
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 31 października 2019 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała.  
JM Rektor odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.  
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 JM poinformował, że Senatorowie otrzymali książkę pt.: „50 spotkań na 50 lecie”. 
Książka ta jest zbiorem wspomnień pięćdziesięciu osób związanych z Uniwersytetem 
Gdańskim, została wydana z okazji 50-lecia istnienia Uczelni. Rektor prof. dr hab. J. P. 
Gwizdała podziękował wszystkim autorom oraz Wydawnictwu Uniwersytetu Gdańskiego 
za przygotowanie tej publikacji. 
 
 
ad 1  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył dr hab. Magdalenie Bielenia-Grajewskiej 
z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora 
uczelni i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w życiu 
osobistym. 
 
 

ad 2  
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 

przypomniał, że 15 października w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbył się jubileuszowy 
koncert pt. „ W dobrą Stronę – 50 lat polskiej piosenki na 50 lecie UG”. Koncert był 
dedykowany społeczności akademickiej i zainaugurował obchody 50-lecia Uniwersytetu 
Gdańskiego. Na program koncertu złożyły się utwory z ostatnich pięciu dekad, które 
towarzyszyły studentom oraz wykładowcom od początku powstania Uczelni do dnia 
dzisiejszego. Utwory wykonał Akademicki Chóru Uniwersytetu Gdańskiego w asyście 
Zespołu Pieśni i Tańca UG „Jantar” oraz Orkiestry Rapsodycznej.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że Zespół Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Gdańskiego Jantar w uznaniu szczególnych osiągnięć artystycznych oraz za 
promocję Uczelni w kraju i za granicą otrzymuje Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego. 
Medal odebrały: Pani Milena Jurczyk oraz Pani Barbara Madany. Zespół otrzymał również 
nagrodę pieniężną.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wraz z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia 
dr hab. A. Kłonczyńskim, prof. UG wręczyli Chórowi Uniwersytetu Gdańskiego dyplom 
uznania za osiągnięcia artystyczne oraz nagrodę pieniężną. Nagrodę odebrali: Pan Marcin 
Tomczak, Pan Michał Biełuszko oraz Pani Magdalena Niestoruk.  
 
 
ad 3  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Konwent 
Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował prośbę  
JM Rektora o uhonorowanie Pana prof. dra hab. Krzysztofa Szałuckiego z Wydziału 
Ekonomicznego Srebrnym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego oraz okolicznościowym 
dyplomem za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze na rzecz Uniwersytetu 
Gdańskiego, w tym za wydanie wspaniałej monografii naukowej pt. Equilibrium of 
Enterprises in the Polish Transport Market. Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała oraz 
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Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski wręczyli Panu prof. dr hab. Krzysztofowi 
Szałuckiemu Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego i dyplom, pogratulowali osiągnięć 
i życzyli dalszych sukcesów w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 4  

Rektor prof. dr hab. JP. Gwizdała oraz Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.  
P. Stepnowski wręczyli powołania Przewodniczącym Rad dyscyplin w Uniwersytecie 
Gdańskim. Powołania otrzymali: Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia 
prof. dr hab. Witold Świętosławski, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Historia 
dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia 
dr hab. Natasza Szutta, prof. UG, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 
Językoznawstwo dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG, Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Literaturoznawstwo dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG, Przewodniczący Rady 
Naukowej Dyscypliny Nauki o kulturze i religii prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o sztuce prof. dr hab. Mirosław 
Przylipiak, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Matematyka dr hab. Błażej Jakub 
Szepietowski, prof. UG, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki fizyczne  
dr hab. Wiesław Laskowski, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki 
biologiczne dr hab. Joanna Skórko Glonek, prof. UG, Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Nauki chemiczne dr hab. Zbigniew Kaczyński, Przewodniczący Rady 
Naukowej Dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG, 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i finanse dr hab. Przemysław 
Borkowski, prof. UG, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o zarządzaniu  
i jakości dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna prof. dr hab. Iwona Sagan, 
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o polityce i administracji dr hab. 
Jarosław Nocoń, prof. UG, Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki prawne  
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny 
Nauki socjologiczne dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG, Przewodniczący Rady 
Naukowej Dyscypliny Pedagogika prof. dr hab. Romuald Grzybowski, Przewodnicząca 
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia prof. dr hab. Mariola Elżbieta Bidzan.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że komunikat 
o składzie rad dyscyplin w Uniwersytecie Gdańskim zostanie umieszczony na stronie 
internetowej Uczelni i pogratulował wszystkim członkom rad.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że do Senatu UG wybrani zostali 
nowi przedstawiciele Parlamentu Studentów: Natalia Wysocka z Wydziału 
Filologicznego, Marta Moskiewicz z Wydziału Prawa i Administracji, Barbara Siewruk  
z Wydziału Ekonomicznego oraz Bartosz Chojnacki z Wydziału Biologii.  
 
