
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 29 kwietnia 2021 roku 
 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 posiedzenie 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono w formie wideokonferencji przy 
zastosowaniu aplikacji MS Teams.  

Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 

Senat UG minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych nauczycieli akademickich, 
naukowców: prof. dr hab. Józefa Grabarka, prof. dr hab. Lucyny Falkowskiej,  
prof. Wolfganga Elisabeth Krumbeina, dr Anny Bobłowskiej, prof. dr hab. Reginy 
Pawłowskiej, prof. dra hab. Andrzeja Mostowskiego. 
 
 
ad 1 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości 

należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Jana 
Sobieskiego 18. 

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

4. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 35/20 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz 
przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach 
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego 
stopnia na kierunku Dyplomacja. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia 
na kierunku Politologia. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia 
na kierunku Praca socjalna. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia 
na kierunku Informatyka i ekonometria. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Nauczanie języka polskiego jako obcego. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Socjoterapia i praca z grupą. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów 
Prawa Pracy. 

14. Informacja rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. 
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15. Informacja nt. Działań Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. 
16. Informacja dotycząca Strategii komunikacji i promocji Uniwersytetu Gdańskiego. 
17. Wyniki prac Komisji ds. projektu nowego godła Uniwersytetu Gdańskiego wraz 

z projektem zmiany Statutu UG w zakresie załącznika nr 1. 
18. Informacja dotycząca tworzenia katedr imiennych w Uniwersytecie Gdańskim. 
19. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 

25 marca 2021 roku.  
20. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu 
Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Jana Sobieskiego 18. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w styczniu 2019 roku Senat 
UG upoważnił ówczesnego JM Rektora do podjęcia działań mających na celu sprzedaż 
prawa własności tej nieruchomości. Zlecono wówczas wykonanie operatu szacunkowego 
na podstawie, którego ogłoszono przetarg na zbycie nieruchomości. W ciągu kilku 
następnych miesięcy nie wpłynęła żadna oferta, a w międzyczasie stary operat wygasł  
i trzeba było zlecić wykonanie nowego. Obecnie, dzięki podjętym staraniom udało się 
znaleźć potencjalnego nabywcę, jakim jest Politechnika Gdańska, która w naturalny 
sposób chce rozszerzyć teren swojego kampusu. Projekt był omawiany na posiedzeniu 
Rady UG, która poparła tę inicjatywę. Wydaje się, że ze strony Prokuratorii Generalnej nie 
będzie zastrzeżeń, ponieważ budynek w dalszym ciągu będzie pełnił funkcje 
dydaktyczno-naukowe. Rada UG na posiedzeniu 23 kwietnia jednomyślnie podjęła w tej 
sprawie uchwałę, dodatkowo uzasadniając swoją pozytywną decyzję faktem 
przeniesienia praw na instytucję z obszaru szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę 
wielkość nakładów, jakie będzie musiał ponieść nabywca, aby dostosować budynek do 
swoich potrzeb, udało się wynegocjować za tę nieruchomość bardzo dobrą cenę, tym 
bardziej, że innych nabywców nie było. Ostatnio była to siedziba Wydziału Chemii UG,  
a zatem ściany są nasiąknięte substancjami chemicznymi, ponadto budynek jest pod 
opieką konserwatora zabytków. Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że 
jeszcze zanim objął urząd Rektora zgłosiło się dwóch potencjalnych nabywców. W obu 
przypadkach wstępnie oferowane kwoty nie przekraczały 20. milionów złotych.  
W uzasadnieniu wniosku do Prokuratorii Generalnej będzie wskazane, że środki 
pozyskiwane ze sprzedaży nieruchomości należących do Uczelni będą przeznaczane na 
inwestycje kubaturowe oraz inne inwestycje rozwojowe, zwłaszcza w zakresie 
informatyzacji. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej 
do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Jana Sobieskiego 18. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 3 
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 

przestawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że od początku roku pracowała Komisja, która zajmowała się weryfikacją 
zapisów obowiązującego Regulaminu Studiów. Prorektor ds. Studentów i Jakości 
Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG podziękował wszystkim, którzy włączyli się 
do pracy tej Komisji a szczególnie prodziekanom dr hab. Krzysztofowi Najmanowi, prof. 
UG z Wydziału Zarządzania, dr Grzegorzowi Kotłowskiemu z Wydziału Filologicznego 
oraz Dyrektor oraz Dyrektor i pracownikom Biura Kształcenia i mgr Marcinowi 
Brzeskiemu z Biura Prawnego. W prace Komisji mocno zaangażowali się także studenci 
Łukasz Bień i Bartosz Chojnacki. Zapisy Regulaminu Studiów muszą być czytelne 
precyzyjne, zrozumiałe dla studentów we wszystkich obszarach. Wypracowany projekt 
został przedłożony Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Stworzenie Regulaminu Studiów nie 
jest łatwe, ponieważ zasady te dotyczą 23. tysięcy studentów, a zawsze zdarzają się 
trudne do rozstrzygnięcia sytuacje jednostkowe. Wiele zapisów daje prodziekanom 
możliwość rozpatrywania spraw indywidualnie w różnych obszarach. Wszystkie przepisy 
Regulaminu Studiów są zgodne ze zmodyfikowanym Statutem UG. Parlament Studentów 
UG pozytywnie zaopiniował projekt.  

Dr A. Borzyszkowski poinformował, że ma wątpliwości do zapisu: „Prowadzący 
zajęcia podczas pierwszych zajęć przedstawia formę zaliczenia”, gdyż na zajęciach, które 
prowadzi od czasu do czasu wprowadza się nowy przedmiot, więc najpierw trzeba 
przeprowadzić rozpoznanie. Student powinien uczciwie chodzić na zajęcia i przyswajać 
wiedzę. W przypadku przedmiotów, które zaczyna się na nowo, na pierwszych zajęciach 
trudno odpowiedzieć na pytanie, jaki będzie egzamin testowy czy z pytaniami otwartymi, 
czy będzie ustny, czy pisemny. Jest to ograniczające i utrudnia wprowadzanie nowych 
form. Przeprowadzenie egzaminu zerowego zależy od tego jak się potoczą zajęcia, jakie 
są potrzeby i możliwości czasowe. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że zapis dotyczący informowania studentów o tym, jakie będą formy 
zaliczeniowe jest doprecyzowaniem informacji, które pojawiają się w sylabusach, to nie 
jest nic nowego. Każdy chce wiedzieć, w jaki sposób będzie egzaminowany i ta informacja 
powinna być podana na pierwszym spotkaniu ze studentami. Jest to uczciwe w stosunku 
do studentów, powinni wiedzieć co muszą zrobić, żeby uzyskać ocenę pozytywną. 
Natomiast egzamin zerowy jest rodzajem tradycji, sprawa ta jest słabo uregulowana, bo 
nie jest to powszechnie stosowana na Uczelni forma. Regulamin Studiów jest wynikiem 
pewnego kompromisu, bo tradycje i zwyczaje są różne na poszczególnych wydziałach. 
Jeżeli egzamin zerowy jest przewidywany, to trzeba na początku zajęć poinformować 
studentów o tym, że będzie taka możliwość. Chodzi o proste formy komunikacji. 
Prodziekani nie mieli w tej kwestii żadnych wątpliwości. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 4 
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 

przestawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 35/20 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz 
przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że uchwała jest dostosowywana do bieżących zmian. Pierwsza zmiana to 
wprowadzenie rekrutacji na dwie specjalności. Zazwyczaj rekrutacja odbywa się na 
kierunki a podział na specjalności odbywa się później. Jest to sytuacja wyjątkowa, chodzi 
o specjalności w języku angielskim, które są kierowane do nieco innej grupy studentów - 
kierunek Informatyka i ekonometria – specjalność Business Informatics na studiach 
drugiego stopnia i na kierunku Zarządzanie studia stacjonarne drugiego stopnia – 
specjalność Management w języku angielskim. Ponadto po dyskusji, która odbyła się na 
poprzednim posiedzeniu Senatu sprawdzono informacje dotyczące konieczności 
tłumaczenia przez tłumaczy przysięgłych dokumentów składanych przez kandydatów  
w procesie rekrutacji. Zapis ten zostaje wprowadzony do zasad rekrutacji. 

