
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 23 kwietnia 2020 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 Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.  
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 69 osób, 69 osób tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 

humanistycznych dr hab. Markowi Cybulskiemu z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego.  

3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 

społecznych dr hab. Januszowi Erencowi z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 

w Uniwersytecie Gdańskim: 

4.1. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina 

Pawłowskiego, 

4.2. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Anny Białk-Bielińskiej, 

4.3. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Anny Lusińskiej, 

4.4. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Pawła Jurka,  

4.5. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Ernesta Czermańskiego, 

4.6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Piotrowskiego, 

4.7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Mai Chacińskiej, 

4.8. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.  

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 

Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu niestacjonarnych studiów 

drugiego stopnia na kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 

kierunku Skandynawistyka. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu niestacjonarnych studiów 

pierwszego stopnia na kierunku Historia sztuki. 

11. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
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12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 

2020 roku.  

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 2 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 

Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Markowi Cybulskiemu z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę Prawo o szkolnictwie i nauce 
postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia 
w życie ustawy od dnia 1 października 2019 roku prowadzi senat. 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że dr hab. Marek Cybulski 
jest językoznawcą, wybitnym specjalistą kaszubszczyzny, cieszy się niekwestionowanym 
uznaniem. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. Maria Biolik, prof. Andrzej Dyszak, 
prof. Józef Kąś, prof. Henryka Sędziak, prof. Bogusława Wyderka. Wszystkie nadesłane 
recenzje są pozytywne. Wydziałowa Komisja ds. nadania dr hab. Markowi Cybulskiemu 
tytułu naukowego profesora w składzie: prof. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska,  
prof. Andrzej Kątny, prof. Grażyna Łopuszańska i prof. Krystyna Szcześniak jednogłośnie 
podjęła uchwałę o skierowaniu do Senatu UG wniosku o nadanie dr hab. Markowi 
Cybulskiemu tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 70 osób, 67 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Markowi Cybulskiemu z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 3  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk społecznych  
dr hab. Januszowi Erencowi z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że powołano pięciu 
recenzentów, którym powierzono opracowanie opinii. Recenzentami byli: prof. Marian 
Golka, prof. Antonina Ostrowska, prof. Ewa Marynowicz-Hetka, prof. Ireneusz Krzemiński 
oraz prof. Kazimiera Wódz. Trzy z pięciu recenzji ma konkluzje negatywne. Zespół ds. 
przygotowania projektów uchwał w toku postępowania o nadanie tytułu naukowego 
profesora rekomenduje Senatowi odmowę poparcia tego wniosku. Uchwała Senatu UG 
musi być sformułowana - w sprawie poparcia wniosku, bowiem tak stanowi ustawa.  

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG 
poinformował, że przychyla się do stanowiska Zespołu ds. przygotowania projektów 
uchwał w toku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, które w oparciu  
o konkluzje zawarte w recenzjach jest jednoznacznie negatywne. 
 Przewodnicząca Zespołu ds. przygotowania projektów uchwał w toku 
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora prof. dr hab. M. Mendel 
poinformowała, że w kwietniu 2019 roku powołano Zespół w następującym składzie: 
prof. Hanna Brycz, prof. Andrzej Gąsiorowski, prof. Maria Mendel, prof. Cezary Obracht-
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Prądzyński. Zespól przeanalizował wszystkie recenzje z wielką uwagą i życzliwością. Trzy  
z nadesłanych recenzji są negatywne. W ogromnej mierze trudność dotyczyła konkluzji 
recenzji, które przede wszystkim skupiały się na dorobku naukowym kandydata, który 

