
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 lutego 2020 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała. JM Rektor 
odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności  
w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  

Z porządku obrad zdjęto punkt 12 - „Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej 
uchwałę 40/07 w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego 
Uniwersytetu Gdańskiego”. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Opinia Senatu UG w sprawie kandydatów na Rektora na kadencję 2020-2024. 

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

o Ziemi i środowisku dr hab. Romanowi Cieślińskiemu z Wydziału Oceanografii  

i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.  

4. Uchwała Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 

humanistycznych dr hab. Anecie Lewińskiej z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

5. Uchwała Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 

humanistycznych dr hab. Alicji Pstydze z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

6. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 
6.1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Adeli Kożyczkowskiej na 

stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 
6.2. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. inż. Bartłomieja Gawina na 

stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 
6.3. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Bartosza Marcinkowskiego na 

stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim. 
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Panu prof. dr hab. Stefanowi 

Angielskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadanie Panu prof. dr hab. Zbigniewowi 

Grzonce tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Panu prof. dr hab. inż. Edmundowi 

Wittbrodtowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich 
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły 
Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w roku akademickim 2020/2021. 

12. punkt zdjęty z porządku obrad. 

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2019 rok.  
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14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
30 stycznia 2020 roku.  

15. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem 
UG do zadań Senatu UG należy zaopiniowanie kandydatów na Rektora na kadencję 2020-
2024. Do zaopiniowania przedstawiane są osoby zgłoszone przez Elektorów lub 
wskazane przez Radę Uczelni z własnej inicjatywy.  

Prof. dr hab. E. Łojkowska, członek Rady Uniwersytetu Gdańskiego 
poinformowała, że do Rady wpłynął wniosek prof. dra hab. M. Szredera zgłaszający 
kandydaturę obecnego Rektora prof. UG, dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały. Rada 
Uniwersytetu Gdańskiego z własnej inicjatywy wskazała dwóch kandydatów: prof. UG, 
dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz prof. UG, dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego. Obie 
kandydatury uzyskały jednogłośne poparcie wszystkich członków Rady. Rada UG wnosi 
o zaopiniowanie wymienionych kandydatów.  

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że kandydaci na czas głosowania opuścili salę posiedzeń Senatu UG  
i przeprowadzone będą dwa odrębne głosowania. Każdy z senatorów może głosować na 
każdego z dwóch kandydatów.  

Kandydat prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała - głosowanie: uprawnione do 
głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 50 osób tak, 3 osoby nie, 1 osoba wstrzymała 
się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Radę UG kandydaturę prof. UG, 
dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-
2024.  

Kandydat prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński - głosowanie: uprawnione do 
głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 51 osób tak, 2 osoby nie, 4 osoby wstrzymały 
się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przedstawioną przez Radę UG kandydaturę prof. UG, 
dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-
2024.  
 