Dr A. Borzyszkowski poinformował, że często jeden kandydat na studia zapisuje 
się na klika kierunków studiów i na początku roku akademickiego nie wiadomo ilu 
rzeczywiście jest przyjętych studentów. Często okazuje się, że liczba grup jest inna niż się 
wydawało na początku. Wydaje się, że sprawa ta powinna zostać uregulowana.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że od lat próbuje się znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie ma żadnych 
ustawowych ograniczeń dotyczących liczby kierunków, na których student może 
studiować. Nie wolno kogoś wykreślić z listy przyjętych tylko, dlatego że dostał się na inny 
kierunek studiów. Każdy ma prawo studiować na tylu kierunkach na ilu ile chce. Student 
w trakcie studiów może również podjąć studia na innym kierunku. Jest spora grupa 
studentów studiujących na dwóch kierunkach. Były jednostkowe przypadki, kiedy 
student studiował nawet na trzech kierunkach studiów, po czym z jednego zrezygnował, 
ale dwa ukończył. W tej sprawie nie są podejmowane radykalne decyzje, między innymi  
z powodu terminarza rekrutacyjnego, bowiem kiedy kandydat nie dostał się na studia  
w pierwszym terminie, wybiera drugi kierunek, który nie jest dla niego mniej istotny. 
Wprowadzenie ograniczenia dotyczącego rekrutacji na tylko jeden kierunek studiów nie 
spowoduje tego, że listy przyjętych będą sztywne i że będzie pewność, iż wszyscy, którzy 
znajdą się na liście przyjętych 1 października pojawią się na zajęciach, bo przecież mogą 
podjąć na studia na innej uczelni. Aby dać szanse tym, którzy nie dostali się na pierwszy 
wybrany przez siebie kierunek studiów wprowadzane są dodatkowe rekrutacje. Studenci 
podpisują z Uczelnią umowę, ale to też niewiele zmienia. 

Dr A. Borzyszkowski stwierdził, że studenci powinni uczciwie określić, na jakich 
kierunkach studiów im zależy, zwolnić miejsca na innych kierunkach oraz poinformować 
władze dziekańskie o tym, że studiują na dwóch kierunkach.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że taka informacja znajduje się w dokumentach rekrutacyjnych. Przez 
system IRK wysyła się do każdego studenta prośbę, żeby jak najszybciej złożył rezygnację 
z kierunku, na którym nie zamierza studiować. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 35/20 Senatu UG w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania 
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na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2021/2022. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 5 – 10  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w uchwałach, o których mowa w punktach od 5 do 10 wprowadzono 
drobne modyfikacje takie jak np. zmiana miejsca danego przedmiotu w siatce, 
przesunięcie z semestru na semestr, czy przypisanie punktów ECTS. Zmiany zostały 
zaakceptowane przez rady programowe, rady dziekana i pozytywnie zaopiniowane przez 
Senacką Komisję ds. Kształcenia.  

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego 
stopnia na kierunku Dyplomacja. Wprowadzono drobne zmiany, zmieniono sylabusy, 
kolejność poszczególnych przedmiotów nie zmieniając wartości punktów ECTS.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na 
kierunku Dyplomacja. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Politologia. Wprowadzono drobne zmiany porządkujące, które 
dotyczą przygotowywania dokumentacji do akredytacji PKA, modyfikacje wynikają  
z bieżącej praktyki.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Politologia. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna. Studia są 
prowadzone zarówno w trybie pięcioletnim jak i trzy plus dwa. Chodzi o to, żeby 
studiujący tym drugim trybem również mogli uzyskać stopień magistra, ponadto niektóre 
przedmioty przeniesiono na inny semestr.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu jednolitych studiów 
magisterskich oraz studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika specjalna. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Praca socjalna. W tym przypadku modyfikacje wynikają z doświadczeń 
nabytych z nauki zdalnej. Organizatorzy mając wiedzę o tym, kto będzie studiował na 
studiach drugiego stopnia tak zreorganizowali program, aby mógł być nauczany 
hybrydowo. Jest to ciekawe rozwiązanie, być może doświadczenia te przełożą się na 
modyfikacje kierunków studiów na innych wydziałach. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Praca socjalna. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość. Zrezygnowano z prowadzenia 
studiów na specjalności informatyka ekonomiczna na niestacjonarnych studiach 
magisterskich i zastąpiono je studiami aplikacje informatyczne w biznesie. Wprowadzono 
drobne zmiany w programie studiów na kierunku aplikacje informatyczne w biznesie. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego 
stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Informatyka i ekonometria. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Dr hab. S. Ołdziej, prof. UG poinformował, że zgodnie z art. 63 ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku studiów stacjonarnych, co najmniej połowa 
punktów ECTS objętych programem studiów jest uzyskiwana w ramach zajęć  
z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących 
zajęcia i studentów. W praktyce sprawdzana jest liczba godzin, którą łatwo można 
wyliczyć. Ustawowo można by szacować, że musi być minimum 12,5 godziny 
bezpośredniego kontaktu studenta z prowadzącym. Jeśli chodzi o programy studiów, 
które zostały przedstawione, to Pedagogika spełnia wymóg kontaktu bezpośredniego  
z nadmiarem, a pozostałe kierunki studiów są dosyć dalekie od tego limitu. Wydaje się, że 
jedne kierunki studiów trzymają się tej zasady a inne nie. Polska Komisja Akredytacyjna 
zwraca na to uwagę. Na Politologii na studiach II stopnia teoretycznie powinno być 
wyliczone 1500 godzin kontaktu, a program studiów opiewa na 840 godzin, czyli trochę 
więcej niż połowę. Jakie są wytyczne Uczelni w tej kwestii i jakie koszty ponosi Uczelnia? 
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że rozmawiano o tym wielokrotnie. Na naszej Uczelni programy studiów 
zawsze były zróżnicowane, są dyscypliny, które rzeczywiście wymagają dosyć dużej 
liczby godzin ze względu na charakter zajęć np. o charakterze warsztatowym 
laboratoryjnym czy innym. Przed laty wyliczenia dotyczące liczby godzin, które muszą 
znaleźć się w siatce programowej opiewały na 1800 na studiach pierwszego stopnia i 900 
na studiach drugiego stopnia. Z powodu nieracjonalności i rzeczywiście olbrzymich 
kosztów nie da się stworzyć jednej sztywnej ramy liczbowej dla wielu programów 
studiów. Najważniejsze jest, aby nauczanie było na właściwym poziomie, żeby Uczelnia  
z pełną odpowiedzialnością wydawała wartościowe dyplomy i wypuszczała na rynek 
pracy dobrze przygotowanych absolwentów. Z Polską Komisją Akredytacyjną są różne 
doświadczenia. Uczelnia korzysta z tych, które stanowią dobre praktyki. Ostatnio odbyło 
się dziesięć akredytacji, także na Politologii i nie było problemu z wyliczaniem liczby 
godzin. Komisja nie postawiła zarzutów w tej kwestii. Godziny te są wyliczane bardzo 
szczegółowo, tam gdzie to jest możliwe włącza się również konsultacje wykazując, że są 
to godziny kontaktowe. Wzorem jest opis, który został przygotowany na Wydziale 
Ekonomicznym. Niedawno Międzynarodowe stosunki gospodarcze były poddane 
akredytacji i Komisja zaakceptowała takie rozwiązanie. Wzór ten jest stosowany na 
Uczelni, jako dobra praktyka - bardzo szczegółowe wyliczenie pod siatką. Kwestie te są 
rozpatrywane indywidulanie. Literalne wyrównanie liczby godzin do formuły zawartej  
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w ustawie oznaczałoby dla Uczelni katastrofę finansową. Na Uniwersytecie Gdańskim 
programy studiów są bardzo obszerne godzinowo.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dyskusja na ten temat trwa 
również na innych uczelniach w Polsce. Zdarza się, że Polska Komisja Akredytacyjna 
bardzo literalnie podsumowuje punkty ECTS, a przecież punkty te mają odwzorowywać 
pewną wartość i wagę transferową wiedzy, umiejętności i kompetencji w porównaniu 
pomiędzy uczelniami czy kierunkami studiów. Sposób interpretacji szacunku  
i optymalizacji godzin przyjęty wzorem Wydziału Ekonomicznego jest akceptowalny i nie 
spowoduje katastrofy finansowej. 
 Dr hab. S. Ołdziej, prof. UG zauważył, że jeśli chodzi o Pracę socjalną, gdzie 
zaplanowano tryb hybrydowy, wydaje się, że limity dotyczące liczby godzin i punktów 
ECTS są niższe niż 45%. 
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że teraz obowiązuje 70%, ale pewna swoboda jednak pozostanie. Przed 
laty nacisk na nauczanie zdalne był bardzo duży, uczelnie zabiegały o informację  
na temat e-learningu, czasami był on zupełnie nierozsądny, nieracjonalny i niepotrzebny. 
Z kolei teraz, kiedy uczelnie szybko musiały przejść na pracę zdalną rozporządzenia 
często są spóźnione, nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością. W tej chwili 
rozporządzenia zostały po raz kolejny znowelizowane, bo zdano sobie sprawę z tego, że 
są one nieadekwatne do rzeczywistej sytuacji. Na pewno ukażą się kolejne nowelizacje. 
Program studiów Praca socjalna jest modyfikowalny, bowiem założono, ż część zajęć 
będzie realizowana zdalnie a część stacjonarnie. Jest to model hybrydowy, bardzo 
elastyczny, który łatwo można dostosować do bieżącej sytuacji i zmiany przepisów prawa. 
Prawdopodobnie ten duży procent punktów ECTS pozostanie w programach studiów 
ogólnoakademickich, bo na praktycznych jest jeszcze inaczej.  
 Dr P. Śpica poinformował, że w świetle przepisów prawa 50% punktów ECTS musi 
być realizowanych w przypadku kierunku praktycznego w formie zdalnej a w przypadku 
kierunku ogólnoakademickiego jest to 75%. Projektując zmiany na kierunku Praca 
socjalna wzięto pod uwagę wszystkie zasady wynikające z przepisów prawa. Jest to 
kierunek elastyczny. Studia hybrydowe są odpowiedzią na potrzeby studiujących. Rada 
programowa dla kierunków prowadzonych w Instytucie Pedagogiki, w ramach sekcji 
pracy socjalnej mocno współpracuje z dyrektorami ośrodków pomocy społecznej  
i ośrodków pomocy rodzinie, które zmagają się z brakiem kadry. W związku z tym studia 
hybrydowe adresowane są przede wszystkim do osób już pracujących. Nie ma 
wystarczająco dużo osób zainteresowanych studiowaniem na tym kierunku i nie można 
zorganizować typowych studiów niestacjonarnych. Studia hybrydowe spełniają 
oczekiwania osób już pracujących. Program został ustalony tak, żeby student nie był aż 
nadto obciążony w tygodniu zajęciami. Ponadto skorzystano z pewnych rozwiązań, które 
funkcjonują w Skandynawii. Tam są organizowane dni kontaktowe, w które studenci 
przyjeżdżają na uczelnię, żeby odbyć warsztaty wpisane jako zajęcia realizowane  
w bezpośrednim kontakcie. Jest to pewna nowość, jeśli się nie sprawdzi, to plan będzie 
modyfikowany. Studenci pierwszego roku tych studiów drugiego stopnia twierdzą, że 
jeśli będą mieli całkowicie wrócić do formy stacjonarnej, to część z nich zrezygnuje  
z nauki, bo pracują i nie wyobrażają sobie, żeby funkcjonować inaczej. Tego rozwiązania 
nie można zastosować do wszystkich kierunków studiów Praca socjalna jest bardzo 
specyficzną, praktyczną dziedziną. 
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że na temat różnych modeli kształcenia dyskutuje się w ramach różnych 