 
ad 5  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zaproponował dodanie do porządku posiedzenia 
punktu 6 „Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę 33/16 w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020.” 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 
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1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora oraz 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Wręczenie Zespołowi Pieśni i Tańca Jantar oraz Chórowi Uniwersytetu Gdańskiego 
podziękowań za osiągnięcia artystyczne. 

3. Wręczenie Srebrnego Medalu Uniwersytetu Gdańskiego Panu prof. dr. hab. 
Krzysztofowi Szałuckiemu z Wydziału Ekonomicznego. 

4. Wręczenie powołań przewodniczącym rad naukowych dyscyplin oraz informacja 
o składzie rad naukowych dyscyplin w Uniwersytecie Gdańskim. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 
6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę 33/16 w sprawie składu osobowego 

stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-
2020.  

7. Wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim: 
7.1. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Adama 

Rutkowskiego, 
7.2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Karoliny 

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

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

Pawłowskiego na stanowisku profesora uczelni w Międzynarodowym Centrum 
Teorii Technologii Kwantowych, 

7.5. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra Giuseppe T. Cirella, 
7.6. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Doroty Ciołek, 
7.7. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Michała Kuciapskiego, 
7.8. Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Adama Sieradzana, 
7.9. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Emilii Sikorskiej, 
7.10. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Wysockiej, 
7.11. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Aleksandra 

Kuczabskiego, 
7.12. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Łukawskiej-

Matuszewskiej, 
7.13. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Smolarz, 
7.14. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Agaty Weydmann-

Zwolickiej, 
7.15. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Piotra Woźniaka, 
7.16. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Łosiewicz, 
7.17. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Michała Kubiaka, 
7.18. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Artura Szutty, 
7.19. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Karoliny Aszyk-Treppy, 
7.20. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Nowak, 
7.21. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Joanny Pyzel, 
7.22. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Mirgos, 
7.23. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Jacka Friedricha, 
7.24. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Doroty Karwackiej-Pastor, 
7.25. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kaczor, 
7.26. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Szalewskiej, 
7.27. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Filipowicz, 
7.28. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Izabeli Bogumił, 
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7.29. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Lukas, 
7.30. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Narajczyk, 
7.31. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Pokory, 
7.32. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Jolanty Orzeł-Gryglewskiej, 
7.33. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Beaty Furmanek-Błaszk, 
7.34. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Doroty Kuczyńskiej-Wiśnik, 
7.35. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Joanny Renke, 
7.36. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Banasia, 
7.37. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Iwony Głażewskiej, 
7.38. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Kowalkowskiej, 
7.39. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Anny Wysockiej. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr. hab. Edwardowi Jakielowi z Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Zatwierdzenie recenzji sporządzonej w związku z procedurą nadania Panu Profesorowi 
Wojciechowi Żurkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji 
Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych.  

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych 
Nauczanie języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Gdańskim od roku 
akademickiego 2019/2020. 

13. Przedstawienie aktualnego wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 
14. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 

26 września 2019 roku.  
15. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 6  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę 33/16 w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że studenci wybrali nowych przedstawicieli do stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającej uchwałę 33/16 w sprawie składu osobowego 
stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-
2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7.1 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że tak duża liczba wniosków  
o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim wiąże się  
z tym, że do tej pory w algorytmie składnik pracowniczy był ważony stopniami 
naukowymi a obecnie stanowiskami. W związku z tym uczelniom opłaca się awansować 
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pracowników, żeby więcej ważyli w składniku kadrowym algorytmu subwencji, którą 
otrzymują uczelnie.  

