
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 18 grudnia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- dr hab. Ewie Badydze z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Kazimierzowi Musiałowi z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Arkadiuszowi Modrzejewskiemu z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował nowo zatrudnionym profesorom  

i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 

 

ad 2  

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak. 

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie 

Gdańskim.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

3.1. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.2.Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Lucyny Wardy-Radys na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Róży Wosiak-Śliwy na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

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

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.5. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marka Krośnickiego 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.6. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Pawła Żylińskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.7. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Henryka Machajewskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.8. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Waldemara Ossowskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości 

należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 68. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia kierunku Rosjoznawstwo na poziomie 

studiów drugiego stopnia. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie 

składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2012-2016. 
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7. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 27 listopada 2014 roku. 

8. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie prof. dr hab. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak, 2 osoby 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof.  

dr hab. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.2 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dr hab. Lucyny Wardy-Radys na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 51 osób tak, 1 osoba 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Lucyny Wardy-Radys na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.3 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dr hab. Róży Wosiak-Śliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 48 osób tak, 4 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Róży Wosiak-Śliwy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

 Dziekan prof. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Marciniaka na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 59 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dra hab. Marcina Marciniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.5 

 Dziekan prof. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marka Krośnickiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak, 1 osoba 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dra hab. Marka Krośnickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.6 

 Dziekan prof. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Pawła Żylińskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego 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 Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dra hab. Pawła Żylińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.7 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie dra hab. Henryka Machajewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 59 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. 

Henryka Machajewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.8 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie dra hab. Waldemara Ossowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 60 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. 

Waldemara Ossowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
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ad 4 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości należącej do Uniwersytetu 

Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 68. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że nieruchomość ta kiedyś była 

siedzibą Instytutu Psychologii. W jej skład wchodzą działki o łącznej powierzchni 9.256 m
2
, 

zabudowane budynkiem o powierzchni użytkowej 3.910 m
2
 oraz budynkiem o powierzchni 

użytkowej 328 m
2
. Pojawiła się możliwość sprzedania tej nieruchomości za kwotę 10.000.000 

złotych. W projekcie uchwały podano nazwisko nabywcy, wydaje się jednak, że powinno ono 

zostać usunięte, ponieważ nie ma zgody kupującego na ujawnianie jego danych. Odbyło się 

kilka przetargów, ta oferta była jedyną propozycją. Sprawa ta była omawiana na posiedzeniu 

kolegium rektorskiego z udziałem dziekanów. Przedstawiono wówczas koszty utrzymania tej 

nieruchomości od 1 listopada 2011 roku, kiedy to z budynku wyprowadziła się Gdańska 

Fundacja Kształcenia Menedżerów. Za ten okres czasu Uczelnia poniosła koszty w wysokości 

1.006.651,99 złotych, Trzeba było budynek ogrzewać i chronić. Kiedy ochrona została zdjęta 

natychmiast pojawili się kloszardzi i złomiarze, którzy rozbierali ogrodzenie i inne metalowe 

elementy. Dla porównania w dzielnicy Oliwa Telewizja Polska sprzedała nieruchomość  

o powierzchni 3,5 hektara za kwotę 16.000.000 złotych. Nieruchomość przy ul. Pomorskiej 

68 podlega ochronie konserwatora przyrody i konserwatora zabytków, w związku z tym 

zaproponowana cena wydaje się atrakcyjna. Ostateczną decyzję o tej transakcji podejmie 

Minister Skarbu Państwa. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że dobrze zna tę nieruchomość 

i ma świadomość, jakie są kłopoty z jej utrzymaniem. Są tam specyficzne warunki wodne, 

park jest objęty ochroną konserwatora a ponadto koszty jakie Uczelnia ponosi w związku  

z utrzymaniem tej nieruchomości - wszystko to przemawia za tym, żeby ją sprzedać. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że w projekcie uchwały napisano, iż 

środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na rozwój 

infrastruktury kubaturowej w zakresie inwestycji i modernizacji majątku trwałego Uczelni 

oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z budżetu Unii 

Europejskiej. W trakcie dyskusji na temat podjęcia kredytu, która odbyła się na jednym  

z poprzednich posiedzeń Senatu padła informacja, że wszystkie środki, które Uczelnia uzyska 

ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na spłatę kredytu.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wyjaśnił, że kredyt nie został jeszcze zaciągnięty, 

dopiero został rozpisany przetarg. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że w uchwale napisano, iż 

środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na finansowanie inwestycji. Kredyt miał 

być kredytem inwestycyjnym i wszystkie środki ze sprzedaży będą przeznaczane na jego 

obniżenie. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 61 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie sprzedaży prawa 

własności do nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku 

przy ul. Pomorskiej 68. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 5 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zniesienia na Wydziale Filologicznym kierunku Rosjoznawstwo na poziomie 

studiów drugiego stopnia. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że brakuje kandydatów na tego 

rodzaju studia, w związku z tym likwidacja kierunku studiów Rosjoznawstwo drugiego 

stopnia na studiach stacjonarnych jest właściwym rozwiązaniem.  

 Prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja  

ds. Kształcenia jednogłośnie poparła wniosek Wydziału Filologicznego.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 60 osób tak, 2 osoby 

nie. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zniesienia na Wydziale Filologicznym kierunku 

Rosjoznawstwo na poziomie studiów drugiego stopnia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 6 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 

senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że powołuje się nowego członka 

Uczelnianej Komisji Oceniającej oraz doktorantów do komisji senackich i uczelnianych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 58 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG w sprawie składu 

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 

2012-2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 27 listopada 2014 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 60 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 27 listopada 2014 

roku. 

 

 

ad 8 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że pojawiają się dziwne informacje 

np. taka, że na Wydziale Chemii nie jest pobierana opłata za kubaturę budynku. Jest to 

prawda, tym bardziej, że na żadnym wydziale takie opłaty nie są pobierane. Należy 

dementować i prostować takie pogłoski, bo są one przyczyną niepotrzebnych napięć.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

Uniwersytet Gdański został uznany przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości za 

najbardziej przyjazną z uczelni Trójmiasta za skuteczne kreowanie środowiska przyjaznego 

rozwojowi startupów w Polsce. Wyróżnienie to zostało przyznane z okazji dziesięciolecia 

Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Jest to ważna nagroda, ponieważ jest 

związana z karierami absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy wykazują najwięcej 

inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości, zakładania własnego biznesu i mają największą 
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proporcję udanych przedsięwzięć, oczywiście wspieranych przez Inkubatory 

Przedsiębiorczości. Często są to bardzo ciekawe rodzaje działalności.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przypomniał, że na 

poprzednim posiedzeniu Senatu zobowiązał się do zaciągnięcia informacji o tym, dlaczego 

strona internetowa Uczelni działa bardzo wolno. Dyrektor Centrum Informatycznego UG 

przedstawił Kolegium Rektorskiemu działania podjęte w celu poprawy tej sytuacji. Firma 

zewnętrzna, która specjalizuje się w optymalizacji serwisów www opartych na systemie 

Drupal przeprowadziła własny audyt w celu zidentyfikowania przyczyn wolnego działania tej 

strony. Równolegle Centrum Informatyczne UG dokonało analizy, dzięki której 

zidentyfikowano dwa obszary powodujące powolne działanie serwisu, których optymalizacja 

powinna wpłynąć na przyspieszenie działania strony w drugiej połowie stycznia 2015 roku. 

Jednocześnie Dyrektor Centrum Informatycznego zapowiedział dedykowane szkolenie dla 

webmasterów serwisu www, po to żeby podzielić się doświadczeniami i najlepszymi 

praktykami w zakresie projektowania i rozbudowywania serwisów www właśnie  

w środowisku Drupal. Szkolenie przewidywane jest na drugą połowę stycznia przyszłego 

roku. Centrum Informatyczne deklaruje, że pod koniec lutego 2015 roku 90% stron www 

powinno działać w takim standardzie, jaki jest powszechnie przyjęty na podobnych stronach. 