8 
 

gremiów uczelnianych, które dzielą się nabytymi doświadczeniami mogącymi być 
inspiracją dla innych wydziałów.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów 
Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego. 

Modyfikacje związane są z kwalifikacjami absolwentów, chodzi o to, żeby 
dokładnie określić, do czego będą przygotowani i jakie będą mieli uprawnienia. Coraz 
więcej cudzoziemców uczy się w polskich szkołach i nauczyciele języka polskiego muszą 
posiadać odpowiednie umiejętności. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Nauczanie języka polskiego jako obcego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 12 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów 
Podyplomowych Socjoterapia i praca z grupą. 

Modyfikacje w programie polegają na dostosowaniu zapisów do Polskich Ram 
Kwalifikacji, dokumentacja została dostosowana do aktualnego stanu prawnego. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Socjoterapia i praca z grupą. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 13  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Podyplomowych 
Studiów Prawa Pracy. 

Wprowadzono zmiany porządkujące, modyfikujące, unowocześniające program 
studiów, układ godzin. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Prawa 
Pracy. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 14  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG jest Rzecznikiem do spraw równego traktowania i przeciwdziałania 
mobbingowi. Jest to nowa funkcja w strukturze Uczelni, mowa o niej w Statucie UG.  

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że kwestie związane  
z polityką przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w Uczelni były już obecne we 
wcześniejszych regulacjach prawnych. Poprzednio funkcję Pełnomocnika Rektora ds. 
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przeciwdziałania mobbingowi pełniła dr Magdalena Błażek, która jest specjalistą 
psychologiem. W związku ze zmianą Statutu UG zmieniła się pozycja Rzecznika, który 
obecnie zajmuje się także zapewnieniem równego traktowania. Jest to rezultat 
postulatów Komisji do spraw Społecznej Odpowiedzialności UG oraz tego, że Uniwersytet 
Gdański wraz z innymi uczelniami podpisał Deklarację Społecznej Odpowiedzialności 
Uczelni i w swojej Strategii zobowiązał się opracować i wdrożyć modele przeciwdziałania 
dyskryminacji nierówności społecznej i innych elementów polityki zrównoważonego 
rozwoju. 16. września 2019 roku odbył się I Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki 
i Deklarację podpisało kolejne 60 uczelni. Zarówno powołanie Rzecznika, jak i jego obecne 
działania pozostaną w ścisłym związku z działalnością nadal istniejącej Komisji do spraw 
Społecznej Odpowiedzialności. Realizowane są różnego rodzaju projekty 
międzynarodowe jak np. STARBIOS czy RESBIOS. Jednym z istotnych osiągnięć działającej 
Komisji Społecznej Odpowiedzialności UG jest przygotowanie raportu „Kobiety w nauce” 
ściśle związanego z realizacją wymienionych wcześniej projektów. W przygotowanie 
Raportu zaangażowało się wiele osób, szczególnie prof. dr hab. E. Łojkowska. Między 
innymi na podstawie tego raportu Komisja sformułowała w trakcie prac nad nowelizacją 
Statutu UG postulaty, takie jak powołanie rzecznika do spraw równego traktowania czy 
wprowadzenie parytetów. Na chwilę obecną udało się zrealizować jeden postulat, ale  
z czasem reprezentatywność kobiet w rożnego rodzaju ciałach kolegialnych w Uczelni 
będzie wzrastała. Uniwersytet Gdański zajął wysoką pozycję w prestiżowym zestawieniu 
Times Higher Education Impact Rankings 2021. Po raz pierwszy Uniwersytet Gdański 
zmierzył się w tej edycji rankingu z Celem 5. „Równość płci”. Podejmowane działania 
mające na celu wzmocnienie pozycji kobiet na UG pozwoliły uplasować się w przedziale 
301-400 na 776 notowanych instytucji z całego świata i zająć 2 miejsce w Polsce (za 
Uniwersytetem Warszawskim) na 5 startujących w tym kryterium krajowych uczelni. 
Celem działania Komisji Społecznej Odpowiedzialności UG jest promowanie Uczelni, jako 
instytucji nowoczesnej, dbającej o wdrażanie polityki równości. Rzecznik do spraw 
równego traktowania działa przede wszystkim w obszarze praw i stosunku pracy, czyli 
na podstawie Kodeksu pracy, Regulaminu pracy, polityki przeciwdziałania mobbingowi  
i dyskryminacji. We wszystkich pozostałych stosunkach, czyli stosunkach pomiędzy 
nauczycielami akademickimi a studentami, czy doktorantami istnieje możliwość 
zastosowania ustawy o wdrożeniu przepisów w zakresie równego traktowania. W tym 
zakresie przepisy Kodeksu pracy nie znajdują zastosowania, natomiast istnieje możliwość 
stosowania kodeksu etyki nauczycieli akademickich i pozostałych nauczycieli.  
W pierwszej kolejności podstawowym celem będzie edukacja, uświadamianie, jakiego 
rodzaju działania mogą być traktowane jako działania o charakterze dyskryminacyjnym, 
czy noszącym znamiona mobbingu. W Statucie UG określono podstawowe kompetencje 
rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. Kwestią podstawową 
jest diagnozowanie sytuacji w ujęciu aktualnym i historycznym, pokazanie obecności pań 
w różnego rodzaju gremiach decyzyjnych, ciałach kolegialnych. Wykorzystując dostępne 
raporty i badania ankietowe będzie można określić, w jakim zakresie prawo jest 
naruszane oraz jakie są zachowania mające charakter nieetyczny, niepożądany. 
Wypracowane zostaną zalecenia, rekomendacje, dobre praktyki. Jeżeli chodzi działania 
zmierzające do eliminacji, czy ograniczenia skutków naruszenia zasady równego 
traktowania, to w nadchodzącym roku będzie się skoncentrować na przygotowaniu  
i zorganizowaniu szkoleń, na których będzie się uświadamiać jakiego rodzaju zachowania, 
które dotychczas były traktowane jako działania przyjęte, akceptowane w związku  
z pewnymi zwyczajami w chwili obecnej są działaniami sprzecznymi z prawem. Zostaną 
opracowane i wdrożone systemy monitorowania równości szans płci wymagane przy 
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aplikowaniu o środki unijne i fundusze norweskie we współpracy – komplementarnie  
z realizacją projektów HORIZON 2020 MINDtheGEPs i SEA EU - Gender Database. Kolejne 
zadanie rzecznika to podejmowanie działań w zakresie konkretnych skarg, w oparciu  
o zarządzenie Rektora i polityki przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. 
Obowiązuje ściśle określona procedura, przy czym tego typu czynności mają charakter 
poufny. Od momentu utworzenia funkcji pełnomocnika Rektora ds. przeciwdziałania 
mobbingowi do końca 2020 roku przeprowadzono 12 postępowań (okres trwania 
postępowania w zależności od stopnia złożoności sprawy od 2 tygodni do 4 miesięcy), 
udzielono 25 konsultacji jednorazowych, w czterech przypadkach konsultacji 
kilkukrotnych. Istotna jest świadomość osób zarządzających Uczelnią oraz zrozumienie 
zachowań, które mogą być przez pracownika potraktowane jako mające charakter 
dyskryminacji, czy też stanowiące przejaw mobbingu.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował dr hab. J. Kruczalak-Jankowskiej, 
prof. UG za te informacje, aktywność i podejmowane działania przy zapewnieniu 
najwyższych standardów od etapów mediacyjnych po proceduralne. 
 
 
ad 15  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że działania promocyjne 

Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita prowadzone są na bieżąco, od czasu 
podjęcia uchwał przez senaty trzech uczelni o przystąpieniu do Związku. Związek działa 
pod rządami starej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Skorzystano z przepisów 
przejściowych, które umożliwiły zawiązać związek będący formułą dużo bardziej 
swobodną niż federacja. Pierwszym Przewodniczącym Zgromadzenia Związku został 
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej, którego kadencja trwać 
będzie dwa lata. Później funkcję tę obejmie Rektor GUMedu a po kolejnych dwóch latach 
Rektor UG. Dyrektorem Związku jest prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska  
z Uniwersytetu Gdańskiego. Związek zlecił firmie Elsevier wg baz SciVal/Scopus 
przygotowanie w oparciu o szereg wskaźników, kompleksowej analityki 
bibliometryvcznej dla hipotetycznego bytu, jakim mógłby być w przyszłości Uniwersytet 
Fahrenheita. Wyliczono, że uczelnia taka plasowałaby się na trzecim miejscu za 
Uniwersytetami Jagiellońskim i Warszawskim. Zebrano dane dotyczące potencjału 
kadrowego Związku - pracownicy badawczo-dydaktyczni to 3855 osób i 1732 
doktorantów. Liczba doktorantów jest wysoka ze względu na wciąż trwające studia 
doktoranckie, ale daje pogląd na potencjał kadrowy Związku. Uczelnie tworzące Związek 
to uczelnie komplementarne, w 5 dyscyplinach jest uwspólnienie dyscyplin: Ekonomia  
i finanse (PG i UG) Matematyka (PG i UG) Nauki chemiczne (PG i UG) Nauki fizyczne (PG  
i UG) Nauki o zarządzaniu i jakości (PG i UG). W przypadku pięciu wymienionych 
dyscyplin widać wyraźnie, że ich potencjał w przypadku konsolidacji mógłby zostać 
zwielokrotniony. Wszystkie 34 dyscypliny to odwzorowanie uniwersytetów partnerskich 
SEA EU, gdzie każdy z nich posiada wydział medyczny i kolegium inżynierskie. 
Uniwersytet Fahrenheita byłby uniwersytetem kompletnym. W przypadku 
skonsolidowanego dorobku naukowego uczelni wchodzących w skład Związku niektóre 
dyscypliny mogłyby konkurować na poziomie europejskim, szczególnie nauki 
przyrodnicze oraz dyscypliny społeczne i humanistyczne. W ocenie jakości realizowanych 
badań naukowych w uczelniach na świecie pod uwagę bierze się szereg czynników np. 
listę 2% najlepiej cytowanych autorów. Na takiej liście Uniwersytet Fahrenheita miałby 
43. naukowców. Współpraca między uczelniami wchodzącymi w skład Związku nie jest 
niczym nowym, współpracują ze sobą od wielu lat. W ubiegłych dwóch latach 
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realizowanych było wiele grantów zarówno na poziomie trzech uczelni jak i grantów 
bilateralnych, w ramach NCN czy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz projektów 
rozwojowych i europejskich. Zbiorczo liczba wspólnych projektów: PG–GUMED – 4, PG–
UG–GUMED – 6, PG–UG – 4, GUMED–UG – 7. Wspólne granty kierunki kształcenia: 
Biotechnologia (UG/GUMED), Inżynieria mechaniczno-medyczna, studia I i II stopnia 
(PG/GUMED); Technologie Kosmiczne i Satelitarne (PG/UG/UMG/AMW); Stacjonarne 
Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii (UG/GUMED); 
International Ph.D. Programme „Chemistry for Health and the Environment” 
(INTERCHEM) (PG/UG); Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (UG/GUMED). Łączna 
liczba kierunków studiów wynosi 143, liczba studentów 42200. Mówiąc o procesie 
konsolidacyjnym bierze się pod uwagę nie tylko wartość dodaną potencjału uczelni. 
Najważniejszym czynnikiem jest tak zwany efekt synergii, który jest dodatkowym 
potencjałem powstałym w wyniku procesu konsolidacyjnego. Sukces każdej fuzji zależy 
od dobrze wypracowanego efektu synergii. Synergia jest rozpatrywana na trzech 
poziomach, przede wszystkim chodzi o działalność operacyjną. Im większa skala, tym 
większa rozpoznawalność na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym. Jest to sposób 
na budowanie marki. Bardzo istotny jest poziom finansowy, czyli racjonalizacja kosztów 
wynikających z kosztów utrzymania, większa efektywność działalności badawczej  
i dydaktycznej. Trzeci obszar, to działalność rynkowa: redukcja konkurencji lokalnej  
w zakresie kształcenia wyższego, porządkowanie lokalnego rynku działalności naukowej, 
czyli dostosowanie się uczestników kształcenia do nowego bytu. Działania są już w tej 
chwili podejmowane, także w zakresie uzyskanego grantu na konsolidację. Wybrane 
działania w zakresie synergii to: utworzenie centrum obsługi wspólnej utrzymania 
(wspólne zakupy energii, uwspólnianie działań utrzymaniowych; utworzenie centrum 
bibliotecznego (dostęp do zasobów bibliotecznych wszystkich uczelni, dostęp do 
bibliotecznych zasobów cyfrowych wszystkich uczelni; utworzenie centrum obsługi 
wspólnej domów studenckich (elastyczny dostęp studentów wszystkich uczelni do 
akademików, uwspólnianie prac modernizacyjnych akademików) oraz centrum obsługi 
wspólnej zamówień publicznych (realizowanie wspólnych postępowań, świadczenie 
usług dot. zamówień publicznych dla jednostek lub pracowników wszystkich uczelni). 
Wszystkie te działania nie wpływają na autonomię poszczególnych uczelni. 
Zidentyfikowano wspólne obszary synergiczne w nauce takie jak wspólne badania 
interdyscyplinarne (wspólne lokalne seminaria tematyczne, sieciowanie zespołów 
badawczych, promowanie wspólnych wniosków o projekty, w tym europejskie). 
Wszystkie trzy uczelnie pracują przy projekcie w zakresie diagnostyki molekularnej. Tych 
obszarów jest wiele więcej, zwłaszcza w zakresie działań interdyscyplinarnych, łączenia 
nauk przyrodniczych i nauk społecznych, nauk humanistycznych i nauk technicznych. Jest 
to ciekawy obszar rozwoju dla europejskiej nowoczesnej uczelni. Kolejny obszar to: 
utworzenie centrum obsługi wspólnej dużej infrastruktury badawczej (opracowanie 
koncepcji tworzenia centrów i laboratoriów badawczych, ujednolicenie zasad korzystania 
z infrastruktury badawczej, racjonalizacja kosztów utrzymania infrastruktury 
badawczej). Wszystko to ma również służyć obniżaniu kosztów utrzymania 
infrastruktury badawczej. Trzeba być świadomym trudności, jakie mogą pojawić się w 
zakresie konsolidacji uczelni takich jak: brak akceptacji procesu łącznia się przez 
kluczowe grupy społeczności poszczególnych uczelni; nierealne programy łączenia 
aktywności uczelni; redukcja liczby stanowisk kierowniczych i konflikty personalne. 
Warunki niezbędne do udanej konsolidacji to: znacząca większość społeczności 
akademickiej wszystkich uczelni musi dostrzegać korzyści dla siebie z wprowadzanych 
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zmian; procesy konsolidacyjne muszą być realizowane z uwzględnieniem głównych 
postulatów społeczności akademickiej. Przyjęta do realizacji droga to: Związek, potem 
Federacja, ale ten etap trzeba przygotować bardzo ostrożnie, bo Federacja to wspólna 
parametryzacja wszystkich dyscyplin naukowych. Końcowym efektem byłoby 
utworzenie Uniwersytetu Fahrenheita. Celem konsolidacji uczelni Pomorza jest poprawa 
jakości życia i zamożności mieszkańców, zdynamizowanie rozwoju gospodarczego 
Pomorza i kraju bazującego na wiedzy i innowacji, podniesienie akademickości Pomorza 
poprzez zwiększenie liczby studentów i działań o charakterze naukowym  
i wdrożeniowym. Cel ten ma być zrealizowany poprzez utworzenie uczelni  
o niekwestionowanej pozycji międzynarodowej, przyciągającej zdolnych i kreatywnych 
studentów, którzy po studiach pozostaną w regionie wspierając jego dynamiczny rozwój, 
a także młodych naukowców, którzy przyczynią się zarówno do dynamicznego rozwoju 
Pomorza, jak i całej polskiej nauki. Z władzami Gdańska i przedstawicielami Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego rozmawiano na temat sprzęgnięcia 
kampanii promocyjnej w jeden wzajemny komunikat – z jednej strony Pomorze i Gdańsk, 
jako miasto akademickie a z drugiej strony trzy uczelnie, które mają społeczną misję  
i społeczną odpowiedzialność w zakresie rozwoju miasta i regionu. Przygotowany został 
projekt „Wspieranie procesów konsolidacji Uczelni”, na który uzyskano dofinansowanie 
w wysokości 2 985 300 złotych. Liderem projektu jest Politechnika Gdańska, instytucje 
partnerskie to Uniwersytet Gdański oraz Gdański Uniwersytet Medyczny, środkami 
finansowymi dysponuje Związek. Celem jest przygotowanie kompleksowej analizy oraz 
studium wykonalności procesu konsolidacji trzech gdańskich uczelni we wszystkich 
ważnych etapach konsolidacji. Na ich podstawie przygotowane zostaną scenariusze 
federacyjne/konsolidacyjne określające optymalny program działań wspólnych oraz 
skorelowane programy działań dla każdej z uczelni przystępującej do federacji. Chodzi  
o to, aby faktycznie profesjonalnie ocenić potencjał konsolidacyjny w zakresie 
działalności synergicznej.  
 
 
ad 16 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że trwają intensywne prace 
związane z profesjonalnym przygotowaniem do nowej strategii komunikacji i promocji 
Uczelni. Działania te rozpoczęto na początku grudnia powołując Centrum Komunikacji  
i Promocji UG, którego Dyrektorem jest dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG.  

Dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG poinformowała, że rolą strategii 
komunikacji jest czytelne zdefiniowanie i opisanie działań, jakie Uniwersytet Gdański 
będzie podejmował, aby w sposób spójny kształtować i jednocześnie komunikować 
wizerunek Uczelni, wizerunek marki, wyróżników i wartości. Dokument strategiczny jest 
przewodnikiem, który pokazuje, jaka Uczelnia jest obecnie jako organizacja oraz 
wizerunek, jaki ma być osiągnięty w przyszłości, który wynika z tożsamości Uczelni. 
Zespół pracujący na strategią komunikacji podzielił prace na dwa etapy W pierwszym 
etapie celem było wypracowanie tzw. Big Idei, czyli znalezienie wspólnego mianownika 
do komunikacji. W skład tego etapu wchodziły działania takie jak analiza konkurencji pod 
kątem komunikacji, czyli odpowiedzi na pytanie, jak pokazują się inne uniwersytety. 
Równolegle zidentyfikowano i uporządkowano wszystkie aktywności komunikacyjne 
podejmowane przez Uniwersytet Gdański. Następnie odbyły się warsztaty strategiczne. 
Podczas tych warsztatów dyskutowano na temat głównych kierunków komunikacji UG, 
celów, wyróżników a także ograniczeń. Ostatnim elementem pierwszego etapu było 
tworzenie dokumentu Big Idea, który zostanie poddany weryfikacji. Grupy docelowe 
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komunikacji UG odpowiedzą na pytanie, w jakim stopniu ten wypracowany koncept jest 
istotny i czytelny dla tych grup docelowych. Następnie zostanie określony harmonogram  
i zbudowany media plan, zgodnie, z którym będą podejmowane działania. W efekcie 
działań komunikacyjnych Uczelnia chce być postrzegana, jako ośrodek oferujący wysoki 
poziom nauki, badań i kształcenia, miejsce rozwoju intelektualnego, dające możliwość 
obcowania z nauką i badaniami w wymiarze międzynarodowym, oferujące dostęp do 
naukowców i ekspertów na światowym poziomie i dające szansę na kontynuację kariery 
naukowej. Kolejny cel to wpływ Uczelni na otoczenie pod hasłem „Z nami kształtujesz 
przyszłość swoją i świata”. Uniwersytet Gdański ma być postrzegany, jako innowacyjny, 
prowadzący projekty istotne dla regionu, Polski i Europy, transgraniczny, ale także 
wrażliwy na wyzwania kształtujące współczesny świat takie jak zmiany klimatyczne czy 
technologiczne. Trzeci cel to otwartość i różnorodność - Uniwersytet zarządzany, jako 
nowoczesna organizacja o elastycznej strukturze, otwartej architekturze, która buduje 
potencjał na synergii poszczególnych jednostek badawczych i administracyjnych. 
Kompetencje poszczególnych wydziałów i specjalizacji przenikają się poziomo. 
Uniwersytet buduje zespoły, które pogłębiają wiedzę i kompetencje w różnorodnych 
wymiarach. Kolejny cel związany jest ze specyfiką otoczenia – Uniwersytet to miasto,  
a miasto to Uniwersytet, który jako organizacja czerpie siłę ze swojego położenia, 
potencjału, którym jest miasto Gdańsk i z bezpośredniego położenia nad Bałtykiem. 
Uniwersytet jest wizytówką Gdańska. Piąty cel strategiczny to mentoring i sieciowanie – 
UG to społeczność ludzi z pasją. Oferuje dostęp do najlepszych naukowców i dydaktyków, 
pozwala rozwijać swoje pasje dzięki kontaktom z absolwentami, jest wsparciem dla 
przyszłych liderów, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę świata. Określono pewne 
uwarunkowania wewnętrzne, najważniejsze z nich to decentralizacja. UG jest organizacją 
dużą i rozproszoną, skupiającą ludzi i struktury o bardzo odmiennych celach  
i zainteresowaniach. Strategicznym kierunkiem jest wielowymiarowe sieciowanie 
rozumiane, jako swego rodzaju linkowanie kompetencji, badań naukowych i możliwości 
kształcenia na poziomie współpracy międzynarodowej w ramach platformy SEA UE, na 
poziomie lokalnym poprzez współpracę i wspólne zinstytucjonalizowane działania  
w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im Fahrenheita oraz poziomie wewnętrznym 
poprzez naciski na zwinne i celowe projektowanie, łączenie kompetencji, budowanie 
synergii oferty naukowej i dydaktycznej między wydziałami. Kolejne uwarunkowanie 
wewnętrzne to historia UG i jego regionalność. Uczelnia jest ściśle związana z miastem, co 
wyraża się nawet w jej nazwie. Współpraca z miastem powinna się odbywać według 
filozofii - miasto to uniwersytet, uniwersytet to miasto. Uniwersytet jest jednym  
z najsilniejszych regionalnych ośrodków naukowych, wpływa to na jego charakter 
poprzez mocne akcentowanie związku z morzem oraz Kaszubami. Cechy tożsamości 
Uczelni wyróżniają ją spośród innych. Są to cechy wrodzone, takie jak wolność rozumiana, 
jako historycznie immamentny element funkcjonowania pogłębiony o pierwiastek 
lokalny, czyli Gdańsk i historię Gdańska związaną z niezależnością i ruchami 
wolnościowymi. Istotny jest pierwiastek społeczny, tolerancja oraz sam charakter Uczelni 
kompleksowej, oferującej pod jednym szyldem wiele możliwości rozwoju, kształcenia, 
wyboru. Możliwość studiowania i rozwoju przejawia się w wielu obszarach równocześnie 
poprzez możliwość łączenia nauki i etapowania nauki na różnych wydziałach zgodnie  
z oczekiwaniami i ścieżką rozwoju studenta. To również szeroka oferta możliwości 
rozwoju pozanaukowego: teatr, sport, sztuka, muzyka. Umiejscowienie Uniwersytetu  
w atrakcyjnym regionie stwarza możliwości zdrowego i bardzo atrakcyjnego stylu życia. 
Kolejna cecha tożsamości UG to ekologia rozumiana, jako ochrona środowiska, czyli 
koncentracja Uniwersytetu na realnym wpływie na środowisko naturalne. Chodzi tu  
