
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 17 grudnia 2020 roku 
 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 posiedzenie 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono w formie wideokonferencji przy 
zastosowaniu aplikacji MS Teams.  

Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował Senat UG o rezygnacji dr Beaty 
Czechowskiej-Derkacz ze stanowiska rzecznika prasowego. Pani dr Czechowska-Derkacz 
pełniła tę funkcję przez 17 lat, od 2003 roku. JM Rektor w imieniu władz Uniwersytetu 
Gdańskiego, podziękował za wieloletnią współpracę i poinformował o powierzeniu  
dr Beacie Czechowskiej-Derkacz nowych obowiązków – promocji badań naukowych na 
Uniwersytecie Gdańskim.  

Dr Beata Czechowska Derkacz, podziękowała władzom Uniwersytetu Gdańskiego, 
naukowcom, wszystkim współpracownikom i całej społeczności akademickiej za 
dotychczasową współpracę, życzliwość, zaufanie i zobowiązała się do dalszej pracy na 
rzecz Uczelni w ramach nowych obowiązków. 
 
 
ad 1  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 61 osób, 61 osób tak. 
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Senatu w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 

w Uniwersytecie Gdańskim: 

2.1. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Doroty Krzemińskiej, 

2.2. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Moniki Dąbkowskiej, 

2.3. wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Chylewskiej, 

2.4. wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Moniki Paszkiewicz. 

3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Statutu 

Uniwersytet Gdańskiego. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Rady Uniwersytetu 

Gdańskiego na kadencję 2021-2024. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyboru Rady Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2021-2025 (wybory do Rady i wybór Przewodniczącego). 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia 

przysługującego członkowi Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Opinia w sprawie projektu Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 

i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024. 

9. Sprawozdanie z działalności Centrum Języków Obcych za rok akademicki 2019/2020. 

10. Sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu za rok 

akademicki 2019/2020. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 26 listopada 

2020 roku. 
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12. Zatwierdzenie protokołu głosowania Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 6 grudnia 

2020 roku. 

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 
ad 2.1 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Doroty Krzemińskiej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 63 osoby, 61 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  
dr hab. Doroty Krzemińskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.2 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Moniki Dąbkowskiej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak przypomniał, że jakiś czas temu prowadzona była 
dyskusja na temat awansów na stanowisko profesora uczelni. Ścierały się wówczas dwa 
stanowiska. Pierwsze, że profesorem uczelni zostaje się automatycznie po uzyskaniu 
habilitacji i drugie, że profesorem uczelni zostaje się wtedy, gdy posiada się dodatkowy 
dorobek po habilitacji. Zwyciężył drugi pogląd, zgodnie z którym stanowisko profesora 
uczelni nie jest uzyskiwane automatycznie, tylko jest efektem osiągnięć uzyskanych po 
habilitacji. Jeżeli ta zasada nadal obowiązuje, to wnioski przedstawiane na posiedzeniu 
Senatu powinny skupiać się właśnie na tym okresie, a nie na całym przebiegu pracy 
naukowej i całym dorobku. Od pewnego czasu pod obrady Senatu UG trafiają wnioski osób, 
które dosłownie chwilę wcześniej uzyskały stopień naukowy doktora habilitowanego. 
Przyjęta wcześniej zasada nie jest respektowana, wydaje się, że należy ponownie przyjrzeć 
się tej sprawie.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że przystąpiono do prac nad 
opracowaniem nowego dokumentu pod nazwą „Polityka kadrowa w Uniwersytecie 
Gdańskim”, który będzie bardzo szczegółowo określał zasady zatrudniania, awansu, 
pozostawania na tym samym stanowisku, zasady przebiegu ścieżek kariery akademickiej, 
nawiązywania współpracy z emerytowanymi profesorami a także konkretne wymogi 
związane z awansem w obrębie jednej ścieżki akademickiej. Rzeczywiście nigdy nie 
sprecyzowano w jakim stopniu dorobek pracownika powinien być pomnożony już po 
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego od czasu wysłania dokumentacji, bowiem od 
tego czasu biegnie nowy etap rozwoju naukowego kandydatów. Projekt nowego 
dokumentu prawdopodobnie zostanie przedstawiony Senatorom w lutym. W tej chwili 
przy braku zasad trzeba opierać się na wiedzy i dobrej woli dziekanów, którzy omawiają te 
wnioski na posiedzeniach rad dziekana. Wydaje się, że wniosek towarzyszący awansowi na 
stanowisko profesora uczelni powinien zawierać informacje dotyczące postępu 
naukowego, dydaktycznego w okresie od złożenia dokumentacji habilitacyjnej, czy  
w przypadku ścieżki dydaktycznej od czasu poprzedniego awansu a także o całym dorobku, 
pozycji danej osoby w zakresie działalności dydaktycznej i naukowej. Chodzi o to, żeby ten 
progres był widoczny. 
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 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że podziela pogląd 
przedstawiony przez prof. dra hab. M. Przylipiaka. Powinien minąć jakiś okres czasu od 
uzyskania habilitacji do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni. Inną sprawą jest to, 
że faktycznie nastąpiła erozja systemu i zasady ulegały zmianie. Dziekan dr hab.  
T. Dmochowski, prof. UG zwrócił się z prośbą, aby Senat UG w oczekiwaniu na nowy system 
pozytywnie zaopiniował przedstawiane wnioski Wydziału Nauk Społecznych. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 63 osoby, 60 osób tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  
dr hab. Moniki Dąbkowskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.3 