 
ad 3 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk o Ziemi i środowisku dr hab. 
Romanowi Cieślińskiemu z Wydziału Oceanografii i Geografii 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. W. Surosz, prof. UG poinformował, że powołano pięciu 
recenzentów: prof. Joannę Pociask-Karteczkę z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
prof. Zdzisława Michalczyka z UMCS w Lublinie, prof. Tomasza Heese z Politechniki 
Koszalińskiej, prof. Pawła Jokiela z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Krzysztofa Borówkę  
z Uniwersytetu Szczecińskiego. Cztery recenzje były pozytywne, jedna negatywna. Rada 
Wydziału Oceanografii i Geografii powołała Komisję do oceny dorobku naukowego, 
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dydaktycznego i organizacyjnego w składzie: prof. Mirosław Miętus, prof. Jerzy Bolałek, 
prof. Stanisław Fedorowicz. Komisja we wniosku końcowym stwierdziła, że dorobek 
naukowy dydaktyczny i organizacyjny dra hab. Romana Cieślińskiego jest znaczący, 
wnoszący istotny wkład zarówno w zakresie naukowym, dydaktycznym jak  
i organizacyjnym. W oparciu o opinie wszystkich pięciu recenzentów Komisja stwierdziła, 
że dr hab. Roman Cieśliński w pełni odpowiada warunkom stawianym kandydatom do 
tytułu naukowego profesora i rekomenduje dalsze procedowanie wniosku przez Senat UG 
oraz skierowanie go do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych z opinią 
pozytywną.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 53 osoby tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk  
o Ziemi i środowisku dr hab. Romanowi Cieślińskiemu z Wydziału Oceanografii i Geografii 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 4 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych  
w zakresie językoznawstwa dr hab. Anecie Lewińskiej z Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że dr hab. Aneta Lewińska 
jest bardzo zaangażowanym pracownikiem, od lat zajmuje się metodyką nauczania 
polskiego także jako języka obcego. Dorobek naukowy i organizacyjny dr hab. Anety 
Lewińskiej został bardzo wysoko oceniony przez recenzentów. Wszystkie recenzje były 
jednoznacznie pozytywne, doceniające wszechstronność aktywności naukowej 
organizacyjnej i dydaktycznej kandydatki. Recenzentami byli: prof. Urszula Sokólska  
z Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Danuta Bieńkowska z Uniwersytetu Łódzkiego,  
prof. Urszula Kęsik z Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Halina Pelc z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. Małgorzata Święcicka z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczelniana Komisja ds. postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora w składzie: prof. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. 
Andrzej Kątny, prof. Grażyna Łopuszańska, prof. Krystyna Szcześniak wnioskowała  
o skierowanie do dalszego procedowania wniosku o nadanie dr hab. Anecie Lewińskiej 
tytułu naukowego profesora.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych w zakresie językoznawstwa dr hab. Anecie Lewińskiej z Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych w zakresie 
językoznawstwa dr hab. Alicji Pstydze z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
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Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że dr hab. Alicja Pstyga 
zajmuje się językoznawstwem porównawczym, jest pracownikiem bardzo 
zaangażowanym także na arenie międzynarodowej, ma duże osiągnięcia naukowe i duży 
przyrost publikacji od czasu uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Recenzentami 
byli: prof. Anna Bednarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Ewa Komorowska  
z Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Roman Lewicki z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, prof. Halina Waszkielewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie, prof. Wanda Zmarzer z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie recenzje są 
pozytywne. Uczelniana Komisja ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora 
w składzie: prof. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. Andrzej Kątny, prof. Grażyna 
Łopuszańska-Kryszczuk i prof. Krystyna Szcześniak wydała opinię jednoznacznie 
pozytywną i wnioskuje o skierowanie do dalszego procedowania wniosku o nadanie  
dr hab. Alicji Pstydze tytułu naukowego profesora. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych w zakresie językoznawstwa dr hab. Alicji Pstydze z Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6.1 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Adeli Kożyczkowskiej na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. Adeli Kożyczkowskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 6.2 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. inż. Bartłomieja Gawina na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 
inż. Bartłomieja Gawina na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 6.3 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Bartosza Marcinkowskiego na stanowisku profesora  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 
Bartosza Marcinkowskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 7 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu 