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. hab. Adama Rutkowskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Adama Rutkowskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.2 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Karoliny Kropielnickiej na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dr hab. Karoliny Kropielnickiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.3 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Ciecholewskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
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. Marcina Ciecholewskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.4 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Marcina Pawłowskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Marcina Pawłowskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.5 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dra Giuseppe T. Cirella na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 55 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra 
Giuseppe T. Cirella na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad. 7.6  
Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie dr hab. Doroty Ciołek na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 
Doroty Ciołek na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad. 7.7 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Michała Kuciapskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 56 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 
Michała Kuciapskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.8  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dra hab. Adama Sieradzana na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. 
Adama Sieradzana na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.9  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Emilii Sikorskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Emilii 
Sikorskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.10 

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Wysockiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Magdaleny Wysockiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.11 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dra hab. Aleksandra Kuczabskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Aleksandra Kuczabskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.12 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Łukawskiej-Matuszewskiej na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Łukawskiej-Matuszewskiej na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.13 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Smolarz na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Smolarz na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.14 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dr hab. Agaty Weydmann-Zwolickiej na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dr hab. Agaty Weydmann-Zwolickiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.15 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dra hab. Piotra Woźniaka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Piotra Woźniaka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.16 

Prodziekan ds. Kształcenia dr Anna Kalinowska-Żeleźnik przedstawiła wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Łosiewicz na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. Małgorzaty Łosiewicz na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 7.17 
Prodziekan ds. Kształcenia dr Anna Kalinowska-Żeleźnik przedstawiła wniosek 

Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Michała Kubiaka na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Michała Kubiaka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.18 

Prodziekan ds. Kształcenia dr Anna Kalinowska-Żeleźnik przedstawiła wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Artura Szutty na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Artura Szutty na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.19 

Prodziekan ds. Kształcenia dr Anna Kalinowska-Żeleźnik przedstawiła wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Karoliny Aszyk-Treppy na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Karoliny Aszyk-Treppy na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 7.20 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Nowak na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dr hab. Magdaleny Nowak na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 7.21 
Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 

o zatrudnienie dr hab. Joanny Pyzel na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dr hab. Joanny Pyzel na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 7.22 
Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 

o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Mirgos na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dr hab. Katarzyny Mirgos na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 7.23 
Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 

o zatrudnienie dra hab. Jacka Friedricha na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Jacka Friedricha na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 7.24 
Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Doroty Karwackiej-Pastor na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Doroty Karwackiej-Pastor na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 7.25 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Kaczor na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Katarzyny Kaczor na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.26 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Szalewskiej na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Katarzyny Szalewskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 7.27 
Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Filipowicz na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Anny Filipowicz na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.28 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Izabeli Bogumił na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Izabeli Bogumił na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.29 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Lukas na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Katarzyny Lukas na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.30 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii 
o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Narajczyk na stanowisku profesora uczelni w 
Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Magdaleny Narajczyk na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 7.31 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Pokory na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. 
Wojciecha Pokory na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
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ad 7.32 
Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie dr hab. Jolanty Orzeł-Gryglewskiej na stanowisku profesora uczelni  
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 Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Jolanty Orzeł-Gryglewskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 7.33 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Beaty Furmanek-Błaszk na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Beaty 
Furmanek-Blaszk na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 7.34 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Doroty Kuczyńskiej-Wiśnik na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Doroty Kuczyńskiej-Wiśnik na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 7.35 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Joanny Renke na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Joanny Renke na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 7.36 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Banasia na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. 
Krzysztofa Banasia na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
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ad 7.37 
Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie dr hab. Iwony Głażewskiej na stanowisku profesora uczelni w 
Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Iwony Głażewskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 7.38 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Kowalkowskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Agnieszki Kowalkowskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 7.39 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Anny Wysockiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Anny 
Wysockiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
 
ad 8 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych dr. hab. 
Edwardowi Jakielowi z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wraz z wejściem 
z życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów wprowadzających, 
wszystkie postępowania o nadanie tytułu profesora, które zostały wszczęte przed 
wejściem w życie przepisów ustawy niezakończone do dnia 1 października, muszą być 
procedowane przez senat uczelni. Rada Wydziału Filologicznego wszczęła postępowanie 
21 marca 2019 roku. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów wyznaczyła pięciu 
recenzentów: prof. dr hab. Marię Olszewską, prof. dra hab. Tadeusza Budrewicza,  
prof. dra hab. Wojciecha Kaczmarka, prof. dra hab. Mariana Kisiela, prof. dr hab. Gabrielę 
Matuszek-Stec. Komisja ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora  
w zakresie nauk humanistycznych w składzie: prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska,  
prof. dr hab. Tadeusz Linkner, prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski, prof. dr hab. Wojciech 
Owczarski, prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska po zapoznaniu się z recenzjami dorobku 
dydaktycznego, naukowego i organizacyjnego kandydata stwierdziła, że wszystkie 
konkluzje w recenzenckie są jednoznacznie pozytywne i nie budzą żadnych wątpliwości 
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natury formalnej czy merytorycznej i postanowiła rekomendować wniosek do dalszego 
procedowania.  
 Prof. dr hab. G. Tomaszewska Przewodnicząca Komisji ds. postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora w zakresie nauk humanistycznych poinformowała, że 
wszystkie recenzje są dostępne dla osób zainteresowanych, są to recenzje pozytywne  
i wyczerpujące.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr. hab. Edwardowi Jakielowi z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9  