W grę wchodzi jeszcze pewna rzecz dotycząca jednoczesnego wczytywania mapek i to może 

nieco opóźniać wczytywanie całej strony. Wydaje się, że na razie należy polegać na tych 

deklaracjach. Ich realizacja będzie nadzorowana.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą  

o zastanowienie się nad wytypowaniem jednej, dwóch osób, kandydatów Uniwersytetu 

Gdańskiego do nagrody fundowanej przez Pracodawców Pomorza. Jest to bardzo prestiżowa 

nagroda o nazwie Primum Cooperatio – nade wszystko współpraca. Chodzi o wytypowanie 

osób, które stale, w systematyczny sposób współpracują z przedsiębiorcami i współpraca ta 

daje widoczne, wymierne korzyści.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że  

w najbliższym czasie do prodziekanów zostanie skierowana prośba o ustalenie wysokości 

opłat na przyszły rok akademicki za studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku 

obcym, także dla studentów z zagranicy. Do końca marca zostanie wydane właściwe 

zarządzenie. Opłaty należy tak kalkulować, aby odpowiadały one kosztom, wydaje się, że nie 

będzie zasadniczych zmian w stosunku do bieżącego roku.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że dane  

w systemie POL-on mają wpływ na algorytm. Dziekani otrzymali już pisma z informacją  

o tym, co zmienia się w algorytmie podziału dotacji podstawowej na 2015 rok. Jednym ze 

składników jest składnik wymiany i składnik badawczy. Często jest problem z identyfikacją 

wymiany studenckiej czy pracowniczej, która jest elementem współpracy z partnerem 

zagranicznym. Ważne jest staranne przechowywanie dokumentacji i informowanie Biura 

Współpracy z Zagranicą o umowach zagranicznych, dzięki czemu można wpisać wyjazdy 

zagraniczne, jako element funkcjonowania tego programu. Zwiększa to nieco wartość 

składnika badawczego i składnika wymiany w algorytmie. W pewnej mierze przekłada się to 

na wielkość dotacji dla Uczelni i dla wydziałów, ponieważ ten sam algorytm stosowany jest 

przy podziale wewnętrznym dotacji podstawowej na wydziały.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa chce poinformował, że na Wydziale 

Filologicznym trzeba było ręcznie wprowadzać do POL-onu ponad 800 studentów, ponieważ 

współpraca między systemem FAST i systemem POL-on nie jest należyta. Jeżeli wszystkie 

dane mają przechodzić przez POL-on, to taka współpraca między tymi systemami jest nie do 

przyjęcia.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że ręczne 

wprowadzanie danych było spowodowane błędem leżącym po strony OPI, które oświadczyło, 
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że dopiero jak ten błąd zostanie naprawiony będzie można korzystać z tej bazy. W takiej 

sytuacji trzeba było rozstrzygnąć, co zrobić, aby przed ostatecznym terminem złożyć 

oświadczenie o zgodności stanu rzeczywistego z tym, co jest w POL-onie, czy ryzykować 

wiedząc, że nie wprowadzono ponad 2000 studentów, czy poprosić wydziały o ręczne 

wprowadzenie danych. Należy podkreślić, że winę za zaistniałą sytuację ponosiło OPI, które 

przyznało, że wystąpił błąd. Powołany został zespół do wspierania systemu POL-on, w jego 

skład wchodzą osoby bardzo doświadczone i zaangażowane.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w poniedziałek minął 

termin składania grantów do NCN w konkursach Opus, Sonata i Preludium. Złożono ponad 

100 projektów, ale jest to mniej niż w poprzednim konkursie, w którym było około 130 

wniosków. Należy składać jak najwięcej wniosków, bo spada procent sukcesu w NCN, teraz 

wynosi poniżej 20 z ostatnich konkursów.  

 Prorektor prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że chce się odnieść do 

dyskusji prowadzonej na ostatnim posiedzeniu Senatu dotyczącej studentów, kandydatów do 

komisji senackich i uczelnianych. Pełna lista kandydatów zostanie przedstawiona po 

zakończeniu wyborów samorządowych, które jeszcze trwają na niektórych wydziałach. 

