
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 sierpnia 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 dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że punkt 4.3 - wniosek Wydziału 
Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Gostomskiego zostaje zdjęty  
z porządku obrad, wniosek będzie procedowany na wrześniowym posiedzeniu Senatu. 
Dodany zostaje punkt 4a - opinia Senatu UG w sprawie dyrektorów szkół doktorskich 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 70 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Projekt uchwały Senatu w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 

ścisłych i przyrodniczych dr hab. Magdalenie Podolskiej z Morskiego Instytutu 
Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

3. Projekt uchwały Senatu w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
ścisłych i przyrodniczych dr hab. Monice Normant–Sarembie z Wydziału Oceanografii 
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim: 
4.1. Wniosek Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Karola 

Horodeckiego, 
4.2. Wniosek Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jacka 

Gulgowskiego, 
4.3. Wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza 

Gostomskiego - zdjęty z porządku obrad.  
4a. Opinia Senatu UG w sprawie dyrektorów szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia 

Daniela Fahrenheita oraz zatwierdzenia projektu Statutu Związku Uczelni w Gdańsku 
imienia Daniela Fahrenheita. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 
studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów wspólnych. 

7. Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z: 
7.1. 18 czerwca 2020 roku, 
7.2. 13 lipca 2020 roku, 
7.3. 27 lipca 2020 roku. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
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ad.2 
Dziekan dr hab. W. Szurosz, prof. UG przedstawił wniosek o nadanie dr hab. 

Magdalenie Podolskiej z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu 
Badawczego tytułu profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dziekan dr hab. W. Szurosz, prof. UG poinformował, że została powołana Komisja  
ds. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania dr hab. Magdalenie Podolskiej tytułu 
naukowego profesora w składzie: prof. dr hab. Adam Prahl, prof. dr hab. Lucyna Falkowska, 
prof. dr hab. Maciej Wołowicz. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. dr hab. Andrzej 
Mamcarz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prof. dr hab. Edward Siński 
z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Jacek Siciński z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. 
dr hab. Roman Wenne z Instytutu Oceanologii PAN, prof. dr hab. inż. Tomasz Heese  
z Politechniki Koszalińskiej. Komisja ds. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania 
dr hab. Magdalenie Podolskiej tytułu naukowego profesora w oparciu o jednoznacznie 
pozytywne opinie wszystkich pięciu recenzentów, biorąc pod uwagę dorobek naukowy 
kandydatki przejawiający się przede wszystkim jakością publikowanych prac naukowych, 
osiągnięciami w pracy dydaktycznej oraz umiejętnościami organizacyjnymi  
i zaangażowaniem w organizację badań naukowych, stwierdziła, że dr hab. Magdalena 
Podolska w pełni odpowiada warunkom stawianym kandydatom do tytułu naukowego 
profesora.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 70 osób, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
ścisłych i przyrodniczych dr hab. Magdalenie Podolskiej z Morskiego Instytutu Rybackiego – 
Państwowego Instytutu Badawczego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 3 

Dziekan dr hab. W. Szurosz, prof. UG przedstawił wniosek o nadanie dr hab. Monice 
Normant–Sarembie z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego tytułu 
profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dziekan dr hab. W. Szurosz, prof. UG poinformował, że została powołana Komisja  
ds. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania dr hab. Monice Normant–Sarembie 
tytułu profesora w składzie: prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, prof. dr hab. Adam Latała, 
prof. dr hab. Maciej Wołowicz. Recenzentami w postępowaniu byli: prof. dr hab. Jolanta 
Ejsmont-Karabin ze Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej w Mikołajkach,  
prof. dr hab. Michał Grabowski z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Maria Włodarska-
Kowalczuk z Instytutu Oceanologii PAN, prof. dr hab. Piotr Dawidowicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego prof. dr hab. Ryszard Kornijów z Morskiego Instytutu Rybackiego – 
Państwowego Instytutu Badawczego. Komisja ds. postępowania kwalifikacyjnego w sprawie 
nadania dr hab. Monice Normant–Sarembie tytułu profesora w oparciu o jednoznacznie 
pozytywne opinie wszystkich pięciu recenzentów stwierdziła, że dorobek naukowy 
kandydatki zarówno pod względem ilości jak i jakości prac jest jak najbardziej odpowiedni 
do ubiegania się o tytuł profesora. Kandydatkę oceniono jako doświadczonego, 
samodzielnego uczonego, który na bazie młodych naukowców tworzy własny, dobrze 
funkcjonujący zespół badawczy Kandydatka stała się uznaną w Polsce i na świecie 
specjalistką a jej dokonania stanowią istotny wkład do wiedzy w zakresie ekologii  
i ekofizjologii bezkręgowców wodnych oraz funkcjonowania ekosystemów morskich. 
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Działalność popularyzatorska ekspercka i organizacyjna kandydatki uznana została przez 
recenzentów za wybitnie wyróżniającą się.  

Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że postępowania dotyczące obu kandydatek 
zostały wszczęte zgodnie z poprzednio obowiązującą procedurą w dziedzinie nauk o Ziemi. 
Przepisy przejściowe mówią, że nadawanie tytułu musi być przeprowadzane zgodnie  
z nowymi dziedzinami, w obu przypadkach chodzi o nauki ścisłe i przyrodnicze. Oba wnioski 
jak najbardziej zasługują na poparcie.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 70 osób, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 1 osoba 
nie.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
ścisłych i przyrodniczych dr hab. Monice Normant–Sarembie z Wydziału Oceanografii 
i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 4.1 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Karola Horodeckiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 70 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Karola Horodeckiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim 
 
ad 4.2 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jacka Gulgowskiego, na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 70 osób, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jacka Gulgowskiego, na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4a 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Konczyński, prof. UG poinformował, 
że zgodnie z § 76 ust. 1 Statutu UG szkołą doktorską kieruje dyrektor szkoły powołany przez 
Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Konczyński, prof. UG przedstawił 
kandydatów na dyrektorów szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego:  
1. dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego – kandydatka na 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Głosowanie uprawnione do głosowania 70 osób, głosowały 53 osoby, 49 osób tak, 4 osoby 
wstrzymały się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr hab. Barbary Pawłowskiej, prof. UG na 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
 
2. prof. dr hab. Adam Prahl z Wydziału Chemii – kandydat na Dyrektora Szkoły 

Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie uprawnione do głosowania 70 osób, głosowały 53 osoby, 51 osób tak, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Adama Prahla na Dyrektora 
Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
3. prof. dr hab. Igor Konieczny z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG  
i GUMed – kandydat na Dyrektora Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Głosowanie uprawnione do głosowania 70 osób, głosowały 53 osoby, 47 osób tak, 1 osoba 
nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Igora Koniecznego na 
Dyrektora Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
 i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 
 