UG w sprawie nadania Panu prof. dr hab. Stefanowi Angielskiemu tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że recenzentami  
w postępowaniu byli: prof. Ewa Łojkowska, prof. Ryszard Smoleński i prof. Andrzej 
Ziemba. Wszystkie nadesłane recenzje były jednoznacznie pozytywne, gorąco 
rekomendujące nadanie kandydatowi tytułu honorowego. Pan prof. dr hab. Stefan 
Angielski jest wielkim uczonym, związanym z Akademią Medyczną w Gdańsku a później 
Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Jest twórcą biochemii klinicznej, pełnił liczne 
funkcje i jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i odznaczeń, przyczynił się do powstania 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Wypromował 34 doktorów, z czego 12 
osób uzyskało stopnie doktora habilitowanego a kilka tytuł profesora. Prof. dr hab. Stefan 
Angielski aktywnie udziela się w działalności społecznej. Jako sybirak współtworzył 
Wojewódzki Związek Sybiraków w Gdańsku i utworzył stypendium dla potomków 
Sybiraków, podejmujących studia na gdańskich uczelniach. Docenione w recenzjach 
doniosłe osiągnięcia kandydata, szeroko zakrojona działalność naukowa, organizacyjna  
i społeczna w pełni uzasadniają nadanie prof. dr. hab. Stefanowi Angielskiemu tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Niezwykle bogate i twórcze dokonania 
naukowe profesora stanowią trwały i uznany dorobek nauki światowej. Wśród polskich 
biochemików klinicznych cieszy się zasłużonym autorytetem i posiada największy 
dorobek naukowy. Profesor S. Angielski jest uczonym, pasjonatem, „zawsze podkreślał, że 
jedyne z czym może się kojarzyć słowo „nauka” to „miłość”. Jego fascynację 
fizjologicznymi i biochemicznymi podstawami funkcjonowania nerek oddaje tytuł jednej 
z licznych prezentacji, który brzmiał: Nerki – źródło szczęścia”. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Panu prof. dr hab. Stefanowi Angielskiemu 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie nadania Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że recenzje  
w postępowaniu o nadanie Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali: prof. Bernard Lammek,  
prof. Maciej Żylicz oraz prof. Paweł Kafarski. Recenzenci oceniając dorobek prof.  
Z. Grzonki szeroko odnieśli się do czterech głównych sfer jego działalności, a mianowicie 
do wybitnych osiągnięć naukowych, sukcesów organizacyjnych, aktywności związanej  
z życiem akademickim oraz współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 
Profesor jest twórcą chemii uniwersyteckiej na naszej Uczelni. Szkoła naukowa, którą 
utworzył wychodzi dalece ponad dorobek naukowy powszechnie uważany za dobry. 
Zyskała miano gdańskiej szkoły peptydów osiągając wybitne sukcesy naukowe, kształci 
kolejne pokolenia badaczy. Pan prof. Z. Grzonka wypromował 21 doktorów, z których 
kilku zostało profesorami. Fakt powstania tej szkoły szczególnie mocno podkreślił  
w recenzji prof. P. Kafarski, który zauważył, że „w przypadku profesorów nie tyle ważne 
są, tak modne dziś, wskaźniki scjentometryczne, co budowa szkoły naukowej, która 
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przetrwa więcej niż jedno pokolenie. Prof. Zbigniew Grzonka utworzył taką szkołę”. 
Recenzenci podkreślili wkład Profesora w powstanie Trójmiejskiej Akademickiej Sieci 
Komputerowej TASK oraz Międzyuczelnianego Laboratorium Magnetycznego Rezonansu 
Jądrowego. Konkluzje są pozytywne rekomendujące nadanie prof. Zbigniewowi Grzonce 
tytułu doktora honoris causa.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 56 osób, 56 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie nadania Panu prof. dr hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że recenzje  
w postępowaniu o nadanie Panu prof. dr hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali: prof. Michał Kleiber,  
prof. Józef Borzyszkowski oraz prof. Henryk Krawczyk. Wszystkie trzy opinie były 
jednoznacznie pozytywne, gorąco rekomendujące nadanie kandydatowi tytułu 
honorowego. W zakresie licznych osiągnięć i dokonań Profesora E. Wittbrodta wszyscy 
recenzenci podsumowali Jego bogate doświadczenie na niwie organizacji nauki  
i szkolnictwa wyższego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Politechniki 
Gdańskiej, był wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz 
Ministrem Edukacji Narodowej, współtwórcą Państwowej Komisji Akredytacyjnej, 
przewodniczył zespołowi ds. Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac 
Rozwojowych, był także przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 
Technicznych. Prof. E. Wittbrodt obecnie jest ekspertem Polskiej Agencji Kosmicznej, był 
współinicjatorem powołania i został przewodniczącym Komisji Nauk Kosmicznych PAN, 
a w wyniku Jego działań siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej znajduje się w Gdańsku. 
Przez pięć kadencji był Senatorem RP, wspomagał starania Uniwersytetu Gdańskiego  
w rozwoju. Prof. H. Krawczyk w swojej recenzji napisał: „Od początku zmian politycznych 
w Polsce widział potrzebę ścisłej współpracy naszych uczelni. Bliskie Mu były potrzeby 
Uniwersytetu Gdańskiego. W okresie przewodniczenia radzie rektorów uczelni naszego 
regionu nawiązał ścisłą współpracę z ówczesnym rektorem UG, prof. Zbigniewem 
Grzonką, która doprowadziła między innymi do zorganizowania pierwszego, 
historycznego, ale i o znaczeniu symbolicznym, uroczystego spotkania senatów uczelni 
Trójmiasta z okazji obchodów dwusetnej rocznicy Konstytucji 3-Maja”. Z kolei prof.  
J. Borzyszkowski odnosząc się do osiągnięć naukowych prof. E. Wittbrodta napisał: 
„W przypadku prof. E. Wittbrodta osiągnięcia w zakresie dorobku naukowego to m.in. 30 
monografii i skryptów, ponad 260 innych oryginalnych publikacji naukowych oraz 115 
opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz, w tym udział w wielu projektach 
badawczych krajowych i międzynarodowych, w których z reguły był kierownikiem.  
O randze sygnalizowanego dorobku naukowego Profesora, obok wspomnianego już 
„gdańskiego Nobla”, świadczą również inne przeliczne nagrody – w tym rektorów PG  
i ministrów nauki i szkolnictwa wyższego”. W 2015 r. Profesor otrzymał Złoty Medal 
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Krzyż Średni Orderu Węgierskiego, a w 2016 roku Wielki 
Krzyż Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec – za wieloletnie, 
konsekwentne i niestrudzone zaangażowanie na rzecz dobrych stosunków polsko-
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niemieckich oraz na rzecz wzmacniania procesów integracji europejskiej.  
Prof. J. Borzyszkowski w swojej konkluzji odniósł się do słów Konsul Generalnej RFN 
podczas wręczania Prof. E. Wittbrodtowi Wielkiego Krzyża Zasługi: „Tacy ludzie „są  
w dzisiejszej rzeczywistości Europy skarbem i dawcami optymizmu”.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Panu prof. dr hab. inż. Edmundowi 
Wittbrodtowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że uroczystości nadania 
Profesorom tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego będą 20 marca 2020 
roku na uroczystym posiedzeniu Senatu UG z okazji 50-lecia Uczelni.  
 
