
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 listopada 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: 

- prof. dr hab. Krzysztofowi Skórze z Wydziału Oceanografii i Geografii akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- prof. dr hab. Adamowi Krężelowi z Wydziału Oceanografii i Geografii akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Jarosławowi Czochańskiemu z Wydziału Oceanografii i Geografii akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Barbarze Klassa z Wydziału Historycznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr Wu Lan z Wydziału Filologicznego decyzję o nadaniu uprawnień równoważnych 

uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk 

humanistycznych. 

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 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył Pani prof. Krystynie Turo Medal 

Uniwersytetu Gdańskiego za długoletnią pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną  

i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Profesor Krystyna Turo podziękowała za przyznane wyróżnienie.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił nowo wybranych przedstawicieli 

samorządu studentów UG do Senatu UG, są to: Agata Myszka – Przewodnicząca samorządu 

studentów UG, Patrycja Dwojak, Jan Buławski, Patryk Poborski, Katarzyna Zajko. 

 

 

ad 3 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 8a 

– projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 77/13 Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2014/2015 

kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Wręczenie Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

4.1. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Sebastiana Sykuny na 
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stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.2. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Macieja Barczewskiego 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.3. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza 

Modrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

4.4. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Franciszka Nowińskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Haliny Popławskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. UG, dr hab. Wu Lan na pełen etat. 

5. Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab.  

B. Nogalskiego w związku z nadaniem Panu prof. dr hab. Andrzejowi Koźmińskiemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 

6. Uchwała Senatu UG w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2014 i 2015 rok. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad i procedury przeprowadzania promocji 

doktorskich i wręczania dyplomów habilitacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim. 

8. Projekt uchwały Senatu w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących 

uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, 

szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. 

8a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 77/13 Senatu UG  

w sprawie uruchomienia na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 

2014/2015 kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. 

9. 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. 

10. Sprawozdanie z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/2014. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 30 października 2014 roku. 

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 4.1 
 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Sebastiana Sykuny na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

dra hab. Sebastiana Sykuny na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.2 
 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Macieja Barczewskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 45 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

dra hab. Macieja Barczewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.3  

 Prof. UG, dr hab. G. Piwnicki przedstawił wniosek Wydziału Nauk Społecznych  

o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza Modrzejewskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 44 osoby tak, 2 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra 

hab. Arkadiusza Modrzejewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.4 

 Prodziekan ds. Nauki prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski przestawił wniosek 

Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Franciszka Nowińskiego na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 45 osób tak, 3 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Franciszka Nowińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.5 

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

o zatrudnienie dr hab. Haliny Popławskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 44 osoby tak, 4 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Haliny Popławskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 4.6 

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

o zatrudnienie prof. UG, dr hab. Wu Lan na pełen etat. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że Rada Wydziału 

Filologicznego poparła wniosek o zatrudnienie Pani Wu Lan na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego. Wydaje się jednak, że wniosek ten jest spóźniony, ponieważ prof. Wu Lan 

otrzymała dziś mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że chodzi o zatrudnienie Pani Wu Lan 

na pełnym etacie, ponieważ dotychczas była zatrudniona na 9/10 etatu. Pani Wu Lan na 

początku posiedzenia otrzymała decyzję o nadaniu uprawnień równoważnych uprawnieniom 

wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych. 
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 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że w informacji o kandydacie napisano, 

że Pani Wu Lan w latach 2000-2007 była zatrudniona na stanowisku docenta. Na jakim 

stanowisku Pani Wu Lan pracowała dotychczas? 

 Mgr I. Dąbrowska wyjaśniła, że Pani Wu Lan wcześniej była zatrudniona na 

stanowisku adiunkta.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zgodnie z art. 21a 

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

JM Rektor nadał Pani Wu Lan uprawnienia równoważne z uprawnieniami wynikającymi  

z posiadania stopnia doktora habilitowanego. Osoby, które uzyskały stopień doktora  

w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą i podczas pracy w innym państwie, przez co 

najmniej pięć lat kierowały samodzielnie zespołami badawczymi oraz posiadają znaczący 

dorobek i osiągnięcia naukowe, zatrudnione w szkole wyższej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego lub profesora wizytującego, nabywają uprawnienia równoważne 

uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego na podstawie 

decyzji rektora. Taką osobę można wówczas zatrudnić na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że w informacji o kandydacie nie ma 

informacji o tym, że Pani Wu Lan była zatrudniona w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wyjaśnił, że była zatrudniona i znacznie przyczyniła 

się do powstania Sinologii na naszej Uczelni. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina stwierdził, że chyba zaszło jakieś 

nieporozumienie, ponieważ Pani prof. Wu Lan uzyskała uprawnienia doktora habilitowanego 

i mając habilitację może być zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na pełnym 

etacie. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 49 osób tak, 2 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Wu Lan na stanowisku profesora nadzwyczajnego na pełnym etacie. 