Odbyły się już kolejne wybory na Wydziale Chemii, Międzyuczelnianym Wydziale 

Biotechnologii UG i GUMed, a po Nowym Roku między 10 a 13 stycznia zostaną 

przeprowadzone na Wydziale Oceanografii i Geografii oraz Wydziale Zarządzania. Na dzień 

dzisiejszy na godzinę 13.00 zaplanowano spotkanie z prodziekanami ds. studenckich 

wszystkich wydziałów z przedstawicielami Parlamentu Studentów i Prorektorem  

ds. Studenckich.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przypomniał, że ukazało się rozporządzenie MNiSW 

w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem należy wprowadzić do programów studiów liczbę punktów 

ECTS, którą student musi uzyskać z języka obcego i z wychowania fizycznego  

W rozporządzeniu napisano, że uczelnie muszą dostosować się do nowych wymogów  

w terminie do 1 października 2015 roku. Jednocześnie MNiSW 13 listopada 2014 roku 

wystosowało pismo, w którym informuje, że te programy można dostosowywać do 31 

grudnia 2016 roku a efekty na drugim stopniu studiów do 2017 roku. Następnie Dział 

Kształcenia wystąpił do MNiSW z prośbą o interpretację tych zapisów i potwierdzono, że 

trzeba wprowadzić do programu zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dodatkowe zajęcia z zakresu języka obcego  

i wychowania fizycznego. Wydaje się jednak, że te dodatkowe zajęcia nie powinny być 

wprowadzone na wszystkich rodzajach studiów i nie w takim zakresie. Prodziekani otrzymali 

z Działu Kształcenia pismo, w którym zawarto propozycje dotyczące zajęć z wychowania 

fizycznego i języka obcego w określonej propozycji godzin, a mianowicie na studiach 

stacjonarnych 60 godzin wychowania fizycznego, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 

30 godzin, na studiach niestacjonarnych 20 godzin. Podobnie z języka obcego 120 godzin na 

studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia 60 godzin, 80 godzin na studiach 

niestacjonarnych. Jest to dalece idący przymus, który zmienia programy studiów, działalność 

wydziałów, powoduje zwiększenie kosztów kształcenia. W tej sytuacji wybór jest 

następujący: albo rezygnacja z części zajęć realizowanych w ramach obowiązującej puli 

godzin, albo ponoszenie dodatkowych kosztów przez zwiększenie wymiaru zajęć. Gdyby na 

Wydziale Zarządzania te zalecenia zostały przyjęte oznaczałoby to około 3000 godzin 

dodatkowych lub też godzin, które należałoby wyeliminować. Jest to daleko idące naruszenie 

autonomii Uczelni, a w piśmie skierowanym przez Dział Kształcenia do MNiSW napisano, że 

należy ustalić efekty kształcenia w ramach autonomii Uczelni. Ponadto te zalecenia są 

przekazywane w dziwnym trybie, nie były one poprzedzone dyskusją.  
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska potwierdziła, że 

rzeczywiście prowadzono korespondencję z MNiSW, ponieważ starano się ustalić, w jakim 

zakresie obowiązują proponowane bezwzględne rozwiązania, tym bardziej, że oznaczają one 

konsekwencje finansowe, godzinowe, personalne i przede wszystkim zmianę programów 

studiów. Można powiedzieć, że w tej chwili jest już pewne rozeznanie gdzie Uczelnia ma 

pole manewru a gdzie go nie ma. Kwestia ta była omawiana w trakcie posiedzenia Senackiej 

Komisji ds. Kształcenia i Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia. Postanowiono 

działać systematycznie i dobrze się przygotować do zmian. Rozmawiano z przedstawicielami 

SJO i SWFiS o tym jakie są możliwości i oczekiwania jeśli chodzi o godziny zajęć. Potem 

odbyło się spotkanie z prodziekanami, którzy następnie otrzymali pismo, w którym 

przedstawiono pewne propozycje do dyskusji mające charakter ramowy. Po 

przedyskutowaniu tej sprawy będzie wiadomo więcej i wtedy będzie można się spotkać  

w odpowiednim gronie, po to żeby wszystkie informacje skomasować i ustalić dalszą 

strategię. Organizowanie spotkań byłoby przedwczesne w chwili, kiedy nie ma jeszcze 

ustaleń prawnych i stanowiska SJO i SWFiS. Zebrano już sporo informacji i w najbliższym 

czasie odbędzie się spotkanie z dziekanami. Chodzi o to, żeby zakres tych zmian był jak 

najmniejszy.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński stwierdził, że z wypowiedzi Prorektor  

ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowskiej wynika, iż zalecenia narzucone przez 