Dziekan dr hab. B. Grobelna, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Chylewskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 61 osób, 61 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Agnieszki Chylewskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.4 

Dziekan dr hab. B. Grobelna, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Moniki Paszkiewicz na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 60 osób, 60 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Moniki 
Paszkiewicz na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Statutu Uniwersytet Gdańskiego. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że przystąpiono do prac nad 
nowelizacją Statutu UG, który wymaga korekt w wielu obszarach. Planowane zmiany mają 
na celu wzmocnienie roli wydziałów w strukturze Uczelni, przywrócenie rad wydziałów 
jako miejsc opiniotwórczych i wspomagających władze dziekańskie w sprawach 
personalnych, sprawach związanych z kształceniem, uelastycznienie struktury i organizacji 
wewnętrznej Uczelni, decentralizację wybranych uprawnień rektorskich, umożliwienie 
powoływania i organizacji jednostek międzywydziałowych jako obszarów rozwoju 
interdyscyplinarnego, pozwalających na korzystanie z potencjału osobowego  
i infrastrukturalnego więcej niż jednego wydziału. Do tej pory wpłynęły 104 bardzo różne 
zgłoszenia dotyczące zmiany Statutu UG. W skład Komisji ds. nowelizacji Statutu 
Uniwersytet Gdańskiego wchodzą osoby reprezentujące wszystkie wydziały, a także 
samorządy doktorantów i studentów. Komisja do dnia 5 lutego 2021 roku przeanalizuje 
propozycje zmian zgłoszone za pośrednictwem ankiety udostępnionej społeczności 
akademickiej, przygotuje projekt uchwały zmieniającej Statut Uniwersytetu Gdańskiego, 
która zostanie przedstawiona posiedzeniu Senatu UG w lutym. JM Rektor przedstawił 
proponowany skład Komisji ds. nowelizacji Statutu Uniwersytet Gdańskiego: 
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1) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji – Przewodniczący; 
2) dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG – Wydział Biologii; 
3) prof. dr hab. Piotr Skurski – Wydział Chemii; 
4) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG – Wydział Ekonomiczny; 
5) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Wydział Filologiczny; 
6) dr Anna Łysiak-Łątkowska – Wydział Historyczny; 
7) dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki; 
8) dr hab. Radosław Kossakowski, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych; 
9) prof. dr hab. Wojciech Tylmann – Wydział Oceanografii i Geografii; 
10) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji; 
11) prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – Wydział Zarządzania; 
12) dr Andrea Lipińska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed; 
13) doktorant mgr Piotr Zieliński; 
14) student Łukasz Bień, 
15) studentka Barbara Siewruk, 
16) mgr Marek Kumiński – Biuro Prawne; 
17) mgr Anna Pauli – Biuro Organizacji i Legislacji – Sekretarz. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 63 osoby, 62 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. nowelizacji Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 4 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 
2021-2024. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował, żeby osoby zgłaszające krótko 
przedstawiły sylwetki kandydatów do Rady UG. Wszyscy kandydaci dostarczyli wymagane 
dokumenty i oświadczyli, iż spełniają warunki powołania na członka Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Razem jest dziesięciu 
kandydatów - trzy osoby ze wspólnoty Uczelni i siedem osób spoza wspólnoty. W skład 
Rady UG z racji pełnionej funkcji wchodzi także Agata Myszka Przewodnicząca Parlamentu 
Studentów UG. 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przypomniał, że szczegółowa sylwetka dr hab. 
Anny Machnikowskiej, prof. UG była prezentowana na poprzednim posiedzeniu Senatu UG 
i zwrócił się z prośbą o poparcie tej kandydatury.  