 

 

ad 5 

 Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab.  

B. Nogalskiego w związku z nadaniem Panu prof. dr hab. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu 

doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 Prof. dra hab. B. Nogalski poinformował, że Wydział Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego  

z okazji 70-lecia uruchomienia studiów ekonomicznych w regionie zachodniopomorskim 

postanowiły wystąpić z wnioskiem o nadanie Panu prof. dr hab. Andrzejowi Koźmińskiemu 

tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. 

 Prof. dr hab. Andrzej Koźmiński magisterium z nauk ekonomicznych uzyskał  

w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie w 1963 roku, a magisterium  

z socjologii na UW w Warszawie w1964 roku. Profesor uzyskał doktorat na SGPiS  

w Warszawie w 1965 roku, czyli w wieku 24 lat, habilitację na Uniwersytecie Łódzkim  

w Łodzi w roku 1968 roku, w wieku 27 lat. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1976 

roku jako jeden z najmłodszych profesorów w Polsce, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 

1983 roku. Prace Pana Profesora są znane na całym świecie, wiele z nich napisał w języku 

angielskim. Prace napisane po polsku były tłumaczone na język angielski, rosyjski, chiński, 

ukraiński, niemiecki, francuski węgierski oraz czeski. Profesor był profesorem wizytującym 

na różnych uniwersytetach, w tym najlepszych uczelniach amerykańskich. Należy podkreślić, 

że godną najwyższego uznania i naśladowania jest Jego działalność kształceniowo-
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wychowawcza, naukowa, oraz organizacyjna. Jest On twórcą pierwszej, znakomitej prywatnej 

uczelni, czyli Akademii Leona Koźmińskiego, która posiada w sumie osiem uprawnień 

akademickich z tego trzy habilitacyjne w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu  

i prawo i doktorskie z zakresu dyscyplin: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, prawo  

i socjologia. Dzięki działaniom Pana Profesora uczelnia ta jest postrzegana jako najlepsza 

polska uczelnia biznesowa, w rankingu „Financial Times znajduje się przed Szkołą Główną 

Handlową. Studiuje tam najwięcej studentów zagranicznych, bo na około dziesięciu tysięcy 

studentów, tysiąc to studenci z ponad pięćdziesięciu krajów. Profesor jest autorem 

pionierskich prac naukowych, ale także międzynarodowym autorytetem w zakresie teorii  

i praktyki funkcjonowania organizacji gospodarczych i edukacyjnych, Jego prace 

charakteryzują się absolutną nowością, zarówno teoretyczną, jak i empiryczną. Szczególnie 

ciekawą pracą jest jedna z ostatnich prac pt. „Ograniczone przywództwo. Studium 

Empiryczne.” W książce tej zostały opisane bardzo ciekawe badania a Pan Profesor 

wykreował ciekawą teorię związaną z realizacją przywództwa. Można stwierdzić, że Profesor 

Andrzej Koźmiński jest wizjonerem, który dla dobra wspólnego potrafił w ciągu dwudziestu 

lat skutecznie zmaterializować własną wizję nauki i instytucji służących jej realizacji. 

 Prof. dra hab. B. Nogalski poinformował, że dokonania Profesora A. Koźmińskiego  

w Jego aktywnym i twórczym życiu, w pełni pozwalają na rekomendowanie Jego osoby do 

godności i tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, iż w recenzji napisano: „Profesor dr 

hab. Andrzej K. Koźmiński, to nie tylko wybitny polski ekonomista i naukowiec, ale również 

wybitny organizator procesów edukacji na poziomie wyższym, twórca materialnych podstaw 

tej edukacji w postaci powołania do życia Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jako 

polskiego Harvardu.” Określenie polski Harward nie jest do końca przekonywujące, nie 

wiadomo co właściwie oznacza to sformułowanie. 

 Prof. dra hab. B. Nogalski stwierdził, że może wykreślić te słowa, ale chodzi o to, że 

sam fakt uruchomienia i wypromowania Akademii Leona Koźmińskiego na czołowe miejsce 

wśród uczelni biznesowych jest niezwykłym osiągnięciem. 