ad 5 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu 
UG w sprawie utworzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita oraz 
zatwierdzenia projektu Statutu Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela Fahrenheita. 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że na przełomie czerwca  
i lipca MNiSW zwróciło się do rektorów trzech największych uczelni trójmiejskich, czyli 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego  
z prośbą o podanie informacji o stanie zaawansowania prac nad działaniami 
konsolidacyjnymi, do których podjęcia uczelnie te zobowiązały się składając wniosek  
w ramach konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Rektorzy wymienionych 
uczelni porozumieli się w tej sprawie i uznali, że podejmowanie działań zmierzających do 
utworzenia federacji, która jest przewidziana w nowej ustawie Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, byłoby przedwczesne. Żadna z uczelni nie jest jeszcze gotowa na oddanie 
części swojej autonomii na rzecz federacji. Zgodnie z przepisami przejściowymi 
wprowadzającymi nową ustawę wciąż istnieje możliwość zawiązania związku uczelni, ale 
minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powinien wpisać nowy związek do 
rejestru związków do końca września 2020 roku. W związku z tym podjęto prace nad 
przygotowaniem statutu związku uczelni i podpisano list intencyjny. Statut związku w dużej 
mierze wypełnia możliwości przewidziane ustawą. Związek ma optymalnie wykorzystywać 
zasoby wszystkich trzech uczelni, tam gdzie jest to możliwe doprowadzać do ich integracji 
oraz analizować zasoby potencjału wspólnej działalności uczelni. Takich wspólnych działań, 
zwłaszcza bilateralnych między Uniwersytetem Gdańskim a Gdańskim Uniwersytetem 
Medycznym jest już sporo. Na skutek trójporozumienia uczelni działa Trójmiejska sieć 
komputerowa, podejmowane są wspólne inicjatywy w zakresie kształcenia doktorantów, 
wspólne inicjatywy wydawnicze. Utworzenie związku ma skutkować jeszcze większą 
optymalizacją działań, ale przede wszystkim praca związku ma zakończyć się 
przedstawieniem założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni, co będzie 
nieuniknione. Statut oraz uchwała w dniu 13 sierpnia zostały zatwierdzone przez Gdański 
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Uniwersytet Medyczny a Senat Politechniki Gdańskiej będzie omawiał tę sprawę 2 września. 
Po uzgodnieniach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z Ministrem 
Zdrowia dojdzie do powołania Związku i wpisania go do właściwego rejestru.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że powiedziano, iż nie wszystkie uczelnie 
są gotowe do formy federacji, ponieważ nie są gotowe do oddania części swojej autonomii. 
W związku z tym rodzi się pytanie, jaką część autonomii oddają uczelnie wchodząc  
w związek uczelni? Natomiast w art. 4 Statutu Związku napisano, że Dyrektor może być 
powołany lub odwołany większością 2/3 głosów, ale nie jest dokładnie napisane, kto głosuje, 
o jaką większość chodzi.  
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że jeśli chodzi  
o federację uczelni i autonomię, to federacja staje się gospodarzem wszystkich uprawnień 
akademickich i uprawnienia są konsolidowane. W przypadku wystąpienia wspólnych 
uprawnień na dwóch, czy na wszystkich trzech uczelniach ocena parametryczna, która 
kończy się kategorią, która z kolei weryfikuje, czy te uprawnienia są w uczelni czy ich nie ma, 
dotyczy całej federacji a więc zarządzanie działalnością naukową a zwłaszcza w zakresie 
uprawnień akademickich leży po stronie federacji. W związku uczelni te zalecenia  
i zobowiązania są dużo mniej ingerujące w autonomię a w zasadzie w ogóle w nią nie 
ingerują. To uczelnie decydują o tym, jaka część ich działalności będzie oddelegowana do 
związku. Ustawa mówi o związku jako o pewnym bycie, który optymalizuje działanie uczelni 
a nie zabiera autonomię. Uczelnie funkcjonują tak jak dotąd ze swoim zakresem zarówno  
w sferze działalności naukowej jak i organizacji prowadzenia kształcenia. Jeśli chodzi o art. 
4 Statutu to w zadaniach zgromadzenia napisano, że dyrektora powołuje a także odwołuje 
zgromadzenie związku.  
 Dr hab. A. Kubicki, prof. UG zauważył, że na stronie 2 Statutu, w tytule rozdziału jest 
błąd, literówka w wyrazie „postanowienia”. 
Głosowanie uprawnione do głosowania 70 osób, głosowało 50 osób, 49 osób tak, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia Związku Uczelni w Gdańsku imienia Daniela 
Fahrenheita oraz zatwierdzenia projektu Statutu Związku Uczelni w Gdańsku imienia 
Daniela Fahrenheita. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG A. Kłonczyński przedstawił 
projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 
studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów wspólnych. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG A. Kłonczyński poinformował, że 
zmiana polega na dostosowaniu wzorów dyplomów do aktualnego stanu prawnego, czyli 
rozporządzenia w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach 
Polskiej Ramy Kwalifikacji. Zmianie ulega znak graficzny, który znajduje się w lewym 
dolnym rogu dyplomu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 70 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 7 
Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z:  

18 czerwca 2020 roku, 13 lipca 2020 roku, 27 lipca 2020 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 70 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
18 czerwca 2020 roku.  
 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 70 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
13 lipca 2020 roku.  
 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 70 osób, głosowało 51 osób, 50 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 lipca 2020 roku.  
 