zgodnie z ustawą jest bardzo ważny. W swojej pozytywnej recenzji prof. K. Wódz napisała: 
„Czy i w jakim zakresie mamy tu do czynienia z oryginalną propozycją teoretyczną 
wnoszącą nowe spojrzenie do dotychczasowych ustaleń dotyczących źródeł  
i konsekwencji uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami? Czy wyprowadzane  
w oparciu o przyjęte przez autora założenie i wnioski mogą być przydatne w budowaniu 
antydyskryminacyjnej polityki społecznej i pracy socjalnej z tymi osobami? Na pierwsze 
z tych pytań moja odpowiedź jest umiarkowanie pozytywna, bo choć autor w opisie 
sytuacji osób niepełnosprawnych posługuje się neologizmem (grupa odrzucenia), to  
w gruncie rzeczy opisuje zjawiska i procesy dobrze rozpoznane przez nauki społeczne. 
Jeśli chodzi i odpowiedź na pytanie, to zdecydowanie uważam, że wnioski sformułowane 
przez autora mogą i powinny być podstawą do budowania pozytywnego programu 
antydyskryminacyjnej polityki społecznej i pracy socjalnej z osobami 
niepełnosprawnymi”. Prof. E. Marynowicz-Hetka, która ogólnie konkluduje pozytywnie, 
w ostatnich zdaniach recenzji napisała: „Niezależnie od dyskusji jaką wywołała lektura 
dorobku przedstawionego przez kandydata do oceny i sformułowanych wątpliwości oraz 
uwag krytycznych, których jest sporo, dokonana analiza pozwala stwierdzić, że 
przedłożona do oceny dokumentacja wskazuje na dorobek naukowy, doświadczenia 
organizacyjne i kwalifikacje dydaktyczne uzasadniające pozytywne ustosunkowanie się 
do wniosku dra hab. Janusza Erenca”. Recenzenci podkreślają skromność dorobku 
zarówno w sensie ilościowym jak i jakościowym, oceniają wkład kandydata do socjologii 
i ogólnie nauk społecznych jako niski. Natomiast jeśli chodzi o działalność dydaktyczną  
i organizacyjną, niektórzy recenzenci łączyli ją raczej z działalnością pozauczelnianą, 
zwracając uwagę na wybitne zasługi kandydata w budowaniu samorządności, 
Jednocześnie jednak sformułowali wiele wątpliwości oraz uwag krytycznych, podkreślali 
niewystarczający dorobek kwalifikujący do tytułu profesora. Prof. M. Golka zauważył, że 
działalność dydaktyczna kandydata skupia się na wypromowaniu dwóch doktorów  
i uczestnictwie w charakterze recenzenta w trzech przewodach doktorskich i stwierdził, 
że dr hab. J. Erenc nie ma doświadczenia w recenzowaniu habilitacji ani profesur, 
wypromował łącznie stu magistrantów a działalność organizacyjną, łączy z działalnością 
samorządową, pozauczelnianą. Prof. I. Krzemiński pisząc o niewystarczającym dorobku 
kandydata kwalifikującym do tytułu profesora bardzo mocno stawia sprawę dostrzeżenia  
i uhonorowania działalności społecznej kandydata z uwagi na jego wybitne zasługi  
w budowaniu samorządności, głównie w latach dziewięćdziesiątych. Zespół w swoim 
podsumowaniu również docenia osiągnięcia kandydata na polu samorządności Gdańska 
i regionu. Jednakże na podstawie przeanalizowanych recenzji Zespół ds. przygotowania 
projektów uchwał w toku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
stwierdza, że zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz  
o stopniach w zakresie sztuki, dr hab. Janusz Erenc nie spełnia określonych w niej 
wymagań do nadania tytułu profesora, mimo, że Zespół widzi wiele pozytywnych stron 
działalności kandydata.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że popiera stanowisko Zespołu 
bowiem recenzje są jednoznaczne, w większości podkreślają dorobek kandydata  
w reformowanie rzeczywistości społecznej a jednocześnie brak dorobku w dyskusji 
międzynarodowej, czy też brak badań w międzynarodowych projektach badawczych. 
Odnosząc ten wniosek do poziomu innych wniosków w dziedzinie nauk społecznych 
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trzeba stwierdzić, że jest on zbyt słaby, aby można było go promować i opowiadać się za 
nadaniem kandydatowi tytułu profesora. 

Prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że tytuł profesora jest tytułem naukowym  
i doceniając wszystkie inne zasługi kandydata, przede wszystkim trzeba zastanowić się 
nad tym, czy spełnia warunki ustawowe pod względem dorobku naukowego, który musi 
znacząco przekraczać wymagania stawiane w postępowaniach habilitacyjnych.  
W przypadku procedowania wniosków o tytuł profesora głosuje się w sprawie poparcia, 
inaczej niż w przypadku habilitacji, gdzie podejmuje się uchwałę o nadaniu lub o odmowie 
nadania. W tym przypadku głosując na tak popiera się wniosek, głosując na nie – nie 
popiera się wniosku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 70 osób, 9 osób tak, 46 osób 
nie, 15 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG nie podjął uchwały w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
nauk społecznych dr hab. Januszowi Erencowi z Wydziału Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 4.1  

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Pawłowskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 69 osób, 69 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Marcina Pawłowskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.2 

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Anny Białk-Bielińskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 66 osób, 66 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie  
dr hab. Anny Białk-Bielińskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.3 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Anny Lusińskiej na stanowisku profesora  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 69 osób, 67 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. Anny Lusińskiej na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.4 
Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 

