instytutów nauk 
filologicznych, które też zajmują się językami obcymi chociaż w innym zakresie. 
 Dyrektor mgr. A. Swebocka wyjaśniła, że zmiana nazwy na „Centrum” istotnie 
ułatwia tłumaczenie na inne języki, natomiast jeśli chodzi o zmianę nazwy w odniesieniu 
do Wydziału Filologicznego, to trudno w tej chwili odnieść się do tej kwestii. Zostanie ona 
przedyskutowana z Dziekanem dr hab. M. Michalskim, prof. UG. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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