
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 lutego 2019 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. 
 
 
ad 1  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 2.6 - Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Międzynarodowego Centrum Teorii 
Technologii Kwantowych o zatrudnienie prof. dra hab. Roberta Alickiego na stanowisku 
profesora zwyczajnego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG uwzględniając zmianę przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 
2.1. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Olgierda Wyszomirskiego 
na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
2.2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Michała 
Stukowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
2.3. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Joanny Różyckiej-Tran na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
2.4. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Tomasza Besty na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  
2.5. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Michała Gałędka na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
2.6. Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie prof. 
dra hab. Roberta Alickiego na stanowisku profesora zwyczajnego. 
3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady 
Doskonałości Naukowej. 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego (Wybór pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego).  
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia  
o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Ubezpieczenia. 
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia  
o profilu praktycznym na międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty  
w ochronie zdrowia (Health Care Technology). 
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie jednostkami 
służby zdrowia. 
8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Informatyki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Informatyka. 
9. Projekt Uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 77/14 w sprawie 
wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów 
studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach 
dokształcających i szkoleniach.  
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10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu 
Gdańskiego za 2018 rok.  
11. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2017/2018.  
12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
31 stycznia 2019 roku.  
13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2.1 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego  
o zatrudnienie prof. dra hab. Olgierda Wyszomirskiego na stanowisku profesora 
zwyczajnego 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 Ekonomicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Olgierda Wyszomirskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.2 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Michała Stukowa na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Michała Stukowa na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.3 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Joanny Różyckiej-Tran 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 Nauk Społecznych o zatrudnienie  
dr hab. Joanny Różyckiej-Tran na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 2.4 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Tomasza Besty na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Tomasza Besty na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 2.5 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dra hab. Michała Gałędka na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 48 osób tak,  
2 osoby nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Michała Gałędka na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.6  

Prof. dr hab. M. Żukowski przedstawił wniosek Międzynarodowego Centrum 
Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie prof. dra hab. Roberta Alickiego na 
stanowisku profesora zwyczajnego. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzynarodowego Centrum Teorii 
Technologii Kwantowych o zatrudnienie prof. dra hab. Roberta Alickiego na stanowisku 
profesora zwyczajnego. 
 
 
ad 3 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że pierwsza kadencja Rady Doskonałości Naukowej rozpocznie się  
1 czerwca 2019 roku. Jest to nowy organ, który będzie działał na rzecz rozwoju kadry 
badawczej i docelowo zastąpi Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów w zakresie 
nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład Rady będzie ustalony 
w wyborach, przy czym w odróżnieniu do wyborów do Centralnej Komisji uprawnionymi 
do oddawania głosu będą także doktorzy habilitowani. Zgodnie z decyzją MNiSW w danej 
dyscyplinie można zgłosić więcej niż jednego kandydata.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego zgłasza i rekomenduje: 
- prof. dr hab. Ewę Bagińską, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - 
nauki prawne.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 49 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Ewy Bagińskiej do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- dr hab. Ewę Badydę, prof. UG, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego - 
językoznawstwo.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr hab. Ewy Badydy, prof. UG do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dr hab. Mariolę Bidzan, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego - 
psychologia.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Marioli Bidzan do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Krzysztofa Jajugę, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – ekonomia  
i finanse.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 47 osób tak,  
3 osoby nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Krzysztofa Jajugi do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Andrzeja Piotra Kowalskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu 
Gdańskiego – nauki o kulturze i religii.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 49 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Andrzeja Piotra Kowalskiego 
do Rady Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Amadeusza Krause, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego 
– pedagogika.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Amadeusza Krause do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Adama Krężela, Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego 
– nauki o Ziemi i środowisku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Adama Krężela do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dr hab. Ewę Łojkowską, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG  
i GUMed – nauki biologiczne.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Zbigniewa Majchrowskiego, Wydział Filologiczny Uniwersytetu 
Gdańskiego – literaturoznawstwo.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Zbigniewa Majchrowskiego 
do Rady Doskonałości Naukowej.  