 
ad 10 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego  
w roku akademickim 2020/2021. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
zaproponował wprowadzenie autopoprawki, chodzi o to, żeby rekrutacja kończyła się  
16 września 2020 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra doktoranci mają możliwość 
uczestnictwa w programie doktoratów wdrożeniowych. Do MNiSW trzeba przesłać dane 
osób, które uzyskają status doktoranta i będą mogłyby uczestniczyć w tym projekcie.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą o ocenę dotychczasowego 
funkcjonowania szkół doktorskich, jakie zdobyto doświadczenia, czy kandydaci spełniają 
pokładane w nich oczekiwania i czy ta idea szkół doktorskich sprawdza się w praktyce.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, 
że po pierwszym semestrze trudno jeszcze ocenić efekty. Będzie to możliwe po dwóch 
latach, kiedy nastąpi weryfikacja planu badawczego i ocena osiągnięć. Teraz bardziej 
skupiono się na samej organizacji szkół, programach studiów, planach zajęć. Społeczność 
doktorantów dobrze się zintegrowała. Wydaje się, że organizacyjnie szkoły doktorskie są 
lepszym rozwiązaniem niż studia doktoranckie. 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zauważyła, że w obu uchwałach rekrutacyjnych, 
w § 9 ust. 1 znajduje się zapis, zgodnie z którym kandydat, który w wyniku rekrutacji 
uzyskał wynik zero punktów nie może zostać przyjęty do szkoły doktorskiej. Tymczasem 
ze szczegółowych zasad rekrutacji wynika, że aby być przyjętym trzeba uzyskać 50 lub 40 
punktów.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że zapis ten ma charakter porządkowy, od lat istniał w zasadach rekrutacji 
na studia doktoranckie i dotyczy odwołań doktorantów. Chodzi o to, żeby w decyzji  
o nieprzyjęciu na studia można było powołać się na uchwałę a nie na kryteria 
rekrutacyjne - dana osoba otrzymała zero punktów i z tego powodu nie może być przyjęta.  