Dr hab. R. Kossakowski, prof. UG poinformował, że prof. dr hab. Cezary Obracht-
Prondzyński jest cenionym naukowcem, Przewodniczym Komitetu Socjologii PAN, osobą 
rozpoznawalną w regionalnych organach samorządach i organizacjach pozarządowych, 
dobrze zna specyfikę regionu. Wydaje się, że ta łączność pomiędzy Uniwersytetem 
Gdańskim a środowiskiem byłaby bardzo cenna dla Uczelni.  

Dziekan dr hab. A. Janicki, prof. UG przypomniał, że sylwetkę prof. dr hab. 
Małgorzaty Omilanowskiej także przedstawiał na poprzednim posiedzeniu Senatu UG. Pani 
Profesor posiada wybitny dorobek naukowy, jest uznanym autorytetem naukowym  
w Polce i na arenie międzynarodowej. Dorobek, droga zawodowa, funkcje, które Pani 
Profesor pełniła wcześniej i pełni obecnie szczególnie predestynują Ją do zasiadania  
w Radzie UG. Do wniosku załączono rekomendacje tak wybitnych uczonych jak  
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prof. Grzegorz Węgrzyn, prof. Jacek Purchla, prof. Krzysztof Polkowski. Dziekan dr hab.  
A. Janicki, prof. UG zwrócił się z prośbą o poparcie kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty 
Omilanowskiej. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że prof. UMK Dominik Antonowicz 
jest wybitnym specjalistą w zakresie polityki publicznej związanej ze szkolnictwem 
wyższym, zwłaszcza z ewaluacją badań naukowych a także ustrojem i zarządzaniem 
instytucjami akademickimi, czego przejawem jest Jego uczestnictwo w wielu gremiach 
doradczych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisji Ewaluacji Nauki oraz 
organizacjach międzynarodowych zajmujących się ustrojem szkół wyższych. Do wniosku 
dołączono listy rekomendacyjne wybitnych osobistości nauki polskiej i międzynarodowej.  

Dr hab. Mariusz Sapota, prof. UG poinformował, że mgr Radosław Chmieliński jest 
osobą związaną z szeroko rozumianą gospodarką morską, absolwentem Uniwersytetu 
Gdańskiego. Posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu różnorodnymi 
przedsięwzięciami związanymi z eksploracją mórz, jest dyrektorem ds. żeglugi 
przedsiębiorstwa „CHIPOLBROK”. Kondycja firmy, którą kieruje od lat pokazuje, że jest 
bardzo dobrym fachowcem, Jego zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie w dużym 
stopniu mogą przydać się Uniwersytetowi Gdańskiemu.  

Dr hab. A. Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG poinformowała, że Maciej Dobrzyniecki 
jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, z którym aktywnie 
współpracuje od wielu lat, jest członkiem Business Centre Club, konsulem honorowym 
Królestwa Hiszpanii. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW z wykształcenia jest politologiem, 
uczestniczy w szeregu przedsięwzięciach wspieranych przez Komisję Europejską, 
związanych z polityką naukową, badawczą oraz podniesieniem jakości kształcenia na 
uczelniach wyższych w całej Europie. Prof. UW Maciej Duszczyk uczestniczył w tworzeniu 
projektu, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia 
Badawcza" i zdobywa doświadczenie przy wdrażaniu tego projektu na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pan Profesor brał udział w tworzeniu sojuszu Uniwersytetów Europejskich 
4EU+, przygotowaniu oferty w konkursie Komisji Europejskiej, tworzeniu systemu oceny 
jakości badań i wsparcia pracowników na Uniwersytecie Warszawskim, doradzał kilku 
rządom w zakresie systemu nauki oraz polityki migracyjnej. Doświadczenie dra hab. 
Macieja Duszczyka, prof. UW w zakresie zarządzania szkolnictwem wyższym oraz 
znajomość europejskiego rynku pracy z pewnością będą niezwykle cenne dla Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przypomniała, że kandydatura Pana Bartłomieja 
Glinki także była przedstawiana na poprzednim posiedzeniu Senatu UG. Pan Bartłomiej 
Glinka jest Prezesem OMIDA Logistics i założycielem grupy OMIDA, od lat współpracuje  
z Wydziałem Ekonomicznym. Jego zapał i doświadczenie będą służyć rozwojowi 
Uniwersytetu Gdańskiemu.  