5 
 

- prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego 
– nauki o sztuce.  
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 kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej 
do Rady Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dr hab. Krzysztofa Rolkę, Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego – nauki 
chemiczne.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Krzysztofa Rolki do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dr hab. Bronisława Sitka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – nauki 
prawne.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Bronisława Sitka do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Tomasza Szarka, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego – matematyka.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Tomasza Szarka do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
 
- dra hab. Sobiesława Szybkowskiego, prof. UG, Wydział Historyczny Uniwersytetu 
Gdańskiego – historia.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 46 osób tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę dra hab. Sobiesława Szybkowskiego,  
prof. UG do Rady Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dra hab. Grzegorza Węgrzyna, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – nauki 
biologiczne.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Grzegorza Węgrzyna do 
Rady Doskonałości Naukowej.  
 
- prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską, Szkoła Główna Handlowa – ekonomia i finanse.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 45 osób tak,  
3 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty Zaleskiej do Rady 
Doskonałości Naukowej.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Doskonałości 
Naukowej. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 4  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego.  
Senat UG jednogłośnie wybrał komisję skrutacyjną w składzie: dr hab. Monika Bąk, 

prof. UG – Przewodnicząca, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, dr Elżbieta Adamowicz. 
Głosowanie przeprowadzono za pomocą kart do głosowania. Przewodnicząca Komisji dr 
hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że w głosowaniu wzięło udział 54 członków Senatu 
UG, wszystkie głosy oddane w głosowaniu tajnym były ważne.  
Osoby spoza wspólnoty Uczelni: 
- dr Marek Głuchowski - uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby,  
52 osoby tak, 
- mgr Maciej Dobrzyniecki – uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby,  
52 osoby tak.  
- dr inż. Kazimierz Janiak – uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób,  
50 osób tak.  
Osoby ze wspólnoty Uczelni:  
- prof. dr hab. Ewa Łojkowska – uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 
54 osoby tak.  
- dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby 
52 osoby tak. 
- prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały  
52 osoby, 52 osoby tak. 
Przewodniczącym Rady UG został dr Marek Głuchowski – uprawnione do głosowania  
73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Przewodnicząca 
Samorządów Agata Myszka zasiada w Radzie z racji pełnionej funkcji. Kadencja pierwszej 
Rady UG będzie trwała do 31 grudnia 2020 roku, następne kadencje będą czteroletnie. 
Obecnie wybrani członkowie Rady UG będą mogli ponownie kandydować na kolejną 
kadencję. Radę trzeba zapoznać z problemami z jakimi boryka się Uczelnia.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 
międzywydziałowym kierunku Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że we wniosku wprowadzono 
korektę: nazwa studiów powinna brzmieć Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że studia będą prowadzone 
wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji, przygotowane są ramach programu ProUG 
realizowanego w ramach programu POWER. Studia te połączą wiedzę ekonomiczną, 
matematyczną z zakresu nauk aktuarialnych z wiedzą prawną. Wydział Zarządzania 
posiada specjalistów z zakresu statystyki ubezpieczeniowej, finansów ubezpieczeń. 
Istotny jest udział pracowników Wydziału Prawa i Administracji zajmujących się 
ubezpieczeniami. Wydaje się, że oferta będzie cieszyła się dużą popularnością. 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku.  
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Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że na 18 uprawnionych głosowało 12 osób, Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Dyrektor CJO mgr A. Swebocka zauważyła, że zgodnie z planem lektorat języka 
angielskiego będzie prowadzony już od początku studiów, jednakże wątpliwości budzi 
forma zaliczenia. W semestrze pierwszym ma to być zwykłe zaliczenie bez oceny 30 
godzin zajęć i dwa punkty ECTS, w semestrze drugim język specjalistyczny także 
zaliczenie 30 godzin zajęć i dwa punkty ECTS, kolejny semestr to zaliczenie na ocenę 
chociaż nadal jest to język specjalistyczny, czwarty semestr także zaliczenie na ocenę  
i trzy punkty ECTS przy tej samej liczbie godzin. Czy takie było zamierzenie 
wnioskodawców, czy nie można chociaż w czwartym semestrze przeprowadzić 
egzaminu? Chodzi o to, żeby nie obniżać prestiżu lektoratu. Niejasna jest również liczba 
punktów ECTS.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że brak egzaminu nie oznacza 
obniżenia prestiżu, gdyż wielokrotnie rezygnuje się z przeprowadzania egzaminów  
z niektórych przedmiotów. Inne kwestie można doprecyzować po pierwszych 
doświadczeniach i zdecydować, czy zaliczenie na ocenę ma być od początku studiów czy 
w kolejnych semestrach. Można przystać na to, żeby zaliczenie na ocenę obowiązywało 
od pierwszego semestru.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja analizuje sylabusy a obecna na posiedzeniu zastępca 
Dyrektora CJO nie zgłaszała uwag w tym zakresie.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG uwzględniając poprawkę podjął uchwałę w sprawie utworzenia studiów 
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku 
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na 
międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health 
Care Technology). 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że studia powstały we 
współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji. Są to studia niestacjonarne o profilu 
praktycznym. Profil praktyczny wymusza zawarcie porozumień z praktyką gospodarczą. 
Wniosek został przygotowany w ramach programu ProUG realizowanego w ramach 
projektu POWER. 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG zwrócił się z prośbą o poparcie wniosku.  
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 

poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 

poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 46 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu 
praktycznym na międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie 
zdrowia (Health Care Technology). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania studiów pierwszego stopnia o profilu 
praktycznym na kierunku Zarządzanie instytucjami służby zdrowia. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wprowadza się korektę - 
nazwa studiów ma brzmieć: zarządzanie instytucjami służby zdrowia a nie ja było  
w rozesłanych materiałach: zarządzanie jednostkami służby zdrowia.  

Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że jest to 
kierunek studiów o profilu praktycznym tworzony w oparciu o posiadany potencjał 
kadrowy, bowiem szereg osób zajmujących się zarządzaniem od wielu lat zajmuje się 
restrukturyzacją instytucji służby zdrowia, zarządzaniem służbą zdrowia. Wydaje się, że 
profil praktyczny będzie skłaniał osoby zajmujące się zarządzaniem służbą zdrowia do 
skorzystania z tej oferty edukacyjnej. 

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek przy jednym głosie 
wstrzymującym.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że na 18 uprawnionych głosowało 12 osób, Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG uwzględniając poprawkę podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale 
Zarządzania studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie 
instytucjami służby zdrowia. 
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 utworzenia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki studiów pierwszego 
stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

JM Rektor poinformował, że jest to bardzo ważny wniosek, związany z budową 
nowego budynku Instytutu Informatyki UG powstającego w ramach projektu 
„Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” 
Uroczystość zwieszenia wiechy na budynku Instytutu Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego odbędzie się 1 marca 2019 roku. 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że będą to studia o profilu 
praktycznym, ich tworzenie przebiega w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym. 
Wiele firm informatycznych obecnych na rynku zamierza aktywnie włączyć się we 
wspólne prowadzenie zajęć na tym kierunku oraz oferuje staże i praktyki. Kadra jest 
mocno zaangażowana, ma duże zacięcie praktyczne. Początkowo ma być realizowana 
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specjalność: tester oprogramowania. Ponieważ informatyka jest dziedziną dynamiczną, 
rozwój tego kierunku będzie przebiegał zgodnie z zapotrzebowaniem rynku.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Z przedłożonych materiałów wynika, że pracownicy naukowo-dydaktyczni będą mieli 
ogromne obciążenie, świadczy to o ich ogromnym zaangażowaniu.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że , Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że trzeba będzie zatrudniać wielu 
ekspertów z gospodarki, mających bogate doświadczenie.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że we wniosku jest mowa o zasobach 
materialnych - czterech laboratoriach komputerowych. Czy chodzi o istniejący czy nowy 
budynek? 
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski poinformował, że w obecnie zajmowanym 
budynku w ogóle nie można uruchomić żadnego nowego kierunku studiów, bo jest 
przeludniony. W nowej siedzibie będą sale i laboratoria specjalnie dedykowane dla 
nowego kierunku studiów. Jeśli chodzi o obciążenie pracowników, to cały czas trwa nabór 
pracowników.  
 Dyrektor CJO mgr A. Swebocka podziękowała władzom Wydziału za zaplanowanie 
180 godzin języka obcego i stwierdziła, że jest to bardzo dobry kierunek studiów.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki, Fizyki  
i Informatyki studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Informatyka. 
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 UG nr 77/14 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów 
dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów 
dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcających  
i szkoleniach. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG A. Machnikowska poinformowała, że 
proponowane są dwie zmiany. Pierwsza z nich wynika ze zmiany ustawy. Ograniczeniu 
ulega tytuł uchwały, w ten sposób można się lepiej zorientować, iż uchwała dotyczy 
wytycznych związanych ze studiami podyplomowymi i kursami dokształcającymi. 
Częściowo zmienia się załącznik nr 2: wzór formularza Informacje ogólne o programie 
studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia. Informacja ogólna  
o programie studiów podyplomowych będzie przedstawiona bardziej czytelnie  
i konkretnie, między innymi zostaje dodany cel kształcenia w postaci krótkiego opisu 
oferowanych treści programowych co ma pomóc kandydatowi w lepszej orientacji. Druga 