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zauważyła, że § 9 i 10 mają taki sam tytuł a § 10 
wyraźnie dotyczy cudzoziemców. Trzeba tam dopisać, że chodzi o przyjęcie lub 
nieprzyjęcie cudzoziemców.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zauważył, 
że § 11 pojawia się dwa razy – zostanie to poprawione.  

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG poinformował, że zapis „Kandydat, który  
w rekrutacji uzyskał wynik 0 punktów, nie może zostać przyjęty do szkoły doktorskiej” 
jest bardzo dobry i w praktyce bardzo potrzebny. Ponadto byłoby dobrze, gdyby 
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kandydat, który składa dokumentację w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskiwał zgodę 
kierownika jednostki, w której będzie prowadzony doktorat. Z doświadczeń nabytych po 
pierwszej rekrutacji wynika, iż zdarzało się, że promotor nie poinformował o tym fakcie 
kierownika jednostki, a przecież to on jest zobligowany przydzielić doktorantowi np. 
dydaktykę.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, 
że możliwe jest dodanie takiego zapisu, trzeba go tylko doprecyzować, bo wydziały mają 
różną strukturę – mogłaby to być zgoda dziekana lub dyrektora instytutu.  

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG zauważył, że opinia dziekana jest wystawiana 
już po fakcie, po przyjęciu doktoranta. Dziekan właściwie potwierdza tylko, że promotor 
pracuje na wydziale i spełnia określone kryteria.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że może rozwiązaniem będzie kontrasygnata szefa katedry lub instytutu.  
Ponadto pojawił się problem, który dotyczy promotorów odchodzących na emeryturę. 
Należałoby zająć się także tym zagadnieniem z tym, że sprawa ta nie powinna być 
regulowana w warunkach rekrutacji a raczej w zupełnie innym dokumencie dotyczącym 
obowiązków pracowniczych. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że do Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego kierowano pisma informujące o tym problemie i na razie można 
tylko czekać na decyzje. Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że na wnioski 
dziekanów zatrudnia osoby osiągające wiek emerytalny, aby mogły do końca prowadzić 
swoich doktorantów.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak zaapelował, aby przy dokonywaniu oceny systemu brać 
pod uwagę nie tylko to co się dzieje wewnątrz szkoły doktorskiej, ale bardziej ogólny 
wpływ nowych rozwiązań na sytuację Uczelni. Potwierdzają się pewne wcześniejsze 
obawy. Nowy system doprowadził do drastycznego zmniejszenia liczby doktorantów  
i ograniczenia możliwości robienia doktoratu poza systemem. Wielu wartościowych 
absolwentów studiów magisterskich nie będzie miało szansy na doktorat. Druga sprawa 
dotyczy młodych pracowników naukowych, którzy starają się o awanse i tytuły – oni 
muszą wykazać się doktorantami. Być może w najbliższych latach rozpocznie się 
bezwzględna walka o doktorantów, trzeba o tym rozmawiać.  