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym  
prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że dr Tomasz Szymczak absolwentem Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz podyplomowych studiów Executive MBA na 
Donau Universität w Krems w Austrii. Posiada stopień naukowy doktora nauk 
ekonomicznych obroniony w 2013 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego na podstawie dysertacji pt. „Globalny duopol w produkcji dużych samolotów 
cywilnych na przykładzie transatlantyckiej konkurencji Boeinga i Airbusa” pod kierunkiem 
prof. Dariusza Filara. Od 2017 roku jest Prezesem Zarządu Gdańskiej Fundacji 
Przedsiębiorczości – Inkubatora Starter. Jest nauczycielem akademickim, wykładowcą 
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przedmiotów: ekonomika transportu, logistyka międzynarodowa, polityka przemysłowa 
oraz innowacyjna. Doświadczenie dra Macieja Szymczaka będzie z pewnością niezwykle 
cenne w pracach Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Rekomendację przedłożył 
Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Pan Wiesław Byczkowski.  

Dr hab. A. Kubicki, prof. UG poinformował, że Pan Łukasz Żelewski jest osobą znaną 
w środowisku gospodarczym Pomorza, jest Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza 
SA, pełnił funkcje zarządcze w wielu różnych firmach, był Dyrektorem Departamentu 
Gospodarki i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 
Aktywnie udziela się w różnych gremiach, które są organami zarządczymi środowiska 
biznesowego, zasiada w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego przy Pomorskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w Radzie Nadzorczej Międzynarodowych Targów 
Gdańskich, w Komitecie monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego oraz w radzie nadzorczej Edukacja Regionalna Sp z o.o. Doświadczenie Pana 
Łukasza Żelewskiego było pomocne przy realizacji programów Regionalnego Programu 
Operacyjnego, czego efektem jest między innymi nowy budynek Instytutu Informatyki.  
Pan Łukasz Żelewski jest członkiem Rady Konsultacyjnej na Wydziale Matematyki Fizyki  
i Informatyki. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 61 osób, 61 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2021-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 5 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie wyboru Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2021-2024. 

Rektor dr hab. P. Stepnowski poinformował, że najpierw trzeba wybrać komisję 
skrutacyjną. Będzie jedno głosowanie na wszystkich członków komisji. Kandydatami są: 
prof. dr hab. Beata Możejko, dr Tomasz Czuba, mgr Anna Pauli. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak.  
Senat UG wybrał komisję skrutacyjną w następującym składzie: prof. dr hab. Beata 
Możejko, dr Tomasz Czuba, mgr Anna Pauli. 

Wybór członków Rady UG na kadencję 2021-2024 spoza wspólnoty Uczelni. 
Do obsadzenia są 4 mandaty, zaznaczenie większej liczby kandydatów spowoduje 

nieważność głosu. Kandydatami są: Dominik Antonowicz - Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, Radosław Chmieliński - Towarzystwo Okrętowe SA"CHIPOLBROK", 
Maciej Dobrzyniecki - Kanclerz Loży Gdańskiej Business Centre Club, Maciej Duszczyk 
Uniwersytet Warszawski, Bartłomiej Glinka - Prezes OMIDA Logistics, Tomasz Szymczak, 
Inkubator "Starter", Łukasz Żelewski - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 
 Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że w głosowaniu udział wzięło 57 osób, 
wymagana większość bezwzględna wynosi 29 głosów. Poszczególni kandydaci zdobyli 
następującą liczbę głosów: Dominik Antonowicz – 48 głosów, Radosław Chmieliński – 14 
głosów, Maciej Dobrzyniecki – 16 głosów, Maciej Duszczyk – 41 głosów, Bartłomiej Glinka 
– 30 głosów, Tomasz Szymczak – 34 głosy, Łukasz Żelewski – 29 głosów. 
Do Rady UG na kadencję 2021-2024 spoza wspólnoty Uczelni wybrani zostali: Dominik 
Antonowicz, Maciej Duszczyk, Tomasz Szymczak, Bartłomiej Glinka. 
 