istotna zmiana, to wskazanie liczby godzin przypisanych do poszczególnych semestrów. 
Ma to szczególne znaczenie, gdyż ukończenie niektórych studiów związane jest  
z uzyskaniem stosownego uprawnienia o charakterze typowo zawodowym, 
kwalifikacyjnym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu UG nr 77/14 w sprawie wytycznych 
dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów 
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(kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach 
dokształcających i szkoleniach. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 10 
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 
2018 rok. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dyrektor Wydawnictwa mgr J. Kamień poinformowała, że w stosunku do 2017 
roku zmieniła się struktura zatrudnienia w Wydawnictwie, ponieważ utworzono 2 etaty 
dla grafików. Pozostałe stanowiska nie uległy zmianie, nie zmieniała się też struktura 
Zakładu Poligrafii który podlega Wydawnictwu. Zakład Poligrafii od momentu włączenia 
do struktury Uniwersytetu stale się rozwija, a inwestycje w kolejne maszyny przyczyniają 
się do podnoszenia jakości druku oraz poszerzenia oferty poligraficznej, w konsekwencji 
także do pozyskiwania nowych klientów zewnętrznych. W roku 2018 zakupiono nową 
gilotynę, co umożliwiło lepsze wykorzystywanie właściwości maszyn drukujących. Nie 
zmienił się skład Kolegium Redakcyjnego przewodniczącym Kolegium jest prof. dr hab. 
Grzegorz Węgrzyn. Łącznie w roku 2018 Wydawnictwo opublikowało 180 tytułów,  
w przeliczeniu na częstotliwość średnio co drugi dzień ukazuje się nowa książka. Wśród 
opublikowanych książek było: 16 rozpraw habilitacyjnych, 93 monografie autorskie  
i współautorskie, 8 podręczników, 60 numerów czasopism naukowych oraz 3 publikacje 
w kategorii varia o łącznej objętości 2906,4 ark. wydawniczego. Pod względem liczby 
tytułów jest to wynik porównywalny do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę kryterium 
liczby arkuszy wydawniczych, to w stosunku do roku 2017 wydano o 213,5 ark. 
wydawniczego więcej. Wszystkie książki przez cały okres sprawozdawczy były 
drukowane w Zakładzie Poligrafii. Niektóre czasopisma ukazują się tylko w wersji 
elektronicznej. Liczba wydawanych tytułów stale rośnie. Książki Wydawnictwa są 
dystrybuowane za pośrednictwem sklepu internetowego Wydawnictwa oraz 
kilkudziesięciu księgarń, z którymi Wydawnictwo stale współpracuje. Głównym 
dystrybutorem, podobnie jak w przypadku większości wydawnictw akademickich  
i komercyjnych w Polsce, jest spółka Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw – 
AZYMUT Sp. z o.o., za której pośrednictwem książki Wydawnictwa trafiają do najbardziej 
liczących się księgarń zarówno internetowych, jak i stacjonarnych. Ponadto kilkadziesiąt 
księgarń w Polsce zamawia wybrane tytuły bezpośrednio w Wydawnictwie. W ramach 
działań promocyjnych książki były sprzedawane także przy okazji konferencji i 
seminariów naukowych organizowanych na Uczelni. Łącznie Wydawnictwo sprzedało 
książki za kwotę 496 317 zł. W 2018 r. została usprawniona obsługa finansowa sklepu 
Wydawnictwa UG, co przełożyło się na szybszą realizację zamówień. Ponadto  
w sprzedaży bezpośredniej na targach czy podczas promocji książek wprowadzono 
możliwość płatności za pośrednictwem terminala płatniczego. Spadła nieco sprzedaż 
książek papierowych a wzrosła sprzedaż książek elektronicznych. Są one sprzedawane  
i wypożyczane. Książki były nagradzane w różnych konkursach. Książka prof. Jerzego 
Zajadło pt. „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa” znalazła się wśród dziesięciu 
książek nominowanych do Nagrody im. Jana Długosza. Książki prof. Beaty Możejko pt. 
„Burzliwe dzieje wielkiej karaweli „Peter von Danzig”. Z Sądem Ostatecznym Hansa 
Memlinga w tle” oraz Jarosława Abramowa-Newerly’ego pt. „Profesor Wacław Szybalski 
o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” były nominowane do Nagrody 
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych Gaudeamus, druga z nich zdobyła 
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wyróżnienie. Podczas 12. Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA w ramach 
Warszawskich Targów Książki książka prof. Kamila Zeidlera pt. „Zabytki – prawo  
i praktyka” otrzymała Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie 
na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2018 dla publikacji akademickiej 
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. W roku akademickim 2017/2018 
Wydawnictwo ogłosiło czwartą edycję konkursu na najlepszą książkę naukową, 
dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie 
Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwsze miejsca zdobyli: w kategorii książka naukowa Jerzy 
Zajadło za książkę „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa”, w kategorii książka 
dydaktyczna Joanna Mampe, Łada Owczinnikowa za książkę „Расскажи мне обо всём. 