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o działania w kierunku edukacji ekologicznej, budowania zespołów eksperckich oraz 
umiejętności zarządzania w sferze ekologii. Uniwersytet Gdański to nowoczesna uczelnia 
gwarantująca wysoki poziom nauki, kształcenia i badań. To miejsce, które cechuje 
otwartość i szacunek dla różnorodności, w realny sposób wpływa na kształtowanie 
rzeczywistości w oparciu o takie wartości jak wolność, zdolność do współpracy  
i poszanowanie środowiska naturalnego. Uczelnia, która jest integralną częścią jednego  
z najwspanialszych miast Europy – Gdańska. Jest to pewien fundament budowania 
wizerunku docelowego. W trakcie prac wydzielono grupy docelowe, są to studenci 
krajowi i międzynarodowi, pracownicy administracyjni, dydaktyczni, badawczo-
dydaktyczni oraz samorządy rozumiane, jako instytucje otoczenia. W trakcie prac 
określono wyróżniki UG: wartościowa wiedza, zmienianie świata, otwartość  
i elastyczność, lokalizacja i morskość. Ukończenie Uniwersytetu Gdańskiego pozwala na 
bycie człowiekiem wolnym dzięki pozyskiwaniu wartościowej wiedzy, kształtowaniu 
kariery w zgodzie z wolnością wyboru, otwarciu nieskończonych możliwości wolnego 
wyboru przyszłości. Kolejny wyróżnik to zmienianie świata, studenci i pracownicy chcą 
mieć wpływ na świat. Służą temu badania i projekty społeczne, w które Uczelnia się 
angażuje. Rolą Uczelni jest także troska o zachowanie natury, jako dziedzictwa 
wielokulturowego Gdańska dla przyszłych pokoleń. Kolejny wyróżnik to otwartość  
i elastyczność. Styl zarządzania Uczelnią i relacjami między studentami a pracownikami 
sprzyja otwartości i wolności w realizacji celów i pasji. Istotnym wyróżnikiem jest 
lokalizacja. Uczelnia wpływa na rozwój Gdańska razem z lokalną społecznością  
i jednocześnie czerpie korzyści, które daje ta lokalizacja. Morze jest przedmiotem 
prowadzonych badań i platformą współpracy z innymi uniwersytetami, morze to 
wolność. Określona została Big Idea – „Wiedza to wolność”. Sformułowanie to należy 
potraktować, jako hasło strategii komunikacji. Jest ono wspólnym mianownikiem, syntezą 
przemyśleń zespołu pracującego nad strategią komunikacji i zespołu rektorskiego. Hasło 
to odzwierciedla najważniejsze wyróżniki UG, wskazuje osobom odpowiedzialnym za 
komunikację do czego należy odnosić się na etapie działań operacyjnych. Wyodrębnione 
zostały najważniejsze punkty odniesienia komunikacji, kotwice marketingowe, które 
stanowią nadrzędną wartość przekazu – wiedza, wolność, natura. Wiedza rozumiana, jako 
nauka badania kształcenie i rozwój. Uniwersytet gwarantuje dostęp do wiedzy na 
najwyższym poziomie. Jest to możliwe dzięki wysoko wykfalifikowanej kadrze naukowej, 
badawczej i dydaktycznej. Wiedza nie zna granic. UG oferuje międzynarodowy charakter 
kształcenia, wolność wyboru kierunków kształcenia. Wiedza pozwala lepiej zrozumieć 
świat, stawać się tolerancyjnym i otwartym na drugiego człowieka. Wolność jest cechą 
wrodzoną ludzi nauki. Nauka jest poszukiwaniem prawdy, która czyni wolnym. Wolność 
to też stan najbardziej naturalny, bliski naturze. Natura rozumiana, jako uzupełnienie 
pojęcia wolności. To, co naturalne jest w swojej istocie wolne. Natura jest też punktem 
odniesienia do ekologicznych działań Uczelni i poszanowania środowiska naturalnego. 
Proces kształtowania wizerunku będzie przebiegał etapowo. W pierwszym etapie 
nazwanym „zrozumienie” będą podejmowane działania w kontekście komunikacji 
wewnętrznej, czyli budowania wspólnego zrozumienia celów wizerunkowych  
i wyróżników marki wewnątrz Uniwersytetu. Drugim etapem procesu będzie realizacja 
działań komunikacyjnych skoncentrowanych na odbiorcach zewnętrznych. Trzecim 
etapem będzie wzmocnienie relacji i więzi Uczelni z kluczowymi odbiorcami oraz 
zaangażowanie grup pośrednich związanych z Uniwersytetem. Na tym etapie kluczowe 
będzie podkreślenie związku z lokalną społecznością oraz rozbudowywanie projektów 
związanych ze współpracą z absolwentami. Proces budowania wizerunku już się 
rozpoczął. Można obejrzeć nowy film promujący Uniwersytet Gdański pod hasłem 
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„Zdefiniuj z nami swoją przyszłość”. We wtorek pojawiła się nowa szata graficzna strony 
internetowej w języku angielskim. Jest ona spójna ze stroną w języku polskim.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował za prezentację podejmowanych 
działań. W najbliższej przyszłości będą one kształtowały strategię komunikacji Uczelni  
i promowania jej na zewnątrz. Jest to pierwszy etap budowania idei wiodącej, która ma 
poprowadzić przez wszystkie działania promocyjne. Jej elementy będą wykorzystywane 
w różnym stopniu w zależności od adresatów. Ideę wiodącą trzeba dostosować do 
różnych oczekiwań. Jak najszerzej trzeba wykorzystać te atuty, które bezpośrednio,  
w sposób niewymuszony kojarzą się z Gdańskiem, dziedzictwem wolności, Solidarności  
i oknem na świat. JM Rektor podziękował dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, która 
nadzorowała zespól pracujący nad strategią oraz wszystkim pozostałym osobom, które 
włączyły się w te działania. 
 Dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG podziękowała całemu zespołowi 
rektorskiemu oraz zespołowi, który pracował na koncepcją strategii a w szczególności 
Kierownik Zespołu Prasowego mgr Magdalenie Nieczuja-Goniszewskiej, Kierownik 
Zespołu Promocji mgr Monice Zdroik, Dyrektor Wydawnictwa UG mgr Joannie Kamień  
i Koordynatorowi ds. projektów promocyjnych dr Tomaszowi Czuba.  
 