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński poinformował, że jako amerykanista i jednocześnie 

stypendysta Fulbrighta Harwardu musi przypomnieć, że Harward to uczelnia zajmująca się 

nie tylko biznesem.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 50 osób tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną w związku z nadaniem Panu prof.  

dr hab. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 

Szczecińskiego. 

 

 

ad 6 

 Zastępca Kwestora mgr O. Dziubek przedstawiła projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego za 2014 i 2015 rok. 

 Mgr O. Dziubek poinformowała, że do zbadania sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego za 2014 i 2015 rok rekomenduje Gdańską Grupę Audytorów  

sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Królowej Jadwigi 137D/5. Wspólnie z Kolegium 

Rektorskim uzgodniono, że ta grupa audytorów zbada sprawozdania Uczelni za dwa lata, 

ponieważ badała sprawozdanie za 2013 rok i zrobiła to sprawnie. Ponadto oferta jest 

korzystna cenowo. Cena jest nieco niższa niż w zeszłym roku. 

 Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała wniosek, na 18 osób głosowało 11 osób, 11 osób tak.  
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania 

finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2014 i 2015 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie przeprowadzania promocji doktorskich i wręczania dyplomów habilitacyjnych  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zgodnie  

z obowiązującymi przepisami senat uczelni powinien zatwierdzić procedury przeprowadzania 

promocji doktorskich i wręczania dyplomów habilitacyjnych. Starano się opracować je tak, 

żeby były jak najprostsze, przejrzyste i żeby te uroczystości mogły odbywać się w różnych 

okolicznościach np. z okazji święta Uczelni albo w trakcie roku akademickiego podczas 

innych uroczystości uczelnianych czy wydziałowych. Wprowadzenie tych zasad ma na celu 

ujednolicenie procedur, dzięki czemu każda promocja doktorska na całej Uczelni będzie 

przebiegała według tego samego schematu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że w części dokumentu 

nazywającej się „Scenariusz wręczania dyplomów habilitacyjnych” napisano, iż: „Dziekan 

lub prodziekan ogłasza uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych wyczytując 

nazwiska habilitantów oraz tytuły ich osiągnięć naukowych i prosi ich o wystąpienie.” Z tego 

zapisu nie wynika gdzie i komu dziekan to ogłasza. Wydaje się, że byłoby lepiej gdyby było 

napisane: „Dziekan lub prodziekan przeprowadza uroczystość wręczenia dyplomów 

habilitacyjnych wyczytując nazwiska habilitantów oraz tytuły ich osiągnięć naukowych  

i prosi ich o wystąpienie.” 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zgadza się z tą uwagą. 

Słowo „ogłasza” miało znaczyć, że dziekan ogłasza, iż uroczystość nastąpi właśnie w tej 

chwili. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że nie jest przekonany do rozwiązania 

zaproponowanego przez Dziekana prof. UG, dr hab. A. Ceynowę, może wystarczy skreślić 

słowo „uroczystość”.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że wersja zaproponowana 

przez Dziekana prof. UG, dr hab. A. Ceynowę brzmiałaby: „Dziekan lub prodziekan 

przeprowadza uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych wyczytując nazwiska 

habilitantów oraz tytuły ich osiągnięć naukowych i prosi ich o wystąpienie.” Wydaje się, że 

zapis taki będzie zadowalający. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy zagadnienie 

to musi być regulowane uchwałą Senatu, wydaje się, że jest to nadmierna formalizacja. 

Procedury te mają już pewną tradycję i przebiegają w różny sposób, może wystarczyłoby 

określić tylko jakieś ogólne wytyczne. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że potrzeba uregulowania 

tego zagadnienia wynika z przepisów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie przeprowadzania 

promocji doktorskich i wręczania dyplomów habilitacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 8 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania 

programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach 

podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. 

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

nowelizacja ta jest konsekwencją wynikającą z podjęcia na poprzednim posiedzeniu Senatu 

UG uchwały w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

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

ds. Kształcenia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania 

programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach 

podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8a 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 77/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia 

na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2014/2015 kierunku studiów 

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. 