Пособие по русскому языку в дружеской переписке” a w kategorii książka 
przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej Roksana Blech za książkę „O Faraonie 
Bolesława Prusa. Studium monograficzne”. Istotna jest współpraca z Biblioteką UG, która 
wspiera Wydawnictwo, ponieważ bardzo często dygitalizuje książki albo przygotowuje 
różne materiały do książek. Wydawnictwo włącza się do upowszechniania nauki poprzez 
przekazywanie do Biblioteki kolejnych książek do repozytorium. Łącznie przekazano do 
repozytorium Biblioteki UG 67 książek, które są dostępne nieodpłatnie. Wydawnictwo 
współpracuje z Biblioteką UG także w zakresie strony internetowej dla czasopism: 
Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe i aktywnie włączyło się w opracowanie zasad 
udostępniania czasopism na platformie uniwersyteckiej platformie, przygotowując we 
współpracy z Biblioteką UG i Biurem Prawnym UG niezbędne dokumenty. Przedłużono 
umowę z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie czasopism 
naukowych, które są umieszczane na Portalu Czasopism Naukowych. Umowa ta jest 
zawarta na czas określony z możliwością wcześniejszego rozwiązania, jeśli tylko 
czasopisma będą gotowe do tego, by przejść w całości na portal dostępny w ramach naszej 
Uczelni. Od 6 lat trwa współpraca z Wolters Kluwer, z którym w 2018 roku podpisano 
kolejne umowy licencyjne na udostępnianie wersji elektronicznej książek z zakresu 
prawa w bazie LEX. W roku 2018 współwydawano książki z Wolters Kluwer. 
Wydawnictwo UG jako jedyne zostało włączone do katalogu WK jako partner, wraz ze 
wskazaniem wybranych wspólnie wydanych tytułów oraz tych, które włączono do bazy 
LEX. Innym ważnym rodzajem współpracy Wydawnictwa z podmiotami zewnętrznymi 
jest pozyskiwanie środków finansowych na wydawanie publikacji. Do podmiotów, które 
wspierały finansowo wydanie książek należały podmioty państwowe, podmioty 
samorządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. W ramach dofinansowania kilka 
książek współwydano z instytucjami takimi jak: Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 
Fundacja Profesora Wacława Szybalskiego, Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wydawnictwo 
UG znalazło się na ministerialnej liście wydawnictw publikujących recenzowane 
monografie naukowe. Wydawnictwo UG całkowicie spełnia kryteria określone  
w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 roku  
w sprawie wykazu wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych  
i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W związku z powyższym 
monografie publikowane w Wydawnictwie otrzymują 80 punktów. Najważniejszym 
wyzwaniem w drugiej połowie 2018 roku było wydanie w krótkim czasie wielu rozpraw 
związanych z uzyskaniem stopni i tytułów w związku z wejściem w życie ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszystkie te książki były traktowane priorytetowo i 
udało się je wydać w krótkim czasie – średnio pełny proces wydawniczy trwał od 1,5 do 
3 miesięcy. Prace nad kolejnymi trwają i są zaplanowane w taki sposób, by wspólnie  
z autorami udało się zrealizować zamierzony cel zgłoszenia wniosków w ustalonych 
terminach. Istotnym celem jest zdobycie coraz większej rozpoznawalności Wydawnictwa 
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UG. Wydawane książki mają być symbolem wydawniczego profesjonalizmu, 
nowoczesności i wysokiego poziomu estetyki, a proces wydawniczy ma przebiegać  
w sposób płynny i przyjazny dla autora. Celom tym służy budowanie profesjonalnego  
i silnego zespołu pracowników i wsparcie władz Uczelni. W związku z przygotowaniami 
do obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego w 2018 roku Wydawnictwo 
aktywnie włączyło się do współpracy z innymi jednostkami Uczelni. Z okazji 50-leca 
zostało przygotowane logo 50, materiały promocyjne i książki związane z obchodami.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że na podkreślenie zasługuje ilość wykonanej pracy i oddanie wszystkich 
pracowników Wydawnictwa, zwłaszcza w momentach dynamicznych takich jak np. 
kumulacja książek habilitacyjnych czy profesorskich. Pracownicy starają się aby ten 
proces był jak najkrótszy. Prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w związku z tym 
konsekwentnie nie wydaje zgody na wydawanie książek w wydawnictwach innych 
uczelni w Polsce. Bardzo cieszy fakt, że Wydawnictwo UG znalazło się na liście 
wydawnictw potwierdzających wydawanie monografii naukowych. Ponadto ebooki  
i repozytoria elektroniczne zwłaszcza publikacji, których nakład został wyczerpany,  
a które są wznawiane mogą być dostępne, cytowane i ciągle funkcjonować w obiegu. Jest 
to szczególnie ważne dla dziedzin społecznych i humanistycznych. Coraz lepiej układa się 
także współpraca z Biblioteką UG. Prof. dr hab. P. Stepnowski pogratulował i podziękował 
Pani mgr. J. Kamień oraz całemu zespołowi Wydawnictwa za olbrzymi wkład pracy. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu 
Gdańskiego za 2018 rok. 
 