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski stwierdził, że trzeba zachować dużą ostrożność 
jeśli chodzi o profesorów, którzy nabywają status emeryta, ale jednocześnie mogą być 
zatrudnieni chociażby dlatego, że ubiegają się oni o granty i je otrzymują. Nie można 
wykluczać tych osób ze względu na wiek. Jeśli wykazują się osiągnięciami, to jak 
najbardziej zasługują na prowadzenie doktoratów. Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski 
zaproponował, żeby zwiększyć punktację za kierowanie projektem naukowym. Młodzi 
ludzie nawet na studiach mogą dostać Diamentowy Grant co wcale nie jest takie łatwe. Za 
tym idą konkretne pieniądze i duży splendor. Takich kandydatów trzeba szczególnie 
doceniać, bo oni już na studiach wykazują się bardzo dużą samodzielnością, są to rzadkie 
przypadki.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w zasadach rekrutacji można dodać zapis o Diamentowym Grancie, ale 
tak naprawdę najważniejsza jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja potrafi ocenić kto jest 
wartościowym kandydatem, kogo należy przyjąć. Liczba zdobytych punktów nie jest aż 
tak istotna, nie punkty decydują czy ktoś zostanie przyjęty czy nie. 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że limity przyjęć dla Wydziału 
Nauk Społecznych nie zmieniły się, a przecież jest to Wydział bardzo złożony, ma wielu 
studentów i wiele mocnych dyscyplin. Dyscyplina pedagogika to 2 osoby, psychologia 2 
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osoby, nauki o polityce i administracji też 2 osoby. Wydaje się, że taki podział jest 
krzywdzący w porównaniu z wydziałami jednorodnymi. Czy można zwiększyć limity  
o jedną osobę dla każdej dyscypliny? 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że przedstawione limity są takie same jak w zeszłym roku. Określając 
limity kierowano się liczbą samodzielnych pracowników naukowych, którzy mogą być 
potencjalnymi opiekunami i promotorami naukowymi a nie liczbą studentów, czy 
kategorią wydziału. Wydaje się, że jest za wcześnie, żeby zmieniać limity, trzeba poczekać 
na ocenę dokonań, która będzie za rok. Wówczas będzie wiadomo, czy ten system się 
sprawdził.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny odnosząc się do wcześniejszej dyskusji na temat 
kontrasygnaty, którą powinni uzyskać kandydaci składający dokumenty do szkoły 
doktorskiej stwierdził, iż powinni ją składać dziekani oraz dyrektorzy 
międzynarodowych agend badawczych. Mogą prosić o opinię kierowników katedr lub 
dyrektorów instytutów, to jest kwestia organizacji wydziału.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w uchwale zostanie zapisane, iż chodzi o opinię dziekana po uzyskaniu 
informacji od bezpośredniego zwierzchnika danego opiekuna naukowego i opinię 
dyrektorów międzynarodowych agend badawczych. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski zauważył, że wprowadzenie wymogu kontrasygnaty 
stworzy dodatkowe kryterium selekcyjne.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, 
że to nie będzie kryterium, tylko w tekście uchwały będzie dodany zapis dotyczący 
dokumentów, które musi złożyć kandydat do szkoły doktorskiej. 

Prof. dr hab. A. Prahl wyjaśnił, że chodzi o to, żeby na opinii promotora pojawił się 
podpis kogoś, kto jest odpowiedzialny za pracę w jednostce. Zdarza się, że kierownik 
katedry staje przed faktem, że pojawiają się doktoranci a on nic o tym nie wie a dodatkowo 
pracownik, który przyjął tych doktorantów nie dysponuje środkami finansowymi. Trzeba 
znaleźć doktorantom miejsce, środki na finansowanie projektu, zapewnić udział  
w procesie dydaktycznym.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny potwierdził, że kontrasygnata nie jest kryterium 
a odnosi się do opinii, którą wystawia potencjalny promotor. Uzyskanie tego podpisu daje 
pełną wiarygodność, że dany promotor ma środki i możliwości realizacji grantu a wydział 
czy agenda zapewnią infrastrukturę do realizacji projektu doktorskiego.  
 Dr hab. A. Sokołowski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy 
proponowane zasady rekrutacji przewidują pomoc w sytuacji, kiedy stypendium dla 
doktoranta w całości zaplanowane jest w ramach projektu badawczego ze źródeł 
zewnętrznych a termin uzyskania informacji o zakwalifikowaniu projektu do realizacji 
dofinansowania i potem termin rozpoczęcia samego projektu są późniejsze niż termin 
zakończenia rekrutacji.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wyjaśnił, 
że sprawy te są uregulowane w regulaminie szkoły doktorskiej, natomiast wszyscy, 
którzy zostaną przyjęci w wyniku postępowania rekrutacyjnego otrzymują stypendium  
z urzędu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji 
do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 11 
Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 
2020/2021. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
zaproponował wprowadzenie takiej samej autopoprawki jak w poprzedniej uchwale 
mówiącej o zamknięciu rekrutacji 16 września 2020 roku z powodu projektu 
ministerialnego, który umożliwia kandydatom a potem już przyjętym do szkoły wzięcie 
udziału w projekcie związanym z doktoratami wdrożeniowymi.  