MNiSW mają być przyjęte. Senat UG nie powinien się zgodzić na tego typu działania 

naruszające autonomię Uczelni. Pierwszym ruchem powinno być wystosowanie do MNiSW 

pisma dotyczącego realizacji tego rozporządzenia i interpretacji korespondencji, w której 

sprawa taj jest interpretowana w różny sposób. Dopiero następnym krokiem mogłaby być 

dyskusja na poziomie dziekanów. Nie ma możliwości dyskusji o szczegółach, dopóki te 

sprawy nie zostaną wyjaśnione. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że trzeba 

podejmować działania, które od strony prawnej zabezpieczą interesy Uczelni. One są już 

podejmowane, ale jeszcze nie przyniosły odpowiednich rezultatów, dlatego postanowiono 

działać równolegle, żeby pokazać MNiSW, że nie powinno egzekwować od uczelni pewnych 

obowiązków. Z drugiej strony, żeby zabezpieczyć interesy Uczelni trzeba przygotować 

wariant rozwiązania, który ostatecznie będzie można wypracować dopiero po 

przeprowadzeniu dyskusji, po ustaleniu co jest spójne a co nie, co jest konstytucyjne a co nie 

jest. Jeśli chodzi o wychowanie fizyczne, to zgłaszane zastrzeżenia nie są bagatelizowane  

i dlatego rozmawiano o tym, co można zrobić, jakiego rodzaju rozwiązania zaproponować 

wydziałom, żeby były jak najmniej uciążliwe. Rozważano zorganizowanie dla studentów 

studiów niestacjonarnych zajęć z wychowania fizycznego tak, żeby były one zgromadzone, 

zespolone. SWFiS zaproponowało np. nording walking, albo skomasowanie jakiegoś bloku 

zajęć jak najmniej kolizyjnie w czasie wolnym, po południu. Wszystkie te działania są 

podejmowane po to, żeby uzyskać od MNiSW takie stanowisko prawne, które jak najbardziej 

respektuje interesy uczelni poprzez powołanie się na argumenty takie jak niespójność, czy 

zbyt daleko idąca ingerencja. Jednakże obowiązkiem Uczelni jest podejmowanie równolegle 

działań mających na celu przygotowanie pewnych rozwiązań.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że w tej sytuacji nie jest jasne, w jaki 

sposób traktować pismo z Działu Kształcenia, z którego wynika, że wydziały mają 

przygotować i wdrażać pewne propozycje zmian w programie studiów. Z dzisiejszej dyskusji 

można wnioskować, że pismo to straciło aktualność. Na Wydziale Zarządzania rozpoczęto 

dyskusję na ten temat, zaplanowano spotkanie kierowników jednostek. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

pismo to jest nadal aktualne, bo dyskusja na wydziałach, spotkania prodziekanów są 

potrzebne. Warto na ten temat rozmawiać, aby opracować pewne warianty rozwiązań. 
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 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że wygląda na to, iż MNiSW 

diametralnie zmieniło kierunek swoich działań. Wcześniej uwalniano wszystkie ograniczenia, 

mówiono, że programy zależą wyłącznie od uczelni, wycofano się nawet ze wskazań, w jaki 

sposób powinny być konstruowane kierunki studiów. W tej chwili okazuje się, że MNiSW nie 

tylko ingeruje, ale także konkretnie wskazuje sposób realizacji zaleceń. Na naszej Uczelni 

obowiązuje postanowienie, które mówi o podziale: 50% ćwiczeń i 50% wykładów. Nauka 

języka to są jednak ćwiczenia. Wprowadzenie wskazanych przez MNiSW wytycznych 

oznaczałoby, że o 120 godzin należałoby zmniejszyć zajęcia merytoryczne ćwiczeniowe. To 

jest absolutnie nie do przyjęcia szczególnie, że to zabiera około 8% zajęć a jeśli chodzi  

o ćwiczenia ponad 15% zajęć, które są przeznaczone na zajęcia merytoryczne. Na Wydziale 