 
ad 11  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła 
informację z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
dokument zawiera informacje o przedsięwzięciach podejmowanych przez jednostki 
organizacyjne, na poziomie ogólnouczelnianym, wydziałów i innych jednostek. Są to 
informacje dotyczące badań ankietowych i planowanych działań. Całe środowisko 
akademickie: nauczyciele, studenci, doktoranci, pracownicy administracyjni coraz 
mocniej angażują się w owe przedsięwzięcia co powoduje, że można wykorzystać 
potencjał Uniwersytetu. Ważne jest, żeby nie stracić z pola widzenia tego co najbardziej 
istotne. Widać tu efekt synergii, wiele działań ma już charakter kompleksowy, są one 
oparte na doświadczeniach środowiska i przedsięwzięciach, które zainicjowano kilka lat 
temu. Niektóre nawet wyróżniają się na tle innych uczelni w Polsce. Jednocześnie 
weryfikuje, koryguje się wiele działań. Zagadnienia te wielokrotnie są kontrolowane 
zarówno przez kontrole wewnętrzne jak i zewnętrzne np. przez Polską Komisję 
Akredytacyjną. Uczelnia jest aktywna w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na tego 
typu przedsięwzięcia. Podkreślić należy rolę liderów, którzy zostali wyróżnieni za 
działalność dydaktyczną oraz codzienną kulturę - chodzi o relacje między nauczycielem, 
studentem, doktorantem oraz relacje między nauczycielami, badaczami. Trzeba jeszcze 
mocniej zespolić działania dydaktyczne z działalnością naukową. Drugie wyzwanie to 
przygotowanie właściwej reakcji na nadchodzące pokolenie studentów i doktorantów, 
które w inny sposób pozyskuje wiedzę i umiejętności. Osoby kształcące muszą być 
przygotowane na tę zmianę i mieć na nią wpływ.  
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 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że w omawianym dokumencie jest 
mowa o wykorzystaniu od semestru letniego jednolitego systemu antyplagiatowego. 
Obyło się szkolenie na temat funkcjonowania tego systemu, wydaje się że takie szkolenie 
powinno objąć wszystkich prowadzących seminaria licencjackie i magisterskie, 
dziekanów i innych przedstawicieli wydziałów.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 