Społecznych o zatrudnienie dra hab. Pawła Jurka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 70 osób, 70 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Pawła Jurka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.5 

Dziekan dr hab. M, Bąk prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego  
o zatrudnienie dra hab. Ernesta Czermańskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 69 osób, 68 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
dra hab. Ernesta Czermańskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad. 4.6  
Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego  
o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Piotrowskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 69 osób, 68 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dra hab. Grzegorza Piotrowskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad. 4.7 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Mai Chacińskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 70 osób, 69 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Mai Chacińskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.8  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 70 osób, 70 osób tak. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Urszuli Patockiej-Sigłowy na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 5 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że projekt był 
udostępniony Senatorom w ramach pierwszego czytania. Zgłoszono kilka uwag, które 
zostały rozpatrzone. Projekt uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych 
działających w Uczelni oraz Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że proponowane zmiany Statutu UG 
można podzielić na dwie grupy - jedna dotyczy rad dyscyplin, ich ustroju i organizacji,  
a druga dotyczy pandemii coronawirusa. Jeśli chodzi o zmiany związane z radami 
dyscyplin, to jest to organ trudny do uregulowania, bowiem zmiany kadrowe, awanse 
naukowe silnie decydują o składzie rady dyscypliny. Ponadto czasem przeprowadza się 
wybory do tego organu a czasem nie, zależy to od liczby pracowników w obrębie danej 
dyscypliny. Na podstawie nabytych doświadczeń postanowiono poprawić niektóre 
regulacje. Pierwotny pomysł był taki, żeby w radzie dyscypliny decydującymi byli 
profesorowie tytularni i profesorowie uczelni. Profesorami uczelni są doktorzy 
habilitowani i doktorzy zatrudnieni na stanowisku profesora uczelni. Propozycja ta 
została negatywnie zaopiniowana przez Radę Uczelni, która uznała, że doktorów 
habilitowanych nie można wyłączać ze składu rady. Uwaga ta została uwzględniona  
w projekcie przedłożonym Senatorom. Aktualna propozycja jest taka, że rada dyscypliny 
ma składać się z profesorów tytularnych oraz profesorów uczelni, która to kategoria 
obejmuje zarówno doktorów habilitowanych i doktorów zatrudnionych na stanowisku 
profesora uczelni. W skład tego gremium mogą wchodzić doktorzy habilitowani 
niebędący profesorami uczelni. Natomiast doktorzy, którzy nie są profesorami uczelni 
wchodzą do grupy, której przedstawiciele mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady 
dyscypliny z głosem doradczym. Wydaje się, że jest to rozwiązanie kompromisowe. 
Ponadto uregulowano kwestie, które budziły wątpliwości interpretacyjne a mianowicie 
chodzi o to, co się dzieje w sytuacji kiedy liczba samodzielnych pracowników nauki  
w obrębie danej dyscypliny przekroczy 27 lub 28 osób, czyli należy przeprowadzić 
wybory, gdy kadencja jeszcze trwa. Uznano, że w takiej sytuacji kadencję trzeba 
dokończyć w składzie dotychczasowym a nowa osoba będzie mogła kandydować do rady 
dyscypliny już w nowej kadencji, bowiem stabilność i kadencyjność organów kolegialnych 
jest istotną wartością. Druga grupa propozycji zmian Statutu UG dotyczy pandemii 
coronowirusa. Ciała kolegialne jak sama nazwa wskazuje pracują grupowo a zagrożenie 
epidemiczne wyłącza możliwość osobistego spotykania się. Chodzi o to, żeby stworzyć 
stosunkowo szerokie możliwości podejmowania przez ciała kolegialne decyzji, 
rozstrzygnięć, uchwał zdalnie przy wykorzystaniu technik informatycznych 
zapewniających kontrolę przebiegu obrad i rejestrację oraz umożliwiających 
zapewnienie tajności głosowań. Wydział Prawa i Administracji zgłosił uwagi do tych 
zapisów. U podstaw tych uwag leżała troska o to, aby stosowanie technik informatycznych 
nie stało się regułą, tylko żeby przypadki kiedy ciała kolegialne obradują zdalnie były 
wyjątkami. Zasadą powinno być procedowanie posiedzeń w formie tradycyjnej. Efektem 
dyskusji jest propozycja zapisów, która została rozesłana Senatorom wczoraj. Jest to 
modyfikacja niektórych zapisów, które były przedłożone Senatorom 14 kwietnia. Po 
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pierwsze chodzi o zmianę końcowej części § 166a, czyli o wprowadzenie „bezpiecznika” 
polegającego na tym, że jeżeli członek danego gremium sprzeciwi się procedowaniu obrad 
w trybie zdalnym przy wykorzystaniu technik informatycznych, to procedowanie w takim 
trybie nie będzie możliwe, przy czym możliwość zgłoszenia weta nie dotyczy Senatu, rad 
dyscyplin, Rady Uniwersytetu, Kolegium Elektorów. Druga zmiana to dodanie  
w słowniczku pojęć Ordynacji wyborczej definicji stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii oraz stanu nadzwyczajnego. Stany te zostały zdefiniowane w rozumieniu 
Konstytucji i właściwych ustaw. Zmiana ta wpływa na treść kolejnych zapisów. Kolejna 
zmiana dotyczy § 4 ust. 8. Przepis ten stwarza możliwość przeprowadzania zebrań 
wyborczych przy zastosowaniu technologii informatycznych, będzie to możliwe właśnie 
w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii i stanu nadzwyczajnego. Następna 
zmiana dotyczy § 15 ust. 6 – przeprowadzanie posiedzeń Uczelnianego Kolegium 
Elektorów będzie możliwe przy wykorzystaniu technologii informatycznych  
w czasie obowiązywania wyżej wymienionych stanów. Kolejna zmiana obejmuje § 28a, 
gdzie jest mowa o przeprowadzaniu wyborów uzupełniających i głosowania w sprawie 
wyborów uzupełniających i odwołania rektora przy zastosowaniu technik 
informatycznych. Odwołanie rektora przy zastosowaniu tych technik będzie możliwe 
tylko i wyłącznie w przypadku kwalifikowanych stanów zagrożenia. Jeśli chodzi o wybory 
uzupełniające, będą mogły być przeprowadzone w każdej sytuacji a nie tylko  
w przypadku wystąpienia stanów zagrożenia. Z tego powodu fragment dotyczący 
wyborów uzupełniających został przeniesiony z § 28a do § 28.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zwrócił się z pytaniem, czy pracownik, który 
zadeklarował podział po 50% na dwie dyscypliny będzie mógł zasiadać w radach dwóch 
dyscyplin w każdej po 50%? Jeżeli tak, to czy nie powinno to być zapisane. Druga 
wątpliwość dotyczy sytuacji, kiedy pracownik w trakcie kadencji nabywa uprawnień do 
zasiadania w radzie w skład, której wchodzi poniżej 27 osób. Czy pracownik z automatu 
zostaje członkiem rady dyscypliny, czy musi czekać do następnej kadencji? Czy nie należy 
także takiego zapisu wprowadzić do Statutu UG?  