Prof. dr hab. Marek Żukowski przedstawił recenzję sporządzoną w związku  
z procedurą nadania Panu Profesorowi Wojciechowi Żurkowi tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  
Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Prof. dr hab. M. Żukowski poinformował, że prof. Wojciech Żurek ukończył 

Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Profesor specjalizuje 
się w dziedzinie fizyki kwantowej, fizyki statystycznej i astrofizyce, jest współtwórcą 
mechanizmu Kibbla-Żurka. Z nazwiskiem Profesora związana jest teoria dekoherencji, 
zaniku kwantowości w wyniku oddziaływania ze środowiskiem. Podstawą wielu badań  
i tak zwanej kwantowej kryptografii jest praca dotycząca zakazu klonowania. Istotnym 
osiągnięciem Profesora było opublikowanie w 1983 roku wraz z Johnem Wheelerem 
książki, która omawia podstawy mechaniki kwantowej. Praca ta miała wielki wpływ na 
dalsze badania w tej dziedzinie. Profesor Wojciech Żurek wprowadził też koncepcję 
kwantowego Darwinizmu. Od 1984 roku jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, od 25 
lat pracuje w National Laboratory Los Alamos. O skali rozpoznawalności prof. W. Żurka  
w środowisku fizyków świadczy to, że Jego dorobek był cytowany 49331 razy. Pan 
Profesor Wojciech Żurek jest laureatem wielu nagród, za wybitne osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej na rzecz rozwoju fizyki, wspieranie międzynarodowej współpracy 
naukowej został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski  
i niewątpliwie zasługuje na tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że może pomóc dopracować recenzję 
pod względem językowym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną w związku z procedurą nadania 
Panu Profesorowi Wojciechowi Żurkowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  
 
 
ad 10 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie z § 30 
ust. 3 Statutu UG: „Organizację i tryb pracy rady dyscypliny naukowej ustala regulamin 
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określony przez Rektora i zatwierdzony przez Senat.” Przedłożony dokument jest w dużej 
mierze bardzo formalny, ale omawia najistotniejsze elementy procedowania spraw 
związanych z nadawaniem stopni naukowych przez rady naukowe i ma zastosowanie  
w odniesieniu do każdej dyscypliny naukowej działającej w Uczelni. Dokument 
przewiduje między innymi przypadki zmiany składu, zasady powoływania członków rady 
i zwoływania posiedzeń. W § 13 wprowadzono autopoprawkę - tam gdzie mowa  
o formule wolnych wniosków jako wnoszeniu interpelacji uznano, że poprawniejszym 
określeniem będzie „złożenie wniosku” niż „złożenie interpelacji” - członek rady może 
składać wnioski. Wprowadzono również funkcję sprawozdawcy, który na wniosek 
przewodniczącego może przedstawić na posiedzeniu rady sprawę wniesioną pod obrady. 
Uporządkowano kwestie związane z protokołem posiedzenia, sekwencją udzielania głosu 
uczestnikom, zasadami głosowania, posiedzeniami nadzwyczajnymi, w przypadku, 
których można posługiwać się środkami elektronicznego porozumiewania się. 
Wprowadzono możliwość powoływania stałych i doraźnych komisji. Rady dyscyplin mają 
do zrealizowania szereg zadań np. związanych z przygotowaniem dyscypliny do 
parametryzacji, budowanie polityki naukowej, formułowanie szczegółowych kryteriów 
oceny pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. W poniedziałek ukaże się 
komunikat JM Rektora dotyczący przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych, 
postępowań w sprawie nadania tytułu profesora wszczętych niezakończonych przed  
1 października 2019 roku.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie na jak długo 
ustalono stałe składy rad dyscyplin naukowych, kiedy nowo wypromowani doktorzy 
habilitowani staną się członkami rad dyscyplin.  
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że obecne rady 
powołano do końca kadencji, do 31 sierpnia 2020 roku. Nie przewiduje się szczególnej 
częstotliwości doboru nowych członków rad w trakcie trwania kadencji. Zgodnie  
z komunikatem Uczelnianej Komisji Wyborczej Rektor ogłasza imienną listę członków.  
W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady dyscypliny naukowej 
w trakcie kadencji Uczelniana Komisja Wyborcza będzie każdorazowo ogłaszała 
sekwencję wyborów uzupełniających  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że w § 22 Regulaminu jest mowa  
o jednostce, do której zadań należy obsługa administracyjna rady dyscypliny naukowej. 
W przypadku Wydziału Historycznego dwie dyscypliny zaliczają się do Wydziału, dwie są 
dzielone z Wydziałem Filologicznym a jedna z Wydziałem Filologicznym i Wydziałem 
Nauk Społecznych. Do kogo w tym wypadku będzie należała obsługa administracyjna? 
Czy do jednostki, z której pochodzi przewodniczący rady, czy sprawę tą należy ustalić na 
posiedzeniu rady? Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że planuje 
przenieść obsługę administracyjną dotyczącą dyscyplin Historia i Archeologia 
odpowiednio do Instytutu Historii i Instytutu Archeologii, gdyż są one jednorodne jeśli 
chodzi o charakter dyscypliny. Czy takie rozwiązanie nie będzie sprzeczne  
z Regulaminem? 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że instytut jest 
częścią wydziału i sprawą wewnętrzną wydziału jest to jak zorganizuje obsługę 
administracyjną, ale zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami obsługą administracyjną rad 
dyscyplin naukowych mają zajmować się wydziały, z których pochodzą przewodniczący 
rad.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie Regulaminu rady 
dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych 
komisji wyborczych.  