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

MNiSW wskazało, iż w systemie POL-on znalazła się informacja, która nie jest spójna  

z informacją dotyczącą wskaźników kosztochłonności. Dane do systemu wprowadzane są na 

podstawie uchwał Senatu UG i dlatego należy podjąć uchwałę nowelizującą.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz poinformował, że zbytnio rozbudowano opis 

odniesień do dziedzin i dyscyplin kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów 

wód. Rada Wydziału uściśliła te zapisy. Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których 

odnoszą się efekty kształcenia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód są 

następujące: dziedzina nauki to dziedzina nauk o Ziemi, dyscypliny naukowe to oceanologia  

i geografia. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 77/13 Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Oceanografii i Geografii od roku akademickiego 2014/2015 

kierunku studiów Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 9 

 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. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że przeglądając propozycje 

samorządu studenckiego kandydatów do poszczególnych komisji stwierdził, że np. w Komisji 

Budżetu i Finansów, która zajmuje się szczególnymi zagadnieniami są przedstawiciele 

Wydziału Nauk Społecznych i Wydziału Filologicznego a w ogóle nie ma przedstawicieli 

Wydziału Ekonomicznego czy Wydziału Zarządzania. Poza tym niektóre nazwiska 

powtarzają się we wszystkich komisjach. Propozycje te są zaskakujące i można sądzić, że 
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niedobrze dzieje się w Parlamencie. Na facebooku pojawiły się niepokojące wpisy dotyczące 

wyborów, działalności Parlamentu Studentów i członków, którzy ukończyli 30 lat. Ponadto 

sprawozdanie z działalności PS, które znajduje się w sprawozdaniu rocznym z działalności 

Uczelni jest bardzo ogólnikowe, nie zawiera żadnych konkretnych informacji. Z rozmów ze 

studentami wynika, że niepokoją się o procedowanie wyborów, dotyczy to wielu wydziałów. 

Wydaje się, że należałoby przeprowadzić audyt w zakresie działalności samorządu 

studenckiego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, iż jeśli chodzi o wybory to 

zaobserwował, że na Wydziale Chemii są odpowiednie stoiska, studenci są zachęcani, ale nie 

można nikogo na siłę zmusić do wzięcia udziału w wyborach. 

 Student Ł. Bień wyjaśnił, że do komisji senackich są wybierane osoby spośród tych, 

które się zgłoszą. Dotyczy to także komisji dyscyplinarnych. Te same nazwiska powtarzają 

się, ponieważ studenci niechętnie chcą pracować w komisjach dyscyplinarnych ze względu na 

ich specyfikę. Student Ł. Bień stwierdził, że słyszał o tym, że na facebooku pojawiają się 

pewne komentarze dotyczące przebiegu wyborów, ale do tej pory do PS nie wpłynęły żadne 

oficjalne zastrzeżenia czy informacje o zaistniałych nieprawidłowościach. W internecie 

anonimowo można pisać różne rzeczy. Procedury wyborcze są określone w Regulaminie 

samorządu studentów a oprócz tego o kontrolę w trakcie wyborów czy przy liczeniu głosów 

proszeni są zawsze w zależności od możliwości Rektor prof. dr hab. B. Lammek lub Prorektor 

prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski. Średnia wieku w prezydium PS wynosi około 22 lata. 

Nowa Przewodnicząca jest studentką pierwszego roku studiów, trzy osoby także studiują na 

pierwszym roku. Zdarzają się osoby, które mają 30 lat, ale jest to mały procent. Wydaje się, 

że nie można takim osobom zabronić uczestnictwa w PS, czy w samorządzie zwłaszcza, że 

niektórzy studiują na studiach niestacjonarnych i mają nawet więcej niż 30 lat. Nowa 

Przewodnicząca PS z powodów osobistych nie mogła uczestniczyć w dzisiejszym 

posiedzeniu Senatu UG. W poprzednim prezydium Parlamentu średnia wieku też wynosiła 

około 23 lata. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że miał okazję rozmawiać z nową 

Przewodniczącą Panią Agatą Myszką, która rzeczywiście jest studentką pierwszego roku, 

więc trudno mówić, że jest to osoba zasiedziała w PS. Ważne jest żeby w samorządach 

studenckich działały osoby młode, ale również takie, które mają już jakieś doświadczenie  

w działalności Parlamentu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz poinformował, że także jest zaniepokojony 

sytuacją w Parlamencie. W zeszłym roku na Wydziale Oceanografii i Geografii wybory nie 

odbyły się, w tym roku też jeszcze nie. Znajduje to odzwierciedlenie  

w zaproponowanych składach komisji. Nie ma przedstawicieli Wydziału Oceanografii  

i Geografii, Wydziału Chemii, czy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Jest to 

sytuacja nieprawidłowa i niepokojąca.  