Dr hab. M. Bogusz, prof. UG wyjaśnił, że jeżeli w czasie kadencji rady dyscypliny 
naukowej liczba nauczycieli akademickich, którzy złożyli oświadczenia przekroczy 
odpowiednio 27 lub 28, wyborów do rady dyscypliny naukowej w tej kadencji nie 
przeprowadza się. Tu nie ma żadnych ram czasowych wyznaczonych dla składania 
oświadczeń, więc jeżeli takie oświadczenie zostanie złożone w trakcie kadencji, to ktoś 
kto uzyskał habilitację z momentem złożenia oświadczenia, z mocy prawa staje się 
członkiem rady dyscypliny i nie ma potrzeby przeprowadzania wyborów. Ponadto nie ma 
żadnego formalnego zakazu członkostwa w drugiej radzie dyscypliny przez osobę, która 
złożyła oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale 50%, ta 
osoba spełnia wymóg statutowy. W zakresie jednej dyscypliny składa oświadczenie  
o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale 0,5 i w zakresie drugiej 
dyscypliny tak samo. Każdy z tych tytułów uprawnia tę osobę do członkostwa w radzie 
dyscypliny. Nigdzie nie jest napisane, że można być członkiem tylko jednej rady 
dyscypliny naukowej.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że skład mniejszych 
rad dyscyplin był na bieżąco uzupełniany w oparciu o dotychczasowe przepisy.  