 
ad 17  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że po dyskusji na poprzednim 
posiedzeniu Senatu UG i wstępnej selekcji biuro projektowe Spectro przygotowało znak, 
uwzględniający uwagi zgłoszone przez Senatorów.  
 Dr A. Świerżewski poinformował, że Senat wybrał jedną z dwóch form graficznych, 
które zostały wcześniej wyłonione przez komisję zajmującą się opiniowaniem wszystkich 
nadesłanych na konkurs prac. Senat UG zgłosił uwagi do wybranego wariantu i znak 
został ponownie dokładnie przeanalizowany z zespołem projektowym. Między innymi 
chodziło o dopracowanie korony, ponieważ elementy składowe budujące kształt  
w pomniejszonej skali nie działały w prawidłowy sposób. Były również zastrzeżenia do 
czytelności układu liter U i G oraz wybranego koloru. Typografię firmową, która będzie 
budowała część typograficzną logotypu Uniwersytetu Gdańskiego uznano za mało 
progresywną a jej moduły za zbyt ciężkie. Przy skalowaniu tego znaku niektóre drobne 
elementy tego znaku nie komunikują w odpowiedni sposób właściwych kształtów. 
Najważniejszym kluczowym zagadnieniem projektowym było odniesienie się do 
skrótowca, znalezienie odpowiedniej formy, która będzie miała swój wewnętrzny 
charakter mocno skorelowany z charakterem wizualnym nowej identyfikacji dwóch liter, 
które są podstawowym elementem całej graficznej układanki. Dr A. Swierżewski 
przedstawił zmiany, jakie nastąpiły w porównaniu do pierwotnego projektu. Przy 
pomocy siatki konstrukcyjnej zostały określone wszystkie proporcje budujące charakter 
i unikalność głównego symbolu wchodzącego w skład identyfikacji wizualnej. 
Wyselekcjonowano dwa kolejne zestawy typograficzne, czyli dwa kolejne kroje pisma, 
nad którym pochyliło się studio projektowe i zespół nadzorujący ten proces ze strony UG. 
Chodziło o to żeby wybrać krój pisma bardziej progresywny, który będzie uzupełniał 
charakter graficzny zbudowany w sygnecie graficznym. Zrobiono analizę czytelności 
kroju dwóch wybranych pism i wybrano najlepsze kształty liter. Kształty liter mają to do 
siebie, że w zależności od skali i sposobu używania są bardziej lub mniej czytelne. Ponadto 
mocno przepracowana została część związana z przestrzeniami międzyliterowymi. 
Pracowano też nad wyborem właściwego koloru. Odniesienia do morskości, nieba, morza 
szerokiej perspektywy, otwartego umysłu definiują podstawową kolorystykę.  
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Dr A. Świerżewski przedstawił slajd obrazujący osadzenie kolorów w rzeczywistości, 
symboliczne odniesienie do morza, horyzontu, nieba w jednoczesnym zdefiniowaniu 
podstawowych wartości kolorystycznych. Kolejny slajd pokazał prace związane ze 
standaryzacją kolorów w podstawowych systemach kolorystycznych RGB, Panton i Cmyk. 
Docelowa intensywność koloru jest związana z intensywnymi kolorami z palety Panton  
i RGB. Dr A. Świerżewski przedstawił finalny znak graficzny UG, który powstał po 
wprowadzeniu wszystkich poprawek, w różnych układach oraz przykładowe wielkości 
znaku i warianty w kontrze. Zdefiniowany został wariant znaku w wersji anglojęzycznej, 
w układzie pionowym i poziomym. Implementacja znaku pokazuje, w jaki sposób znak 
odnosi się do przestrzeni. Niezależnie od skali, sposobu implementacji i medium, na 
którym będzie reprodukowany, bardzo dobrze organizuje przestrzeń i jednocześnie jest 
głównym elementem, który zaznacza i buduje tożsamość wizualną Uniwersytetu. Znak 
jest czytelny, skalowalny, estetyczny, uporządkowany, ma odpowiednią wagę i gęstość 
optyczną. Elementy wprowadzone w związku z uwagami Senatorów świetnie wpisały się 
w charakter koncepcji nadając całości bardzo indywidualny, interesujący charakter. Znak 
ten będzie bardzo mocnym elementem, pomocnym w budowaniu nowej tożsamości 
wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że nowy kolor jest oryginalny, ma 
swój własny skład i został nazwany błękitem Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że zmiany poszły w dobrym kierunku, 
nowy projekt jest bardzo dobry. Istotne jest to, że w pomniejszeniu ta typografia będzie 
czytelna a kolor jest świetny. Pamiętać należy, że trzeba mieć zgodę władz miasta na 
wykorzystanie elementów związanych z Gdańskiem. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że rozmawiano już na ten temat, 
uzyskanie zgody jest formalnością.  
 Dr T. Czuba stwierdził, że wybrany został dobry znak. Wprowadzone zmiany są 
bardzo korzystne, implementacja przemawia do wyobraźni, znak w powiązaniu  
z przyszłą strategią komunikacji daje dodatkowe możliwości.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że bardzo 
satysfakcjonujące jest połączenie tradycji z nowoczesnością, nawiązanie do symboliki 
Gdańska i tradycji lokalnej miasta Heweliusza i Fahrenheita. Podkreślono związek  
z Bałtykiem, co jest istotne, bo Gdańsk przez długie wieki był bramą do Rzeczypospolitej. 
Również kolorystyka jest bardzo dobra.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, że elementy morskie, to nie tylko 
sama barwa, stosunek kolorystyczny błękitów, linia horyzontu, ale również elementy 
towarzyszące. Poprawiony znak bardzo dobrze odzwierciedla oczekiwania Senatorów.  
 Mgr P. Zieliński poinformował, że wybrany kolor jest bardzo elegancki. Biorąc pod 
uwagę, że komunikacja i wizerunek mają swój fundament w tradycji Uczelni, należy 
uznać, że znak nawiązuje do tradycji, ale jest nowoczesny i wpisuje się w budowanie 
nowoczesnego wizerunku Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Student Ł. Bień zauważył, że znak świetnie prezentuje się na mediach, np. na 
ubraniach. Znak jest bardzo dobry.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w oparciu o ten znak trzeba 
zbudować całą księgę identyfikacyjną. To musi być najwyższej jakości nowe otwarcie na 
przyszłość i nowoczesność, zupełnie nowe podejście do komunikacji. Znak jest częścią 
Statutu UG, zostanie przekazany do zaopiniowania Radzie UG. 
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ad 18  
Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie ze Statutem UG 