 Student Ł. Bień poinformował, że o tej sytuacji dyskutowano na ostatnim posiedzeniu 

PS. Oczywiście jest ona niepokojąca, ale wynika z tego, że w zeszłym roku wybory na WOiG 

nie odbyły się, ponieważ nikt się nie zgłosił. Ciężko jest zmuszać studentów do tego, żeby 

brali udział w wyborach. Podobnie było na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG 

i GUMed. W tym roku na Wydziale Chemii została powołana wydziałowa komisja wyborcza  

i najprawdopodobniej wciągu dwóch, trzech tygodni wybory odbędą się. Student Ł. Bień 

poinformował, że postara się, żeby wydziałowa komisja wyborcza poinformowała Pana 

Dziekana o konkretnym terminie wyborów. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przypomniał, że wydziałowy samorząd wskazuje 

również członków rady wydziału. 

 Dr H. Furmańczyk zwróciła się z pytaniem, czy można zmienić procedury zgłaszania 

kandydatów. Zawsze dziwnym trafem informacja o zgłaszaniu kandydatów pojawia się np. 
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dzień przed długim weekendem a wyznaczony termin kończy się jeden lub dwa dni po takim 

weekendzie. Termin ten powinien być dłuższy. Dr H. Furmańczyk poinformowała, że 

rozmawiała na ten temat z Panem Ł. Bieniem, zgłaszała ten problem rok i dwa lata temu, ale 

ze strony PS, ale nie było żadnego odzewu. Wydaje się, że Parlament czeka tylko na oficjalne 

zastrzeżenia od studentów a przecież władze Uczelni również widzą, że nie wszystko 

przebiega prawidłowo. Do dziekanów również zgłaszają się studenci, którzy zauważają, że 

nie wszystko jest w porządku. 

 Student Ł. Bień potwierdził, że rozmawiał z Panią dr H. Furmańczyk w zeszłym roku  

i zobowiązał się do tego, że w tym roku zostanie poinformowana z wyprzedzeniem o terminie 

wyborów. Termin ten jest określony w Regulaminie samorządu studentów i wynosi minimum 

siedem dni. Wybory przeprowadzane są w różnych terminach, czasami rzeczywiście termin 

zgłaszania kandydatów wypada w długi weekend, ale zależy to od decyzji wydziałowych 

komisji wyborczych. Wydziałów jest dużo i wybory są przeprowadzane w różnych terminach. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że dziekani mogliby przypominać 

studentom o wyborach i o tym, żeby zgłaszali swoje kandydatury. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, że problem ogłaszania terminu 

wyborów istnieje na wielu wydziałach. Studenci zgłaszają prawdopodobne niedociągnięcia  

w przejrzystości funkcjonowania Parlamentu. Czy Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr 

hab. J. A. Włodarski korzystając z dostępnych instrumentów mógłby przeprowadzić audyt 

przejrzystości wyborów, skoro problem ten jest zgłaszany przez kilka wydziałów? 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że 

aktywność studentów w samorządach, jeśli chodzi o działalność społeczną jest mała, jest ona 

większa, jeśli chodzi o koła studenckie naukowe. Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. 

J. A. Włodarski stwierdził, że zna opinie, które dziś zostały przedstawione i w związku  

z tym podjął już pewne decyzje. W tym roku osobiście sprawdzał jak przebiegała organizacja 

wyborów, przygotowania komisji, cała logistyka, wywieszanie ogłoszeń wyborczych. 

Sprawdzone zostały: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Historyczny, Wydział 

Filologiczny, Logopedia i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. 

Ogłoszenia wyborcze rzeczywiście nie są imponującej wielkości, ale są wywieszone we 

właściwych miejscach na tablicach wydziałowych rad samorządu a dodatkowo na 

ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń. W tym roku fakt wywieszenia ogłoszenia był 

potwierdzany przez strażnika uniwersyteckiego pełniącego akurat służbę. Prorektor  

ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że stara się uczestniczyć  

w pracach komisji liczących głosy na poszczególnych wydziałach, raz w zastępstwie czynił to 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że wszyscy, również dziekani powinni 

starać się, aby informacja o wyborach była jak najbardziej upowszechniona, zachęcać do 

uczestnictwa, pomóc samorządom wydziałowym. Można postulować do PS, żeby na każdym 

wydziale wisiał chociaż jeden duży plakat informujący o wyborach.  

 Dziekan prof. Bojarski zauważył, że w celu nagłośnienia informacji o wyborach 

można wykorzystać strony internetowe i komunikację elektroniczną. Odpowiednie 

komunikaty można ogłosić na portalach studenckich, na stronach wydziałowych, na stronie 

głównej Uczelni, wówczas rozpowszechnienie tej informacji będzie na dużo wyższym 

poziomie.  