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że wraz z przewodniczącymi rad 
dyscyplin dr hab. J. Skórko-Glonek, prof. UG oraz prof. dr hab. M. Obuchowskim rozmawiał 
o tym, że w Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego warunki rekrutacji są odmienne niż 
w pozostałych dwóch szkołach. Wynikiem tej dyskusji jest propozycja dodania  
w załączniku nr 1 zapisu: „Kandydat po rejestracji w systemie IRK wskazuje 
proponowany temat dodać rozprawy doktorskiej z listy ogłoszonej na stronie szkoły 
doktorskiej.” Dzięki temu uniknie się nieporozumień jakie zdarzyły się w ubiegłym roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji 
do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2020/2021. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12  

Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę 40/07 w sprawie ustanowienia 
Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego – punkt zdjęty  
z porządku obrad.  
 
 
ad13  
 Dyrektor mgr J. Kamień przedstawiła sprawozdanie z działalności Wydawnictwa 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2019 rok.  
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Dyrektor mgr J. Kamień poinformowała, że w strukturze Wydawnictwa 
funkcjonuje Zakład Poligrafii, co bardzo ułatwia pracę, jest ona sprawniejsza a jakość 
druku lepsza. Zatrudniono dodatkowego grafika dzięki czemu Wydawnictwo mogło 
zaangażować się w projekty związane z 50-leciem Uniwersytetu Gdańskiego. Dodatkowo 
uzyskano etat redaktora oraz specjalisty do spraw promocji i marketingu. Na koniec 2019 
roku w Wydawnictwie było zatrudnionych 13 osób i 7 osób w Zakładzie Poligrafii. 
Kolegium Redakcyjne pod przewodnictwem prof. dra hab. G. Węgrzyna sprawowało 
nadzór merytoryczny nad wydawanymi książkami. W 2019 roku opublikowano 200 
książek, 36 czasopisma, 106 monografii, 13 publikacji w kategorii Varia, 20 prac 
habilitacyjnych, 25 podręczników. Współpracowano z ogólnopolskim systemem 
Dystrybucji Wydawnictw Azymut, dzięki temu książki Wydawnictwa mogą docierać do 
księgarń w całej Polsce, zarówno stacjonarnych jak i internetowych. Wydawane książki 
są sprzedawane za pośrednictwem księgarni internetowej Wydawnictwa UG i wielu 
znanych księgarni internetowych takich jak Empik, Amazon, PWN, Bonito, Profinfo  
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i innych. W 2019 roku rozpoczęto budowę nowej strony Wydawnictwa UG zintegrowanej 
z nowo zaprojektowanym sklepem Wydawnictwa. Wzrósł przychód ze sprzedaży książek 
i wynosi ponad 544 tysiące złotych. E-booki są sprzedawane i wypożyczane. Podpisano 
umowę umożliwiającą zakup tylko poszczególnych rozdziałów e-booka. Pliki te są 
odpowiednio zabezpieczane. Łączny przychód z dystrybucji e-booków w roku 2019 
wyniósł 24 583,70 zł. Książki zgłaszano do różnych konkursów. Wśród nagrodzonych 
była książka Kamila Zeidlera „Estetyka prawa”, która otrzymała Wyróżnienie Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego w Konkursie na najlepszą książkę akademicką i naukową 
ACADEMIA 2019 dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych  
i humanistycznych oraz nominacja do Nagrody im. Jana Długosza. Książka „50 spotkań na 
50-lecie UG” pod redakcją prof. J. P. Gwizdały uzyskała wyróżnienie w Konkursie 
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych „Gaudeamus” a książka Sobiesława 
Szybkowskiego „Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów 
późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej” dostała III nagrodę im. Profesora Stefana 
Krzysztofa Kuczyńskiego za rok 2019 w kategorii prac ze źródłoznawstwa i nauk 
pomocniczych historii. Książki nagrodzone w V edycji Konkursu w kategorii na najlepszą 
książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną  
w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego to: w kategorii książka naukowa - Magdalena 
Nowak „Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 
1865–1914”, w kategorii książka dydaktyczna - Regina i Franciszek Kasprzykowscy 
„Preparatyka organiczna środków farmaceutycznych”, w kategorii książka 
przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej - Piotr Samól „Młode Miasto Gdańsk (1380–
1455) i jego patrymonium”. Wydawnictwo UG aktywnie włączyło się w obchody 50-lecia 
Uczelni. Z tej okazji ukazały się różne wydawnictwa okolicznościowe: „50 spotkań na 50-
lecie UG”, „50 lat Uniwersytetu Gdańskiego. 75 lat tradycji uniwersyteckich w Gdańsku” 
prof. Jerzego Błażejewskiego a także jubileuszowe kalendarze, materiały konferencyjne, 
materiały promocyjne i druki okolicznościowe – plakaty, zaproszenia, ozdoba schodów 
zewnętrznych Biblioteki Głównej UG, jubileuszowy baner na budynek Wydziału 
Ekonomicznego. Zorganizowano wystawę „50 spotkań na 50-lecie UG”. Wydawnictwo 
opracowało loga dla Centrum Języków Obcych, Przedszkola Uniwersyteckiego  
i Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego. Kontynuowano współpracę z Biblioteką 
UG w zakresie udostępniania w repozytorium książek wydanych w Wydawnictwie. 
Łącznie przekazano 73 książki, które są nieodpłatnie dostępne on-line. Wszystkie 
udostępnione publikacje są jednocześnie dostępne w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Do 
stałej należy zaliczyć trwającą od 7 lat współpracę z Wydawnictwem Wolters Kluwer,  
z którym w 2019 roku podpisano kolejne umowy licencyjne na udostępnianie wersji 
elektronicznej książek z zakresu prawa w bazie LEX. Wydawnictwo UG jako jedyne 
zostało włączone do katalogu WK jako partner, wraz z wskazaniem wybranych wspólnie 
wydanych tytułów oraz tych, które włączono do bazy LEX. Ponadto podpisano umowę  
o współpracy z Gdańskim Towarzystwem Naukowym, z Muzeum Narodowym w Gdańsku, 
Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Międzynarodowym Instytutem Muzealnictwa  
i Ochrony Zbiorów. Dyrektor mgr J. Kamień podziękowała wszystkim pracownikom 
Wydawnictwa i Zakładu Poligrafii za wytężoną pracę.  
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski w imieniu władz rektorskich 
podziękował za bogatą i wciąż rozwijająca się działalność Wydawnictwa UG znacząco 
wykraczającą poza działalność typowo akademickiego wydawnictwa. Jest to również 
szeroko zakrojona działalność popularyzacyjna, promotorska i rosnąca współpraca  
z innymi wydawnictwami.  
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 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder podziękował Dyrektor mgr J. Kamień za duże 
zaangażowanie, urozmaicenie szaty graficznej, sprawność przebiegu procesu 
wydawniczego i korekty. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 60 osób, 60 osób tak. 
Senat UG przyjął sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 
2019 rok.  
 