katedra może zostać utworzona również, jako katedra imienna. Katedra imienna może 
być także utworzona na wydziale, którego struktura składa się wyłącznie z instytutów. 
Katedra imienna nie wchodzi w skład instytutu. Katedrę imienną tworzy, określa jej 
organizację oraz zadania, przekształca i likwiduje Rektor. W celu prestiżowego 
wyróżnienia lub uhonorowania wybitnego uczonego może zostać utworzona katedra, 
której nazwa będzie obejmować nazwisko tego uczonego, kierującego jej pracami lub 
nazwisko innego wybitnego uczonego – postaci historycznej. Utworzenie katedry 
imiennej może nastąpić po uzyskaniu opinii Konwentu Godności Honorowych. 
Działalność katedry imiennej może być finansowana ze źródeł pochodzących spoza 
Uniwersytetu. Tworzenie katedr imiennych jest bardzo mocno ugruntowany zwyczajem 
na uczelniach europejskich i światowych. Sposób nominowania patronów tych katedr jest 
bardzo różny, są to fundatorzy lub znamienici profesorowie danej uczelni. Katedra 
imienna nie jest jednostką podstawową, jest to sposób wyróżnienia najwybitniejszych 
profesorów w formie subsydium profesorskiego czy grantu badawczego. Katedr tych nie 
może być wiele, ma to być instytucja elitarna, która może być finansowana z udziałem 
środków sponsorskich. Wybór patronów związany jest z promocją Uczelni. Patron 
historyczny także powinien bezpośrednio kojarzyć się z Uczelnią. Otoczenie powinno 
mieć świadomość, że osoba, która staje się patronem katedry była związana  
z Uniwersytetem Gdańskim w taki czy inny sposób. Patronami muszą być osoby, które nie 
budzą żadnych kontrowersji. JM Rektor zaproponował, żeby patronami katedr imiennych 
było doktorzy honoris causa UG, którzy już odeszli i przedstawił propozycje trzech 
patronów: prof. Maria Janion (1926 – 2020), doktor honoris causa UG w 1994 roku. 
Twórczyni gdańskiej szkoły badań literackich, autorka wybitnych, ponadczasowych dzieł  
o romantyzmie, które po dziś dzień kształtują polską wyobraźnię zbiorową; Eugeniusz 
Kwiatkowski (1888 – 1974), doktor honoris causa UG w 1974 roku. Inicjator  
i współtwórca nowoczesnej polityki i gospodarki morskiej w Polsce w okresie 
międzywojennym, wicepremier, minister skarbu, wybitny ekonomista. Po wojnie jeden  
z pierwszych profesorów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Gdyni; prof. Wacław 
Szybalski (1921 – 2020), doktor honoris causa UG w 1989 roku, wybitny naukowiec  
o światowej sławie, twórca biologii syntetycznej, pionier światowej biotechnologii, terapii 
genowej i genetyki. Są to osobistości nauki, kultury i życia społecznego, które odcisnęły 
trwały ślad w historii Uczelni, zarówno u zarania powstania jak i w toku jej dalszego 
rozwoju. Wszystkie te kandydatury uzyskały entuzjastyczne poparcie Kolegium 
rektorsko dziekańskiego. Katedrę imienną może objąć wybitny uczony wywodzący się  
z Uniwersytetu Gdańskiego lub spoza Uczelni na okres jednego roku akademickiego. Dana 
osoba może objąć katedrę tylko raz. Kandydatów do objęcia Katedry imiennej zgłaszają 
rady wydziałów, w których reprezentowana jest dana dziedzina nauki. Zgłoszenia są 
oceniane przez trzyosobową komisję dziedzinową powołaną przez Rektora, w skład, 
której wchodzą wybitni naukowcy reprezentujący daną dziedzinę nauki. Tryb powołania 
i zasady pracy komisji określi odrębny regulamin. Osoba obejmująca Katedrę imienną  
w danym roku akademickim otrzyma: subsydium profesorskie w wysokości 5 000 zł 
brutto miesięcznie, dotację na dofinansowanie kosztów badań i/lub uczestnictwa  
w konferencjach naukowych w wysokości 20 000 zł. W przypadku osób będących 
pracownikami UG, objęcie katedry imiennej upoważni je do 50% zniżki w pensum 
dydaktycznym w danym roku akademickim. W przypadku osób spoza Uczelni objęcie 
Katedry imiennej będzie się wiązało z przyjęciem obowiązku dydaktycznego w wymiarze 
do 60 godzin. JM Rektor zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: „Senat 
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Uniwersytetu Gdańskiego rekomenduje, aby przy tworzeniu katedr imiennych  
w Uniwersytecie Gdańskim, jako patroni tych katedr byli brani pod uwagę w pierwszej 
kolejności wybitni doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, osobistości nauki, 
kultury i życia społecznego, którzy odcisnęli trwały ślad w historii Uniwersytetu, zarówno 
u zarania jego powstania jak i w toku jego dalszego rozwoju”. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 46 osób, 44 osoby tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej 
tworzenia katedr imiennych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 19 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
25 marca 2021 roku.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
25 marca 2021 roku. 
 
 
ad 20 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w dniu wczorajszym ukazał 
się komunikat dotyczący możliwości szczepienia się poprzez zakład pracy. Uniwersytet 
Gdański podpisał porozumienie z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, które kilka dni 
temu otworzyło punkt szczepień masowych na terenie hali sportowej Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Zarejestrować się mogą wszyscy pracownicy, którzy do tej 
pory nie zarejestrowali się zgodnie z kalendarium rocznikowym, wszyscy studenci  
i doktoranci, którzy ukończyli 18. rok życia, członkowie samorządów zawodowych  
i stowarzyszeń branżowych związanych z UG oraz członkowie rodzin wyżej 
wymienionych osób, którzy ukończyli 18. rok życia i nie są zarejestrowani na szczepienie. 
JM Rektor podziękował dr S. Susmarskiemu Uczelnianemu Koordynatorowi ds. szczepień 
przeciwko COVID-19 za działania mające usprawnić szczepienia pracowników Uczelni. 
Na dzień dzisiejszy zarejestrowało się 3000 studentów. JM Rektor zwrócił się do 
przedstawicieli Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów o propagowanie 
informacji o możliwości szczepienia się. Umożliwi to powrót do zajęć i organizacji 
praktyk.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
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