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że brzmienie § 27 było 
przedmiotem ożywionej dyskusji w gronie prawników Wydziału Prawa i Administracji. 
Ustawodawca niestety wprowadza regulacje o charakterze ogólnym. Ustawa  
z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem 
się̨ wirusa SARS-CoV-2 zmieniła ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
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w następujący sposób: art. 22 ust. 3a „Posiedzenia rady uczelni mogą być 
przeprowadzane z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających 
kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności 
głosowań”. Trzeba tu zwrócić uwagę na słowo "„mogą". Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, 
prof. UG poinformowała, że nie zgadza się z tym, żeby wszystkie posiedzenia odbywały 
się z wykorzystaniem technologii informatycznych. Natomiast jeśli chodzi o rady 
dyscyplin, to w przypadku doktorów profesorów uczelni należy rozumieć, że chodzi 
wyłącznie o osoby, które są zatrudnione na tym stanowisku, ale jako pracownicy 
naukowo-dydaktyczni a nie dydaktyczni. Druga wątpliwość wynika z nabytych 
doświadczeń - czasami jest więcej niż 30 doktorów habilitowanych a jeszcze ewentualnie 
mogą pojawić się profesorowie ze stopniem doktora i rożne względy decydują o tym, że 
pewne osoby wchodzą w skład rady dyscypliny a inne nie. Czy nie byłoby lepiej, gdyby 
wszyscy samodzielni pracownicy mogli być członkami rady dyscypliny? 

Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że powinno być jasne jaka będzie 
podstawowa forma procedowania posiedzeń Senatu UG wówczas, gdy sytuacja wróci do 
normy - czy to będzie forma elektroniczna, czy będą to tradycyjne spotkania, takie jak 
dotychczas.  

Prof. dr hab. E. Bagińska podniosła problem dołączania do rad dyscyplin w trakcie 
kadencji nowo habilitowanych pracowników samodzielnych, na co zwracają uwagę 
przedstawiciele tych nauk, w których reprezentacja jest mniejsza niż 30 osób. Wówczas 
wyborów do rad nie przeprowadza się. Natomiast w dużych radach wybory są 
przeprowadzane i można uznać, że jest to nierówne traktowanie pracowników 
reprezentujących różne dyscypliny. Obecnie na Wydziale Prawa i Administracji toczy się 
siedem kolejnych habilitacji i osoby te z chwilą uzyskania habilitacji nie będą mogły 
uczestniczyć w pracach rady dyscypliny, chociaż chciałyby korzystać ze swoich 
kompetencji. Prof. dr hab. E. Bagińska zaproponowała rozważenie zmiany Statutu UG  
w kwestii sposobów tworzenia rad dyscyplin w przyszłym roku. Czy była 
przeprowadzona symulacja jaka jest liczba osób, które złożyły oświadczenie  
o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,5? 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że na 1000 osób 
tylko kilkanaście złożyło oświadczenia połówkowe a wiele uczelni wprowadziło 
ograniczenia liczbowe. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował, żeby przegłosować 
razem wszystkie zaproponowane Statutu UG wraz z autopoprawkami, które przedstawił 
dr hab. M. Bogusz, prof. UG. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 67 osób, 65 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w nadchodzącym roku akademickim w Regulaminie Studiów będą 
wprowadzane zmiany związane z kształceniem on-line, ale trzeba je jeszcze 
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przeanalizować. Teraz chodzi o uporządkowanie w Regulaminie zapisów związanych  
z odbyciem przez studentów szkolenia BHP i złożenia w dziekanacie oświadczenia  
o odbyciu szkolenia, odbyciem szkolenia bibliotecznego, rozliczenia się z Biblioteką UG  
i uzyskania potwierdzenia rozliczenia – po każdym roku studiów, najpóźniej do dnia  
30 września. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Studentów UG. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu 
Gdańskiego.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów 
Podyplomowych Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że będą to studia dwusemestralne 
odpłatne. Studia skonstruowano w oparciu o zapotrzebowanie PKP, program 
opracowano łącznie z pracownikami Wydziału Ekonomicznego.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 65 osób, 65 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu niestacjonarnych 
studiów drugiego stopnia na kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że kierunek ten powstaje w ramach programu ProUG, 60% efektów 
kształcenia to nauki ekonomiczne i finanse natomiast 40% to nauki prawne. Jest to 
wspólne przedsięwzięcie Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder podziękował Dziekanowi dr hab. W. Zalewskiemu, 
prof. UG za udział w przygotowaniu tych studiów. Takie studia funkcjonują już w trybie 
stacjonarnym. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 66 osób, 66 osób tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu niestacjonarnych studiów 
drugiego stopnia na kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Skandynawistyka. 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że studia te już funkcjonują 
a zmiany dotyczą uruchomienia na drugim stopniu linii fińskiej, która z powodzeniem jest 
realizowana na studiach pierwszego stopnia. Chodzi o to, żeby umożliwić studentom 
kontynuowanie edukacji. Absolwenci tych studiów są poszukiwaniu na rynku pracy.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 66 osób, 66 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Skandynawistyka. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu niestacjonarnych 
studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia sztuki. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że Senat UG w tym roku akademickim zlikwidował szereg studiów, 
głównie niestacjonarnych. Wiązało się to z tym, że zgodnie z ustawą jeżeli przez jakiś czas 
studia nie są uruchamiane z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów, to muszą 
zostać wygaszone. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 67 osób, 64 osoby tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu niestacjonarnych studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Historia sztuki. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił informację z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
Informacja w załączeniu do oryginału protokołu.  