 Student Ł. Bień stwierdził, że wszystkie tego typu inicjatywy zależą od wydziałowych 

komisji wyborczych. W tym roku niektóre wydziały informowały o wyborach na facebooku, 

w poprzednim roku Wydział Zarządzania umieścił informację o wyborach na stronie 

internetowej, ale niestety nie wpłynęło to znacząco na frekwencję.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska- Szewczyk zauważyła, że byłoby lepiej gdyby ogłoszenia 

wyborcze miały duży format. Wszyscy są przyzwyczajeni do dużych plakatów wyborczych  
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i na małe kartki, których na tablicach ogłoszeń jest dużo mało kto zwraca uwagę. Czy nie 

można wydłużyć terminu zgłaszania kandydatów i samego głosowania? 

 Student Ł. Bień poinformował, że można rozważyć możliwość wydłużenia terminu 

zgłaszania kandydatów, natomiast wydłużenie czasu głosowania jest problematyczne. Jest 

jedenaście wydziałów, na niektórych wydziałach w komisjach zasiadają te same osoby, 

wybory trwałyby bardzo długo.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński stwierdził, że podtrzymuje swoją negatywną opinię  

o proponowanych w uchwale składach komisji i zaproponował, żeby samorząd jeszcze raz 

przedstawił kandydatów. Zaproponowany projekt uchwały powinien zostać odrzucony. 

Argumenty o odmłodzeniu kadry również nie są przekonywujące. Od lat w składzie 

Parlamentu pojawiają się te same osoby a ponadto jest wiele osób o tym samym nazwisku. 

Sprawozdanie z działalności PS jest niekonkretne, brak rzetelnej informacji o rzeczywiście 

prowadzonej działalności. Wydaje się, że trzeba studentom pomóc we wprowadzeniu zmian. 

 Student Ł. Bień poinformował, że zwykle PS jest proszony o to, żeby sprawozdanie 

było krótkie i zwięzłe. Na stronie PS co roku jest publikowane sprawozdanie z działalności za 

poprzedni rok akademicki, jest ono dużo bardziej obszerne. Pan Dziekan prof. dr hab.  

J. Bieliński może się z nim zapoznać. Co do reszty poruszonych spraw, w tym 

powtarzających się nazwisk trudno się odnieść. Do PS nie wpłynęły żadne sygnały, że ktoś 

nie ma możliwości zgłoszenia kandydatury do samorządu. 

 Dr H. Myszka zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, kto wskazuje studentów do rad 

wydziału skoro wybory do samorządu studentów nie odbyły się. Jeżeli rada wydziału pracuje 

w niestatutowym składzie, to co z ważnością podejmowanych przez nią uchwał? Trzeba 

pomóc studentom w zorganizowaniu wyborów i zadbać o to, żeby przebiegły zgodnie  

z obowiązującym prawem.  

 Student Ł. Bień stwierdził, że kandydatów do rad wydziałów może wskazać tylko 

wydziałowa rada samorządu. Wybory zawsze odbywały się zgodnie z obowiązującym 

prawem, problemem jest to, że nie zgłaszają się kandydaci. Na wydziałach, na których 

wybory nie odbyły się, rady samorządu działały nadal gdyż połowa rady samorządu jest 

wybierana co roku. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że tę sprawę trzeba dokładnie zbadać. 

Z tego co zostało powiedziane wynika, że na trzech wydziałach, na których nie było wyborów 

rada samorządu działała tylko dlatego, że wybierana była połowa składu. Czy oznacza to, że 

rada wskazała swoich przedstawicieli do rady wydziału? 

 Student Ł. Bień poinformował, że formalnie te rady działały. Parlament Studentów nie 

miał kontaktu z radami samorządu funkcjonującymi na tych wydziałach, gdyż samorządy 

działają jakby niezależnie od PS. Nie wiadomo jak to wyglądało formalnie, ale fakt, że 

wybory się nie odbyły nie budził zaniepokojenia, samorząd nadal istniał. Trudno kontrolować 

wszystkie samorządy studentów. 

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

z przepisami 20% składu rady wydziału to studenci i doktoranci. Jest to warunek niezbędny 

do tego, żeby rada mogła podejmować ważne pod względem prawnym uchwały, inna sprawa 

czy te osoby faktycznie uczestniczą w obradach. Istotne jest żeby samorząd studentów zadbał 

o to, żeby studenci również we własnym interesie byli reprezentowani w radach wydziału  

i innych organach kolegialnych. Warto zwrócić na to uwagę, tak samo jak warto odnosić się 

do różnych zarzutów, które być może nie są prawdziwe, ale dobrze jest wtedy jasno 

przedstawiać swoje stanowisko.  