Filologicznym jest w tej chwili prawie 5200 studentów i z szybkiej kalkulacji wynika, że tych 

godzin dodatkowych byłoby prawie 6000. Jest to nieprawdopodobna liczba dodatkowych 

godzin. Ponadto, jeśli chodzi o zajęcia prowadzone przez SJO, od wielu lat jest tak, że kto 

pierwszy ten lepszy, kto pierwszy trafi na pracownika, który może poprowadzić zajęcia  

w ramach swojego pensum ten nie musi płacić nadgodzin. Jeżeli trafi się na pracownika, 

który już ma wypracowane pensum, to dziekan wydziału, który zamawia godziny będące 

częścią normalnego programu kształcenia musi płacić nadgodziny. Przy ogromnym 

zwiększeniu liczby godzin, jaka musiałaby nastąpić na całej Uczelni, praktycznie wszyscy 

dziekani musieliby pracownikom SJO płacić nadgodziny albo liczba pracowników SJO 

musiałaby zwiększyć się o co najmniej 50%. Skąd wziąć na to pieniądze? Wprowadzenie 

zaleceń zaburzyłoby cały proces kształcenia i finanse wydziałów. W związku z tym jeszcze 

przed podjęciem konkretnych decyzji należy podjąć usilne starania o wycofanie się MNiSW  

z tego bezprzykładnego wtrącania się w zapewnione kilka lat temu prawo do samodzielnego 

kształtowania kierunków studiów.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

czyni różne kroki, aby rozwiązać tę sytuację, ale ponieważ nie ma pewności ani nawet 

wysokiego prawdopodobieństwa, że MNiSW zmieni stanowisko, lub odroczy w czasie, 

wykorzystując różne środki próbuje znaleźć jak najkorzystniejsze rozwiązania, żeby 

zminimalizować koszty tego przedsięwzięcia i związane z nim perturbacje.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że posiedzenie KRUP odbędzie się 

dopiero w marcu, ale postara się wcześniej skontaktować z Przewodniczącym, żeby zwrócił 

uwagę na ten problem. Na ten temat dyskutowano na spotkaniu kolegium rektorskiego,  

w trakcie rozmów padały podobne zastrzeżenia jak te, które przedstawiono w dniu 

dzisiejszym. Wydaje się, że Uczelnia jednak musi być przygotowana, mieć jakąś alternatywę  

i stąd działania podejmowane przez Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowską. Być może celowe byłoby podjęcie przez Senat UG uchwały stawiającej 

odpór tego rodzaju praktykom, może inne uczelnie postąpią podobnie. W tej sytuacji trzeba 

działać wielotorowo. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że MNiSW ma narzędzia, aby wpływać 

na autonomiczne uczelnie, jeśli chodzi o sposób kształcenia, ale powinno tworzyć specjalne 

fundusze i programy w celu zachęcenia uczelni do określonych zajęć czy programów. Gdyby 

MNiSW przeznaczyło fundusze na infrastrukturę oraz prowadzenie zajęć wychowania 

fizycznego, to możliwe, że część uczelni chętnie podjęłoby decyzję o wprowadzeniu tego 

typu zajęć. W innym przypadku taka ingerencja jest absolutnie nieakceptowalna.  

 Dyrektor mgr Zawisza wyjaśniła, że SJO jest powołane do organizacji zajęć 

lektoratowych i obsadza je w pierwszej kolejności. Natomiast w sytuacji, gdy są zamówienia 

na historię literatury włoskiej czy na inne przedmioty, które nie są lektoratem i jednocześnie 

nie ma już rezerw pensum, to wówczas rzeczywiście prosi się o wskazanie źródła 

finansowania. Jeśli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego oraz języki obce sytuacja jest 

naprawdę bardzo trudna. Niełatwo pogodzić możliwości naszej Uczelni z wymogami 
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stawianymi przez Krajowe Ramy Kwalifikacji. Propozycje, które zostały przedstawione 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowskiej w jakiś sposób korespondują 

ze sobą. W sytuacji, kiedy trzeba będzie podołać większej liczbie godzin SJO wygospodaruje 

jakieś rezerwy. 