 11 
 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że informacja ta w tym roku została rozbudowana, dzięki czemu będzie 
mogła być wykorzystywana w przygotowaniu akredytacji przeprowadzanej przez Polską 
Komisję Akredytacyjną. Chodzi o to, żeby dokument był jak najpełniejszy, obejmował jak 
najwięcej różnych obszarów związanych z kształceniem i jakością kształcenia na 
Uniwersytecie Gdańskim. Rozbudowano część dotyczącą dobrych praktyk. W przyszłości 
poszerzane będą informacje dotyczące współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 
Pozwoli to na wymianę informacji o tym co ważnego, interesującego dzieje się w obszarze 
kształcenia na wydziałach i w innych jednostkach.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała podziękował dziekanom, prodziekanom, 
działaczom Samorządu Studentów, dyrektorom jednostek międzywydziałowych za 
wkład pracy w przygotowanie informacji z przebiegu działań dotyczących jakości 
kształcenia. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 68 osób, 68 osób tak.  
Senat UG zatwierdził informację z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
 
 
ad 12 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 marca 
2020 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 67 osób, 66 osób tak, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
26 marca 2020 roku. 
 
 
ad 13 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że uzupełniono 
ogłoszone już zarządzenie JM Rektora w sprawie „Programu publikacyjnego UG”  
o dodatkowy formularz „Informacja o osiągnięciach publikacyjnych”, który będzie 
podstawą wniosku o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia dla autorów publikacji 
ogłoszonych w prestiżowych wydawnictwach. Komisja weryfikująca wnioski będzie 
występowała do JM Rektora o przyznanie takiego wynagrodzenia. Uzupełnione 
zarządzenie zostanie udostępnione dziekanom i zamieszczone w bazie aktów prawnych.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że JM Rektor 
podpisał komunikat w sprawie dostępu pracowników i doktorantów do infrastruktury 
laboratoryjnej wydziałów eksperymentalnych Uniwersytetu Gdańskiego. Chodzi o to, 
żeby do pracy stopniowo wracali w pierwszej kolejności pracownicy wydziałów 
eksperymentalnych, których obecność jest niezbędna w laboratoriach przy 
specjalistycznej aparaturze, przy badaniach wymagających ciągłości, końcowym 
rozliczeniu projektów, które wymagają dokończenia eksperymentów. W komunikacie 
określono maksymalną liczbę pracowników, którzy jednocześnie mogą znajdować się  
w budynku, środki ochrony jakie należy podjąć a także maksymalny czas pracy. Studenci 
wydziałów eksperymentalnych nie mogą jeszcze wrócić do budynków, zajęcia są 
zawieszone do 15 maja. W najbliższym czasie będzie również wydany komunikat  
w sprawie dostępu do infrastruktury pracowników i doktorantów wydziałów 
nieeksperymentalnych. Ponadto stopniowo uruchomia się magistrantom dostęp do 
zbiorów bibliotecznych. 
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 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że od poniedziałku uruchomiono 
udostępnianie zasobów bibliotecznych osobom piszącym prace dyplomowe  
z zaznaczeniem, żeby nie oddawały książek, ponieważ wiąże się to z kwarantanną. 
Opracowano sposób wypożyczania bez kontaktu czytelnik – bibliotekarz. Czytelnik 
składa zapotrzebowanie e-mailem i w ten sam sposób dostaje informację o tym kiedy 
może odebrać zamówienie. Po trzech dniach złożono 249 zamówień na 1246 pozycji, 
najwięcej zamówień złożono w Bibliotece Głównej – 165 zamówień na 820 pozycji. 
Procedura ta przebiega bardzo sprawnie. Obecnie nie obowiązują limity wypożyczeni. 
Okazało się, że niektórzy studenci wypożyczają książki potrzebne do pisania nie tylko 
swojej pracy dyplomowej, ale również dla swoich znajomych. Rozrzut tematyki 
wypożyczanych książek jest ogromy i są to zamówienia na 30-40 pozycji. W związku  
z tym w Bibliotece Głównej limit wypożyczeń zostanie ograniczony do 10-15 pozycji.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w portalu 
studenta zamieszczono informację o możliwości wypożyczania publikacji. 

Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że prawdopodobnie jedna osoba wypożycza 
tak dużo książek z różnych kategorii, ponieważ realizuje zamówienia znajomych.  