 Student Ł. Bień potwierdził, że w internecie pojawiały się jakieś komentarze, ale 

trudno odnosić się do wpisów kilku osób, które formalnie nie zgłaszały żadnych zarzutów. 

Nie jest to właściwy poziom dyskusji. W internecie opisywano kompletnie nieprawdziwe 
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sprawy np. ktoś napisał, że na jednym z wydziałów nie zostały wywieszone wyniki wyborów 

a potem okazało się, że z zapisu kamer monitoringu wynika całkiem co innego  

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

uważa, że PS z powodzeniem mógłby ogarnąć sytuację na jedenastu wydziałach i dowiedzieć 

się czy wybory zostały przeprowadzone, czy jest pełna obsada a jeśli są nieprawidłowości 

zebrać te informacje i wspólnie z władzami wydziałów podjąć odpowiednie decyzje.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że jest oburzony odpowiedziami 

udzielanymi przez Pana Ł. Bienia, który najpierw twierdzi, że nie można się odnosić do tego, 

co znajduje się w internecie a potem odsyła do internetu w celu zapoznania się ze 

sprawozdaniem z działalności Parlamentu Studentów.  

 Student Ł. Bień chciałem przeprosił Dziekana prof. dra hab. J. Bielińskiego  

i poinformował, że jeżeli jest jeszcze taka możliwość, to jeszcze dziś do Działu 

Organizacyjnego zostanie przesłane dokładne sprawozdanie z działalności PS.  

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski zaproponował, aby na 

tych wydziałach, na których dotąd wybory się nie odbyły przeprowadzono dodatkowe wybory 

w porozumieniu z prodziekanami ds. studenckich. Jeśli chodzi o wiek proponowanych 

kandydatów, to rzeczywiście jest kilka osób, które ukończyły kilka fakultetów, są nieco 

starsze, ale funkcjonują w samorządzie studenckim. Ktoś, kto jest studentem ma prawo 

uczestniczyć w życiu Uczelni i działać w samorządzie studenckim. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 23 osoby tak,  

22 osoby nie, 9 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG nie podjął uchwały 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 stwierdził, że uchwała nie została podjęta, Parlament 

Studentów powinien z tego wyciągnąć wnioski i na kolejnym posiedzeniu Senatu UG 

przedstawić nowych kandydatów do komisji senackich i uczelnianych.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zauważył, że wyniki głosowania pokazują, że 

warto by było, aby Parlament Studentów zastanowił się czy nie należy najpierw 

przeprowadzić wybory na wydziałach a dopiero później wybrać skład PS. 

 Student Ł. Bień stwierdził, że jest to o tyle trudne, że w tym samym czasie musiałyby 

się odbyć wybory na wszystkich wydziałach a to zajmuje sporo czasu. Skład PS byłby znany 

dopiero w okolicy grudnia albo stycznia, ale propozycja Dziekana prof. UG, dra hab.  

W. Surosza zostanie wzięta pod uwagę. 

 

 

ad 10 

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

Sprawozdanie z działalności Uczelni za rok akademicki 2013/14 prezentowane jest 

Senatorom głównie po to, żeby można było sprawdzić czy wszystkie informacje dotyczące 

jednostek są poprawne i ewentualnie zweryfikować lub uzupełnić dane. Jest to o tyle ważne, 

że część opisowa stanowi 1/3 ogólnego sprawozdania, do którego dołącza się jeszcze  

z systemu POL-on sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Uczelni. Dane te 

będą wykorzystane do ustalenia wysokości kwoty dotacji podstawowej w algorytmie, który 

obowiązuje w podziale funduszy. W Sprawozdaniu zawarto wiele danych, które mogą służyć 

do pewnych analiz dotyczących np. potencjału poszczególnych wydziałów, potencjału 

kadrowego, materialnego, powierzchni, liczby studentów przypadającej na jednego 

pracownika, struktury kadry, pracowników administracyjnych, nauczycieli akademickich. Jest 

tam również szereg informacji dotyczących współpracy zagranicznej, na co szczególnie 

trzeba zwrócić uwagę, ponieważ ten element w algorytmie nie jest wystarczająco 
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wykorzystany. Dane te powinny być rzetelne. Chodzi o podpisane programy o współpracy  

i wizyty obustronne. Sprawozdanie składa się z części dotyczącej studentów i studiów, 

pracowników, nauki i działalności dydaktycznej, inwestycji i remontów. Do Działu 

Organizacyjnego dotarły już informacje uzupełniające czy korygujące dane. Sprawozdanie 