 Dr B. Rogo poinformowała, że SWFiS organizuje zajęcia dla studentek Trzeciego 

Wieku, które świetnie ćwiczą i czują się na tych zajęciach. Organizowane są też zajęcia dla 

pracowników Uczelni, wszyscy są bardzo zadowoleni i jest wielu chętnych. Świadczy to  

o sensie tworzenia takich zajęć. Można z tego wnioskować, że takie zajęcia powinny być 

organizowane dla wszystkich, nie tylko dla studentów pierwszego i drugiego stopnia, ale 

również dla studentów studiów zaocznych. Dr B. Rogo stwierdziła, że mając świadomość 

ogromnych obciążeń finansowych i trudności związanych ze zmianą programów studiów nie 

ukrywa, iż jest bardzo usatysfakcjonowana sugestią MNiSW, ponieważ aktywność fizyczna 

jest centralnym punktem prozdrowotnego stylu życia, w 52% decyduje o zdrowiu człowieka. 

W porównaniu ze społeczeństwami zachodnimi społeczeństwo polskie generalnie jest mało 

aktywne. Zadaniem SWFiS jest nie tylko prowadzenie zajęć zachęcających do aktywności 

fizycznej. Młodzi ludzie lada moment zostaną rodzicami i powinni wdrażać tę aktywność 

fizyczną swoim dzieciom. Sytuacja jest trudna, ale nie oznacza to, że z góry należy odrzucić 

propozycje MNiSW. Jest to szansa i okazja na wprowadzenie zajęć wychowania fizycznego 

w określonej liczbie godzin. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że najważniejsza jest kwestia 

organizacyjna. Na studiach niestacjonarnych studenci bardzo często skarżą się na okienka, na 

to, że muszą czekać na zajęcia tym bardziej, że często dojeżdżają z odległych miejscowości. 

Aby temu zapobiegać zajęcia są komasowane, studenci przyjeżdżają na konkretne bloki zajęć. 

Wprowadzenie zajęć wychowania fizycznego kompletnie rozbije program. W Sopocie nie ma 

obiektów sportowych, w związku z tym studenci będą tracili czas na dojazd do miejsca,  

w którym te zajęcia będą się odbywały. Studenci zaoczni najczęściej są osobami pracującymi 

i być może mają możliwość korzystania z rekreacji fizycznej w swoim miejscu pracy. 

Ponadto przez tego typu inicjatywy MNiSW uczelnie publiczne tracą pozycję konkurencyjną 

wobec szkół prywatnych. Studenci zagraniczni w szkołach prywatnych mają opłaty na 

poziomie opłat za studia niestacjonarne a na uczelniach państwowych mają sztywne stawki 

wynoszące wielokrotność tej opłaty i w związku z tym trzeba liczyć się z tym, iż częściej 

wybiorą szkoły prywatne. Wprowadzenie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla 

studentów niestacjonarnych znowu skieruje studentów do szkół prywatnych a nie do 

publicznych. To są aspekty, które także należy wziąć pod uwagę.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że pod 

kątem studentów niestacjonarnych rozpatrywała także i te aspekty tego zagadnienia.  

Z Dyrektorem SWFiS dr J. Patokiem omawiano kwestie logistyczne, także po to, żeby 

zminimalizować koszty tego przedsięwzięcia. SWFiS zobowiązało się, że propozycje, które 

zostaną przedstawione dziekanom w praktyce będą jak najmniej kolizyjne. Rozmawiano 

również na temat ewentualnego uznawania osiągnięć w stosunku do osób, które wykażą, że 

prowadzą aktywność sportową poza Uczelnią. Spotkanie robocze z prodziekanami jest 

potrzebne, żeby określić nie tylko godziny zajęć, ale pokazać również konkretne propozycje 

logistyczne i inne.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że na najbliższe posiedzenie Senatu 

UG zostanie przygotowana uchwała odnosząca się do działań MNiSW i zwrócił się z prośbą  

o zgłaszanie propozycji i uwag. 
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 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że Uczelnia otrzymała decyzję 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwiększającą dotację podstawową o 1.800.000 

złotych, co niewątpliwie polepszy wynik finansowy za 2014 rok.  

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński nawiązując do wcześniejszej dyskusji poinformował, 

że absurdem jest zmuszanie dorosłych ludzi do wychowania fizycznego. W systemach 

uniwersyteckich na świecie zajęcia te nie są obowiązkowe.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował Senatorom za harmonijną współpracę  

i złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 

Roku. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu UG 

odbędzie się 29 stycznia 2015 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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