Prof. dr hab. G. Węgrzyn zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku  
z możliwością składania wniosków o publikacje w wysoko punktowanych, prestiżowych 
czasopismach, równocześnie można składać wnioski o dofinansowanie tych publikacji  
w tych najlepszych czasopismach, które pobierają opłaty za opublikowanie artykułu.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że tak, ale pod 
warunkiem, że będą one spełniały kryteria, o których mowa w zarządzeniu JM Rektora. 
W pierwszej kolejności finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz 
tryb otwartego dostępu dla publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach 
naukowych lub wydawnictwach naukowych, które uzyskały 200 punktów a w dalszej 
kolejności finansowane będą koszty wydania publikacji naukowych oraz tryb otwartego 
dostępu dla publikacji naukowych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych 
opublikowanych w czasopismach naukowych, które uzyskały 140 i 100 punktów oraz dla 
publikacji naukowych w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych opublikowanych w 
czasopismach naukowych, które uzyskały 140 punktów. 

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia dr hab. A. Oniszczuk-
Jastrząbek, prof. UG poinformowała, że po posiedzeniu Senatorowie otrzymają 
szczegółowy raport aktywności związanej z przygotowaniem Uczelni do pracy zdalnej  
w aplikacji MS Teams i podziękowała za wsparcie, zaangażowanie i sprawne przejście na 
pracę i nauczanie zdalne. Całkowita liczba aktywnych użytkowników w tenancie 
studenckim to 16 695 studentów, zorganizowano spotkań 4333. Szkolenia on-line 
prowadzili mgr Adam Borodo z Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Krzysztof Najman,  
prof. UG z Wydziału Zarządzania, dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego  
i mgr Tomasz Dębicki z Centrum Informatycznego. Łącznie szkolenia trwały blisko 60 
godzin, przeszkolono 1331 osób w trzech modułach, łącznie było 28 szkoleń. Bardzo 
dużym wsparciem były webinaria, które zostały przygotowane przez dr Olgę Dębicką  
i mgr Adama Borodo przy bardzo dużym wsparciu Centrum Produkcji Filmowej  
i Dokumentacyjnej UG. Na dzień 22 kwietnia liczba odsłon webinariów przygotowanych 
przez dr Olgę Dębicką wynosi blisko 8000, a przygotowanych przez mgra A. Borodo 4000. 
Webinaria zostały przygotowane także dla posiedzeń komisji habilitacyjnych i rad 
dyscyplin. Wszystko odbyło się sprawnie przy dużym nakładzie pracy Centrum 
Informatycznego. Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia  
dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG podziękowała wszystkim pracownikom 
Centrum a szczególnie Dyrektorowi mgr Łukaszowi Kozłowskiemu, Maciejowi 
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Mańskiemu i mgr Tomaszowi Dębickiemu. W dniu wczorajszym pojawiła się strona 
internetowa Wydziału Chemii w nowej odsłonie graficznej. Ponieważ szablon jest 
opracowany teraz szybciej będą tworzone strony poszczególnych wydziałów. Następnie 
opracowywane będą wersje anglojęzyczne stron, istnieje możliwość finansowania 
tłumaczeń na język angielski. Możliwość dostępu do internetowych stron 
anglojęzycznych jest jednym z elementów pozwalających rozwijać umiędzynarodowienie 
Uczelni. Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia dr hab. A. Oniszczuk-
Jastrząbek, prof. UG poinformowała, że wybory rektora za pomocą aplikacji MS Teams 
zaplanowano na dzień 27 kwietnia o godz. 12.00. Wcześniej odbędzie się testowe, próbne 
posiedzenie elektorów. 

Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że w tej nowej, skomplikowanej sytuacji 
przewodniczy kilku komisjom i właściwie nie wiadomo co z podpisywaniem plików pdf  
z uchwałą komisji. Czy dokumenty mają być wysyłane kurierem, czy w jakiś inny sposób? 
Czasem tylko kilku członków komisji posiada podpisy elektroniczne. 

Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że do Centralnej Komisji do Spraw Stopni 
i Tytułów oraz do Rady Doskonałości Naukowej z całej Polski spływają tego typu pytania. 
Od strony prawnej niestety nie ma możliwości, żeby tylko przewodniczący komisji 
podpisał się pod uchwałą w związku z czym musiałyby być to podpisy elektroniczne. 
Jeżeli poszczególni członkowie komisji mają podpisy elektroniczne, to można zrobić plik 
pdf i podpisać go elektronicznie a jeżeli nie, to wszyscy członkowie komisji muszą 
podpisać uchwałę w sposób tradycyjny i wysyłać kurierem albo pocztą. 