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą Uniwersytetu Gdańskiego Senat do dnia  
30 października roku poprzedzającego rok wyborczy ustala liczbę członków Uczelnianej 
Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych. Kandydatów do Komisji 
należy zgłaszać do dnia 15 listopada 2019 roku do Biura Organizacji i Legislacji. 
Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020–2024 
zostanie powołana przez Senat 28 listopada 2019 roku. 
W skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024 wchodzą: 

1) po 2 przedstawicieli z każdego z wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego; 

2) 1 przedstawiciel Biblioteki; 

3) 1 przedstawiciel Centrum Języków Obcych; 

4) 1 przedstawiciel Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu; 

5) 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

6) 2 przedstawicieli studentów; 

7) 1 przedstawiciel doktorantów; 

8) po 1 przedstawicielu działających w Uczelni związków zawodowych. 

W skład wydziałowych komisji wyborczych na kadencję 2020 - 2024 wchodzą: 

1) 2 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego; 

2) 2 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnianych na wydziale; 

3) 1 przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; 

4) 2 przedstawicieli studentów; 

5) 1 przedstawiciel doktorantów. 

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy kandydaci 
powinni mieć rekomendację rady dziekana lub rady dyscypliny, czy też dziekan sam 
zgłasza kandydatów. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wyjaśnił, że Senat wybierze członków Komisji 
spośród osób zgłoszonych przez dziekanów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Uczelnianej Komisji 
Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako 
obcego w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2019/2020. 
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w związku ze zmianami dotyczącymi kształcenia nauczycieli 
wprowadzona została zmiana dotycząca programów studiów podyplomowych. Zgodnie  
z ustawą do zadań senatu należy ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych 



 16 
 

i kształcenia specjalistycznego natomiast tworzenie, rozwiązywanie oraz zmiana  
w zakresie studiów podyplomowych leży w kompetencji rektora. 
 Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia poinformowała, że Komisja nie 
opiniowała projektu tej uchwały, ponieważ wniosek ten kształtował się już według nowej 
procedury.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że zmiany w programie tych 
studiów wynikają ze standardów kształcenia nauczycieli, które niedawno zostały 
opublikowane. Studia Nauczanie języka polskiego jako obcego już funkcjonują, ich 
program należy dostosować do zmian wprowadzonych przez Ministerstwo.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych 
Nauczanie języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Gdańskim od roku 
akademickiego 2019/2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 13 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że zgodnie ze Statutem UG Rektor 
do dnia 30 października przedstawia Senatowi aktualny wykaz istniejących jednostek 
organizacyjnych Uniwersytetu. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że w zestawieniu jednostek 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed wkradł się błąd – powinien być 
wpisany Zakład Biochemii Roślin a nie Pracownia Biochemii Roślin.  
 Dr M. Tarkowski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy w przyszłości będzie 
można wprowadzać zmiany w tym wykazie. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wyjaśnił, że będzie możliwość wprowadzania 
zmian. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner zauważył, że na ostatniej stronie wykazane są 
„inne jednostki” - np. Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Gdańskiego, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Nazwy te mają końcówkę „Uniwersytetu 
Gdańskiego”, natomiast przy Fundacji Rozwoju brakuje tej końcówki a przecież 
prawidłowa nazwa to Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że pomyłka ta zostanie 
poprawiona. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG zaakceptował aktualny wykaz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Gdańskiego.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
26 września 2019 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
26 września 2019 roku.  
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ad 15 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że 6 listopada o godz. 