 
ad 14  
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 
2020 roku.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski zgłosił do protokolanta poprawki dotyczące 
Jego wypowiedzi. Poprawki zostaną naniesione.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 59 osób, 58 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
 
 
ad 15  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zwrócił się z prośbą o uczestnictwo  
w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji 50-lecia Uczelni, które odbędą się 20 marca  
w Bibliotece Głównej. Senatorowie będą ubrani w togi.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że Święto 3 maja przypada w niedzielę. Czy  
w związku z tym dzień 4 maja mógłby być dniem wolnym? 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że jeszcze nie podejmowano 
rozmów na ten temat, ale wydaje się, że decyzja należy do dziekana. 
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, 
że takie wolne dni naruszają kalendarz zajęć i budzą niepokój, że zobowiązania wobec 
studentów nie będą zrealizowane. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena 
za rok 2019 w kategorii nauk humanistycznych i społecznych otrzymała mgr Aleksandra 
Mańkowska z Wydziału Nauk Społecznych „za wybitne osiągnięcia w zakresie 
zrozumienia neuropsychologicznych podstaw orientowania uwagi wzrokowej”,  
a nagrodę w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymała dr Karolina 
Pierzynowska z Wydziału Biologii „za osiągnięcia w poszukiwaniu nowych terapii i metod 
leczenia chorób neurodegeneracyjnych”. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie  
w środę, 4 marca, 2020 roku w Domu Uphagena. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 26 marca 2020 roku.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 