Prof. dr hab. E. Bagińska zauważyła, że z komunikatu o możliwości wystąpienia  
o certyfikowany podpis elektroniczny nie wynika kto pokrywa koszty - pracownik, 
katedra czy wydział. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że informacja na ten 
temat zostanie przekazana do jednostek.  

Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że istniejący stan zagrożenia jest trudny dla 
wszystkich, ale bardziej dla seniorów, którzy z większym niż osoby młodsze nakładem sił 
muszą przekwalifikować się, opanować nowe techniki informatyczne jak np. MS Teams. 
Osoby starsze potrzebują nieco więcej czasu na przyswojenie tych technik, ale w praktyce 
okazało się, że radzą sobie całkiem nieźle. Prof. dr hab. R. Grzybowski poinformował, że 
pojawiają się pytania studentów i pracowników dotyczące warunków zaliczania 
przedmiotów. Czy przyjęte warunki zaliczenia np. to, że egzamin ma być pisemny, są 
niepodważalne? Czy w nowej, szczególnej sytuacji pracownicy mają prawo zmieniać 
warunki zaliczenia? Prof. dr hab. R. Grzybowski poinformował, że Centralna Komisja do 
Sprawa Stopni i Tytułów powierzyła Mu przewodniczenie w dniu 5marca komisji 
habilitacyjnej a informacja o tej decyzji nadeszła 8 kwietnia. Procedura toczy się na 
Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Dokumenty dotarły w pierwszych 
dniach maja. Okazuje się, że w warunkach pandemii dotrzymanie ustawowych terminów 
jest nierealne. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że programy studiów trzeba realizować i nie można ich zmieniać. Częścią 
programów są efekty kształcenia, które są w odpowiedni sposób weryfikowane  
i sprawdzane. Ustalono, że najwłaściwszą, najbardziej odpowiednią do sprawdzenia 
danego efektu kształcenia jest forma pisemna albo ustna i tego trzeba się trzymać. 
Techniki informatyczne pozwalają na egzaminowanie on-line zarówno pisemnie jak  
i ustnie. Czasami formy pisemne lub niektóre formy ustne np. prezentacja grupowa mogą 
stanowić problem, ale tu można zastosować jakieś jednostkowe rozwiązania, nieco 
modyfikujące wcześniejsze ustalenia. W bardzo szczególnych sytuacjach można tę sprawę 
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omówić z osobą odpowiedzialną za program, ale program trzeba zrealizować w całości. 
Częścią programu są również praktyki i w tym szczególnym roku akademickim 
zaproponowano różne sposoby ich zaliczania. 

Prof. dr hab. G. Węgrzyn nawiązując do wypowiedzi prof. dra hab.  
R. Grzybowskiego poinformował, że do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów do 
kwietnia ubiegłego roku wpłynęło bardzo dużo wniosków. W związku z tym  
w niektórych sekcjach faktycznie nastąpiły duże opóźnienia. Centralna Komisja do Spraw 
Stopni i Tytułów informowała, że nie jest w stanie dotrzymać terminów ustawowych, wie 
o tym także MNiSW. Epidemia jeszcze bardziej spowolniła procedowanie tych spraw, są 
to problemy obiektywne i ewentualne niedotrzymanie terminów nie stworzy problemów 
natury formalnej. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że wszyscy zauważają  
i doceniają zaangażowanie pracowników nieco mniej przyzwyczajonych do obecnie 
stosowanych technik informatycznych z jakim wdrażają się w proces nauczania zdalnego  
i komunikację ze studentami.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski podziękował Prorektor ds. Informatyzacji  
i Umiędzynarodowienia dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG za koordynowanie 
działań Centrum Informatycznego w związku z opracowaniem nowej odsłony strony 
internetowej Wydziału Chemii, a także mgr Marcinowi Białek, Maciejowi Mańskiemu  
i innym pracownikom Centrum za wsparcie przy tworzeniu zespołów zdalnego 
nauczania. 
 Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia dr hab. A. Oniszczuk-
Jastrząbek, prof. UG A. Oniszczuk-Jastrząbek poinformowała, że przekaże te słowa 
uznania pracownikom Centrum Informatycznego. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała podziękował Senatorom za dobrą organizację  
i sprawny przebieg posiedzenia Senatu UG w nowej formule.  Obecna sytuacja 
spowodowała, że nauczyciele, studenci i inni pracownicy musieli włożyć dużo wysiłku  
w szybkie przestawienie się na kształcenie zdalne.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 maja 2020 roku.  
 
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 