10.00 w Dworze Artusa odbędzie się uroczystość nadania Panu Thomasowi Bachowi, 
Prezydentowi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, tytułu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego i zwrócił się z prośbą o uczestniczenie w tym wydarzeniu. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w dniu 
wczorajszym MNiSW ogłosiło wyniki pierwszego konkursu Inicjatywa doskonałości - 
uczelnia badawcza. Uniwersytet Gdański nie znalazł się w pierwszej dziesiątce 
wyłonionych uczelni, zajął 13 miejsce spośród 20 szkół wyższych, które startowały w tym 
konkursie. Zakwalifikowały się natomiast Politechnika Gdańska oraz Gdański 
Uniwersytet Medyczny. Złożenie wniosku wiązało się z wykonaniem gigantycznej pracy. 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował wszystkim, którzy aktywnie 
tworzyli całą dokumentację na etapie procedowania samego wniosku aż do rozmowy  
z panelem ekspertów międzynarodowych. W pracach uczestniczyli: JM Rektor prof. dr 
hab. J. P. Gwizdała; dr Adam Jagiełło-Rusiłowski; dr Andżelika Kędzierska-Szczepaniak; 
dr Anna Dziubińska; dr Danuta Gutowska-Owsiak; dr Ewelina Kowalska; dr hab. Anna 
Machnikowska, prof. UG; dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG; dr hab. Barbara 
Pawłowska, prof. UG; dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG; dr hab. Maciej 
Barczewski, prof. UG; dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG; dr hab. Monika Bąk, prof. 
UG; dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG; dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG; dr hab. 
Robert Bęben prof. UG; dr hab. Sylwia Mrozowska; dr Karol Śledzik; dr Katarzyna Świerk; 
dr Krzysztof Czub; dr Mariusz Chmielewski; dr Michał Szymański; dr Renata Płoska;  
dr Sebastian Susmarski; dr Beata Czechowska-Derkacz; Ewa Drifkowska; mgr Agnieszka 
Ożóg, mgr Ewa Weronis; mgr Aleksandra Stenke; mgr Anna Smykowska; mgr Barbara 
Stożkowska; mgr Dominika Brulińska; mgr Dominika Wendt; mgr Edyta Bonusiak;  
mgr Elżbieta Rostowska-Jezierska; mgr Ewa Kaszewska; mgr Aleksandra Kaźmierska; 
mgr Jolanta Mrozek; mgr Izabela Raszczyk; mgr Julian Wierciński; mgr Kaja Zalewska-
Korziuk; mgr Kamila Chomicz-Sokołowska; mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska;  
mgr Karolina Żuk-Wieczorkiewicz; mgr Krzysztof Dalke; mgr Maciej Zejda,  
mgr Magdalena Hamerska; prof. dr hab. Beata Możejko; prof. dr hab. Ewa Łojkowska;  
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn; prof. dr hab. Adriana Zalewska-Medyńska; prof. dr hab. 
Krzysztof Bielawski; prof. dr hab. Mirosław Szreder. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.  
P. Stepnowski podziękował za olbrzymi wkład w przygotowanie całej dokumentacji, 
wniosku przygotowawczego, raportu z prac diagnostycznych. Uniwersytet Gdański ma 
bardzo dobre podstawy, żeby w kolejnym konkursie za pięć lat znaleźć się wśród 
laureatów. Wiadomo jakie są słabe i bardzo mocne strony Uczelni, które obszary 
badawcze należy wzmocnić.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A Kłonczyński, prof. UG 
poinformował o wynikach rekrutacji na studia. Ustalenie tych liczb nie jest łatwe, bowiem 
listy przyjętych na studia wciąż się zmieniają. Według stanu na poniedziałek na studia 
stacjonarne przyjęto 8489 osoby a na niestacjonarne około 2660 osób. W stosunku do 
roku poprzedniego zainteresowanie studiami niestacjonarnymi zmniejszyło się, 
tendencja ta dotyczy także innych uczelni publicznych.  

Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG potwierdziła, że rzeczywiście nad projektem 
uczelnia badawcza intensywnie pracował sztab ludzi a postawioną diagnozę jak 
najbardziej można wykorzystać w przyszłości. Należy podkreślić, że głównym 
koordynatorem projektu był Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski i Jemu 
szczególnie należą się ogromne podziękowania.  
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Dziekan dr hab. Monika Bąk, prof. UG poinformowała, że przy okazji analizy 
struktury jednostek organizacyjnych Uczelni zainteresowała się jak brzmią ich nazwy 
tłumaczone na język angielski, które znajdują się na stronie internetowej. Jeśli chodzi  
o instytut i wydział, to tłumaczenie nie budzi kontrowersji, natomiast nie wszystko jest 
jasne jeśli chodzi o katedrę i zakład. Jakiś czas temu na Wydziale Ekonomicznym 
zdecydowano się na tłumaczenie nazwy katedra jako „chair”, ale w tej chwili po 
przeglądzie nazw na różnych uczelniach wydaje się, że właściwsza jest nazwa 
„department”, natomiast zakładu „division”. W skali Uczelni powinno obowiązywać 
jednolite nazewnictwo w języku angielskim.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że obowiązuje 
zarządzenie nr 55/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 czerwca 2015 roku  
w sprawie wprowadzenia tłumaczenia nazw jednostek organizacyjnych, funkcji, 
stanowisk pracy oraz tytułów zawodowych, stopni i tytułów naukowych na język 
angielski. Zgodnie z tym zarządzeniem katedra i samodzielny zakład są tłumaczone jako 
department, a zakład podporządkowany instytutowi lub Katedrze – division. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że pozycja, którą Uniwersytet Gdański 
uzyskał w konkursie Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza mobilizuje, żeby 
wykazać się w przyszłości jeszcze lepszymi osiągnięciami.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy są nowe 
informacje dotyczące kryteriów i terminów oceny parametrycznej jednostek,  
a właściwie dyscyplin za lata 2017-2020. Pojawiają się wiadomości, że może to być 
przesunięte w czasie z racji opóźnień w ostatecznym sprecyzowaniu kryteriów oceny. 
Kolejna sprawa dotyczy osób zwracających się z prośbą o wznowienie studiów. Kilka 
takich próśb z Wydziału Zarządzania spotkało się z odmową Prorektora ds. Studenckich  
i Kształcenia dra hab. A. Kłonczyńskiego, prof. UG. Żadne podanie w tej sprawie nie 
uzyskało opinii pozytywnej. Jakie są przyczyny takiej decyzji? Często studenci zostają 
skreśleni dlatego, że nie byli w stanie zakończyć pisania pracy dyplomowej. Wydaje się że 
byłoby korzystne i dla Uczelni i studentów, żeby dano im możliwość wznowienia studiów.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że negatywnych decyzji jest nie więcej niż 20%. Bywa tak, że niektóre 
prośby nie są dokumentowane, albo budzą dużo wątpliwości, często mija bardzo długi 
okres czasu od momentu przerwania studiów do próby ich wznowienia. Takich decyzji 
jest około 30 dziennie, ale nie jest tak, że większość zostaje odrzucona. Są to sprawy 
bardzo różne, o charakterze jednostkowym. Chodzi o to, żeby student udokumentował, że 
rzeczywiście istnieje realna szansa na to, że ukończy studia. Prorektor ds. Studenckich  
i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że sprawdzi podania  
z Wydziału Zarządzania. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że jeśli chodzi  
o przyszłą ocenę parametryczną, to trwa bardzo ożywiona dyskusja pomiędzy Radą 
Doskonałości Naukowej a resortem nauki w sprawie ujednolicenia zasad punktowania 
czasopism w całym okresie trwania oceny parametrycznej a nie z podziałem dwa lata 
według starej punktacji a dwa według nowej. Wszelkie symulacje pokazują, że jest wielki 
bałagan i duża niesprawiedliwość oceny. Nie ma żadnych oficjalnych informacji o tym, że 
proces parametryczny może zostać opóźniony, natomiast prawdopodobna jest nowela 
rozporządzenia w sprawie parametryzacji.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w ciągu 
najbliższych pięciu lat Uniwersytet Gdański będzie otrzymywał subwencję zwiększoną  
o 2% z tytułu uczestnictwa w projekcie inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza. Do 
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władz Uczelni będzie należała decyzja w jaki sposób i które zadania będą realizowane, 
aby Uniwersytet Gdański w przyszłości uzyskał status uczelni badawczej.  
 Dr H. Furmańczyk poinformowała, że prowadzący zajęcia ze studentami oraz inni 
pracownicy zgłaszają, że jest coraz więcej studentów którzy wykazują pewne problemy  