program szkoleń jest organizowany centralnie przez formę zewnętrzną. Ze względu na 
warunki organizacyjne i możliwości logistyczne w dniach 4-5 lutego zorganizowano 
szkolenie dla wszystkich promotorów. Frekwencja była bardzo duża. Ponieważ nie 
wszyscy mogli uczestniczyć w szkoleniu będą prowadzone rozmowy o dodatkowym 
szkoleniu. Gdyby okazało się, że nie ma takiej możliwości szkolenia będą organizowane 
własnymi siłami we współpracy Ośrodkiem Informatycznym UG.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że trzeba natychmiast skorzystać z tego 
drugiego rozwiązania, gdyż są już składane zaległe prace. Na Wydziale Zarządzania 
przeszkolona jest jedna osoba  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
pracownicy powinni być przeszkoleni jak najszybciej, na razie może rzeczywiście 
własnymi siłami, ale trzeba pamiętać że chodzi o system, który opracowała inna firma  
i może się zdarzyć, że nasi pracownicy nie będą w stanie udzielić odpowiedzi na niektóre 
pytania.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że ten program 
antyplagiatowy nie jest doskonały, prawdopodobnie współpraca z firmą Plagiat będzie 
trwała do końca września. 
 Dr D. Zarzeczańska poinformowała, że uczestniczyła w szkoleniu. Na samym 
początku prowadzący poinformowali, że prześlą również prezentację dotyczącą tematu 
szkolenia. Wydaje się, że po zapoznaniu się z tą prezentacją nie ma większego problemu, 
żeby samodzielnie sprawnie wykonać wszelkie operacje. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
działania będą podejmowane dwutorowo – prezentacja zostanie wysłana do wszystkich 
promotorów a szkolenie przeprowadzą nasi pracownicy. Od 1 stycznia 2019 roku 
wszystkie prace powinny przejść przez nowy system antyplagiatowy. Zostaną rozesłane 
szczegółowe informacje na ten temat.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG podziękowała 
wszystkim osobom, które szczególnie angażują się w rozwój dydaktyki na Uniwersytecie 
Gdańskim a zwłaszcza Kierowniczce Działu Kształcenia Pani mgr Annie Smykowskiej 
oraz Kierownikowi Biura Jakości Kształcenia Panu mgr Marcinowi Zielińskiemu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG zatwierdził informację z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
 