 
ad 8 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w dniu 
dzisiejszym ukaże się komunikat w sprawie powołania przewodniczących rad dyscyplin 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko zwrócił się z pytaniem, czy zapadły już decyzje 
odnośnie wydziałowych inauguracji roku akademickiego. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na poszczególnych 
wydziałach nie będzie inauguracji roku akademickiego, będzie jedna uroczystość 
ogólnouczelniana. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że jest potrzeba zorganizowania 
spotkania dziekanów z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dr hab.  
A. Kłonczyńskim, prof. UG w sprawie organizacji roku akademickiego w najbliższym 
semestrze. Jest sporo spraw, które trzeba wspólnie ustalić np. możliwość realizacji zajęć 
w budynkach, zagęszczenie osób w salach, co będzie z zajęciami, które nie są prowadzone 
przez pracowników wydziału, oraz zajęciami takimi jak wychowanie fizyczne czy języki 
obce. Jest jeszcze czas, żeby to przedyskutować, tym bardziej, że pojawiają się nieścisłe 
informacje prasowe na ten temat dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że takie spotkanie jest planowane na przyszły tydzień. Niestety Uczelnia 
nie ma wpływu na to, co publikują media na temat Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, że z kolegami z innych uczelni 
rozmawiała na temat organizacji najbliższego semestru. W kilku polskich uniwersytetach 
zorganizowano życie studentów zamiejscowych w ten sposób, że część akademików 
przeszła w system funkcjonowania hostelowego, który umożliwia osobom zamieszkałym 
poza miejscem studiowania zarezerwowanie np. jednej czy dwóch nocy w akademiku, po 
to żeby mogły wziąć udział w zjazdach. Chodzi o to, żeby nie dyskryminować studentów 
spoza Trójmiasta, okręgu pomorskiego, który jest w zasięgu kolejki elektrycznej. 
Niektórzy studenci dojeżdżają z innych, bardziej odległych miejscowości. Na niektórych 
uczelniach zdecydowano, że zajęcia, które wymagają obecności studentów będą 
organizowane w systemie bloków zjazdowych np. raz w miesiącu. Wówczas studenci 
będą nocowali w akademiku jedną albo dwie noce. Można sprawdzić, czy przynajmniej 
niektóre akademiki Uniwersytetu Gdańskiego mogłyby funkcjonować w taki sposób. 
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Ułatwiłoby to myślenie o organizacji zajęć, które niezbędnie muszą odbyć się na miejscu, 
na terenie Uczelni. 
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, 
że Uczelnia dysponuje stosunkowo niedużą liczbą miejsc w akademikach, ale pewna 
rezerwa zostanie przeznaczona na takie hostelowe zamieszkania. Chodzi o to, żeby  
z akademików korzystali szczególnie studenci pierwszego roku. Szczególnie nimi trzeba 
się zająć, zorganizować im więcej zajęć, nie tylko adaptacyjnych ale także dydaktycznych, 
żeby częściej bywali na Uczelni. Miejsca dla studentów pierwszego roku są 
zarezerwowane w takiej samej liczbie jak w poprzednim roku, aby studenci pierwszego 
roku, którzy będą stacjonowali poza akademikami, którzy nie spełniają warunków 
wymaganych do zamieszkania w akademikach, również na stałe mogli uczestniczyć  
w zajęciach. Studentów pierwszego roku trzeba włączyć do życia akademickiego najlepiej 
jak to będzie możliwe. Jeśli chodzi o studentów cudzoziemców, to w tej chwili ich liczba 
zmienia się - jedni rezygnują np. z Erasmusa, a z kolei inni deklarują przyjazd np. studenci 
z Białorusi. Im także należy zapewnić miejsce w domach studenckich. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w nadchodzącej kadencji nie będzie już 
członkiem Senatu UG i podziękował wszystkim za owocną współpracę. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował prof. dr hab. G. Węgrzynowi za 
wsparcie, doradztwo i profesjonalizm. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
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