z komunikacją i wymagają innego traktowania, szczególnego podejścia. Niestety 
nauczycielom brakuje wiedzy jak mają zachować się w stosunku do takich osób, jak z nimi 
postępować. Trzeba zastanowić się jak wspomóc nauczycieli w kontaktach z tego typu 
studentami.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że na Wydziale Filologicznym rozpoczęto pierwsze szkolenia, mają one 
charakter sondażowy. Biuro Obsługi Studentów Niepełnosprawnych koordynuje to 
zagadnienie, przewidziano przeszkolenie w tych obszarach sześciuset pracowników.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że co do niektórych studentów można mieć 
podejrzenia, że mają zaburzenia natury psychicznej. Jaka jest procedura postępowania  
z takim studentem? Chodzi o to, żeby mu pomóc. Wydaje się, że osoba zaburzona nie 
powinna być honorowana dyplomem pedagoga czy psychologa. Sprawa jest niezwykle 
delikatna.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała stwierdził, że władze Uczelni nie mają żadnej 
możliwości ingerowania w zdrowie pracowników i studentów. Może należy zastanowić 
się nad utworzeniem pracowni funkcjonującej jakby „obok” Uniwersytetu, do której 
będzie można kierować takich studentów, nic więcej nie można zrobić. Ingerowanie  
w życie osobiste studentów jest bardzo trudną, ryzykowną sprawą.  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że studenci mogą korzystać z porad psychologa, który pełni stałe dyżury. 
We wszystkich budynkach wywieszone są plakaty informujące o takiej możliwości. 
Można tylko zachęcać studentów i pomóc im dotrzeć do tego miejsca. To są dorośli, 
samodzielni ludzie. Nie możliwości kierować tam kogoś przymusowo. Nie ma 
mechanizmów prawnych, które przymusowo skierowałyby dorosłą osobę do takiej 
poradni. Na każdym wydziale jest pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych, który ma 
dosyć szerokie możliwości oglądu sytuacji w ramach wydziału. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że osoby zaburzone nie postrzegają siebie 
jako osoby wymagające pomocy.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że trzeba bliżej przyjrzeć się temu 
zagadnieniu i poszukać możliwych rozwiązań.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że na stronie internetowej Biblioteki,  
w bazie wiedzy chciał sprawdzić jak funkcjonują książki doktorantów, których 
wypromował. Okazało się, że są one zarejestrowane, ale nie ma ich w wykazie dorobku 
Instytutu. Powinny tam być, a także w wykazie dorobku dyscypliny. W ogóle nie ma 
takiego klucza przyporządkowania a przecież parametryzacja odbywa się w ramach 
dyscypliny. Czy w procesie parametryzacyjnym doktoranci nie liczą się do dorobku? 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski, zauważył, że jest to bardzo słuszna 
uwaga. Obecnie kończy się kolejny etap prac modernizujących bazę wiedzy. Następnym 
zadaniem, które niebawem będzie zrealizowane będzie właśnie przyporządkowywanie 
prac do dyscypliny. Do dorobku liczą się wszyscy afiliujący się na Uczelni, doktoranci 
także.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG zauważył, że zgodnie z rozporządzeniem, 
które ukazało się w lutym nie ma możliwości zaliczania doktorantów do dorobku, 
przynajmniej tych funkcjonujących na starych zasadach, nie są oni liczeni do liczby N. Być 
może w przypadku szkół doktorskich jest inaczej.  
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 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w najbliższym 
czasie dyskusja na ten temat będzie kontynuowana.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił Prorektor ds. Informatyzacji  
i Umiędzynarodowienia Panią dr hab. Anetę Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG.  
 Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia dr hab. Aneta Oniszczuk-
Jastrząbek, prof. UG poinformowała, że od 20 lat jest związana z Uniwersytetem Gdańskim 
z Wydziałem Ekonomicznym, uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych a w 2015 
roku stopień doktora habilitowanego Przed powołaniem na stanowisko Prorektora 
pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Wydziału 
Ekonomicznego. Do obowiązków Prorektora ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia 
między innymi należy wdrażanie nowoczesnych systemów przyczyniających się do 
rozwoju do zwiększenia cyfryzacji i informatyzacji Uniwersytetu Gdańskiego oraz wzrost 
wskaźników umiędzynarodowienia.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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