można poprawiać do dnia jutrzejszego, musi być gotowe do 30 listopada, taka data 

obowiązuje wszystkie uczelnie. Zostały powołane zespoły, w pracach, których uczestniczą 

prodziekani. Zespoły te pomogą usprawnić prace tak, aby informacje były rzetelne  

i przekazywane na czas. Struktura Sprawozdania nie różni od tej z poprzednich lat, ale 

każdego roku jakiś detal jest poprawiany. np. wprowadzono numerację tablic i nadano im 

tytuły, zwraca się uwagę na to, żeby kolejność wydziałów w każdej tablicy była taka sama. 

 Prof.. dr hab. D. Marciniak-Neider poinformowała, że przekazała już swoje uwagi do 

Działu Organizacyjnego i zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy Sprawozdanie będzie 

dostępne, kiedy zostanie ostatecznie opracowane i zauważyła, że nie są ponumerowane 

strony.  

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

Sprawozdanie będzie dostępne w formacie pdf na stronie internetowej Uczelni po wpisaniu 

właściwego hasła.  

 

 

ad 11 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 30 października 2014 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 46 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 30 października 2014 roku. 

 

 

ad 12 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zaprosił na spotkanie z Panem  

prof. Stefanem Chwinem. Spotkanie związane jest z przyznaniem Stefanowi Chwinowi 

Naukowej Nagrody Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za 2013 rok i odbędzie się  

28 listopada w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Weźmie w nim udział także 

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że przeprowadzana jest 

procedura mająca na celu wybór kolejnych laureatów Nagrody Heweliusza. Uczelnia mogła 

zgłosić dwóch kandydatów, jednego w zakresie nauk humanistycznych i jednego w zakresie 

nauk przyrodniczych i ścisłych. W tej pierwszej kategorii został zgłoszony prof. dr hab. 

Mieczysław Nurek a w drugiej prof. dr hab. Marek Żukowski. Zostały zgłoszone również 

dwie kandydatury do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena 

i są to: z Wydziału Biologii dr Marta Kolanowska i dr Anna Klimaszewska z Wydziału Prawa 

i Administracji. Wybory odbędą się w grudniu.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że MNiSW szykuje 

kolejne zmiany w ustawie o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki. Centralna Komisja została poproszona o przekazanie swoich uwag i propozycji zmian. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu 

Senatu wyświetlany był film promocyjny o Uniwersytecie Gdańskim, do którego Senatorowie 

zgłosili wiele uwag. Na stronie internetowej Uczelni jest link, pod którym można obejrzeć 

film, w którym nic nie zmieniono, nie uwzględniono zgłoszonych uwag. Cała informacja  

o trzech wydziałach: Filologicznym, Historycznym i MWB UG i GUMed to tylko 

kilkusekundowe migawki a właściwie napisy z nazwami tych Wydziałów. Kiedy film 
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zostanie zmieniony i będzie zawierał rzetelne informacje o wydziałach i o tym, co 

rzeczywiście dzieje się na Uniwersytecie Gdańskim? 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zaraz po posiedzeniu Senatu UG 

sprawdzi, na jakim etapie jest wprowadzanie zmian, do czego zostało zobowiązane Biuro 

Promocji.  

 Dr H. Myszka zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy jest szansa na poprawę 

szybkości działania strony internetowej Uczelni, bo w tej chwili to wszystko funkcjonuje 

bardzo wolno. 

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

Centrum Informatycznego mgr Z. Ruszczyk zna ten problem, ale na razie nie znalazł 

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

ponownie zwróci się z prośbą o wyjaśnienie, co można zrobić, aby poprawić sytuację  

i na kolejnym posiedzeniu Senatu UG postara się udzielić pełnej informacji, którą uzyska od 

Dyrektora mgra Z. Ruszczyka. 

 Dr H. Furmańczyk poinformowała, że po poprzednim posiedzeniu Senatu UG 

otrzymała e-maila z linkiem do filmu promocyjnego z informacją, że uwagi należy zgłaszać 

do Pana K. Klinkosza z Biura Promocji. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zgłosił 

wiele zastrzeżeń tym bardziej, więc jest dziwne, że Biuro Promocji umieściło ten film na 

stronie Uczelni. Natomiast, jeśli chodzi o stronę internetową Uczelni, to może ona działać 

szybciej.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że wstrzyma dostęp do filmu do czasu, 

kiedy będzie przygotowana nowa wersja. 

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

odbędzie się 18 grudnia 2014 roku. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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