 
ad 12  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
31 stycznia 2019 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
31 stycznia 2019 roku. 
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ad 13 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że do 2024 roku Komisja Europejska utworzy sieci składające się z kilku 
uniwersytetów z różnych krajów Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie to będzie 
finansowane w ramach kontynuacji programu Erasmus+. Sieci te mają działać już od 
najbliższego roku akademickiego. Dziś mija termin składania wniosków. Uniwersytet 
Gdański jest jedną z trzech polskich uczelni, które wzięły udział w tym konkursie. 
Pozostałe to: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Gdański 
będzie tworzył sieć z Uniwersytetem w Kadyksie, Uniwersytetem w Splicie, 
Uniwersytetem w Bretanii, Uniwersytetem w Kilu i Uniwersytetem Maltańskim. Jest to 
lokalizacja nieprzypadkowa, bowiem przyjęto dewizę uczelni nadmorskich, czyli takich, 
które funkcjonują i realizują swoje badania naukowe i dydaktykę akademicką w bliskim 
odniesieniu do położenia geograficznego. Sieć ta działa pod akronimem SEA-EU. Aplikacja 
została przygotowana wspólnie z Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy  
z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawskim przy aktywnym udziale mgr Ewy Weronis,  
mgr Marleny Rutkowskiej i mgr Kamili Chomicz-Sokołowskiej, które przez ostatnie 
miesiące dokładały starań, aby aplikacja była profesjonalna. Uniwersytet Gdański aplikuje 
o pięć milionów euro. Uczestnictwo w tym konsorcjum to swoista federacja uczelni  
w zakresie stworzenia wirtualnego kampusu – każdy ze studentów członków tej sieci 
będzie mógł swobodnie podejmować studia we wzajemnie tworzonych programach 
studiów zwłaszcza drugiego i trzeciego stopnia. W działalności każdego z wydziałów 
Uniwersytetu Gdańskiego znajduje się pewien rys morski, począwszy od aspektów 
historycznych poprzez ekonomiczne, transportowe i badań morza. W sumie ma być 
ponad 20 konsorcjów. MNiSW obiecało dodatkowe dofinansowanie na koszty 
niekwalifikowane  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w marcu obędą dwa 
posiedzenia Senatu - uroczysty 20 marca i drugi roboczy 28 marca. W związku z 50-leciem 
Uniwersytetu Gdańskiego 20 marca rozpoczną się obchody roku jubileuszowego.  
W ubiegłym roku Senat UG podjął uchwałę w sprawie umieszczenia na budynku Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tablicy upamiętniającej Pana Lecha 
Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu 
Gdańskiego. Tablica zostanie odsłonięta po uroczystościach oficjalnych, następnie 
odbędzie się krótkie seminarium poświęcone Panu Lechowi Kaczyńskiemu. Zaproszona 
będzie rodzina Pana Prezydenta, współpracownicy, rektorzy Rady Pomorza. Spotkanie 
będzie miało charakter edukacyjny. JM Rektor zwrócił się z prośbą o udział  
w uroczystościach.  
Następne posiedzenie odbędzie się 28 marca 2019 roku.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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