 
 



7 
 

Wybór członków Rady UG na kadencję 2021-2024 ze wspólnoty Uczelni. 
Do obsadzenia są 2 mandaty, zaznaczenie większej liczby kandydatów spowoduje 

nieważność głosu. Kandydatami są: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG - Wydział Prawa 
i Administracji, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Wydział Nauk Społecznych, 
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska - Wydział Historyczny. 

Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że w głosowaniu udział wzięło 47 osób, 
wymagana większość bezwzględna to 24. Poszczególni kandydaci zdobyli następującą 
liczbę głosów: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG – 46 głosów, prof. dr hab. Cezary 
Obracht-Prondzyński - 27 głosów, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – 39 głosów. 
Do Rady UG na kadencję 2021-2024 ze wspólnoty Uczelni wybrane zostały: dr hab. Anna 
Machnikowska, prof. UG oraz prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska. 
 Mgr A. Pauli poinformowała, że z powodu problemów z internetem w głosowaniu 
wyboru członków Rady UG spoza wspólnoty Uczelni głosy zostały zliczone z opóźnieniem 

mimo, że formularz został zamknięty. W związku z tym trzeba powtórzyć to głosowanie.  
 Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że system uaktualnił liczbę oddanych 
głosów było 57 teraz jest 61. W związku z tym zmieniła się wymagana bezwzględna 
większość. Trzeba powtórzyć głosowanie na czwartego kandydata. Prof. dr hab. B. Możejko 
poinformowała, że zgodnie z Ordynacją Wyborczą UG odpada kandydat na członka Rady 
UG spoza wspólnoty, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów, czyli Pan Radosław 
Chmieliński. Zostaje trzech kandydatów: Maciej Dobrzyniecki, Bartłomiej Glinka i Łukasz 
Żelewski. Należy wybrać jedną osobę z trzech. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie na 
kandydatów ze wspólnoty Uczelni, to wyniki głosowania nie zmieniają się, nastąpiła tylko 
różnica w liczbie oddanych głosów. System pokazał, że najpierw głosowało 47 osób, potem 
60 osób, ale to głosowanie jest już zamknięte. 
 Prof. dr hab. J. Zaucha zauważył, że skoro system pokazał, iż głosowało więcej osób, 
to głosy te powinny rozłożyć się na poszczególnych kandydatów, niektórzy z nich powinni 
uzyskać więcej głosów niż to ogłoszono wcześniej. Czy w związku z tym Pan Radosław 
Chmieliński, który ma odpaść nie uzyskał większej liczby głosów? 
 Prof. dr hab. B. Możejko przedstawiła liczbę głosów, jakie uzyskał każdy  
z kandydatów porównując dwa formularze - przy głosujących 57 osobach i przy 61 
osobach: Dominik Antonowicz – 48 i 48 głosów, Radosław Chmieliński 14 i 14 głosów, 
Maciej Dobrzyniecki16 i 16 głosów, Maciej Duszczyk 41 i 41 głosów, Bartłomiej Glinka 30  
i 30 głosów, Tomasz Szymczak 34 i 34 głosy, Łukasz Żelewski 29 i 29 głosów. Nie ma 
różnicy, każdy z kandydatów ma taką samą liczbę głosów. Różnica jest tylko w liczbie 
oddanych głosów 57 i 61, a co za tym idzie inna jest większość bezwzględna, która przy 61 
głosujących wynosi 31 a przy 57 głosujących wynosi 29.  

Kolejne głosowanie: wybór członków Rady UG na kadencję 2021-2024 spoza 
wspólnoty Uczelni. 
 Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że w głosowaniu tym udział wzięło 56 osób 
a wymagana bezwzględna większość wynosi 29. Kandydaci uzyskali następującą liczbę 
głosów: Maciej Dobrzyniecki – 10 głosów, Bartłomiej Glinka – 23 głosy, Łukasz Żelewski – 
23 głosy. Ponieważ dwaj kandydaci uzyskali taką samą liczbę głosów należy przeprowadzić 
kolejne głosowanie. Żadna z osób nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Obecnie 
odpada kandydat, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów, czyli Pan Maciej Dobrzyniecki. 
Do następnej rundy głosowania przechodzą Pan Bartłomiej Glinka i Pan Łukasz Żelewski. 
Trzeba oddać głosy na jednego z tych dwóch kandydatów.  
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Kolejne głosowanie: wybór członków Rady UG na kadencję 2021-2024 spoza 
wspólnoty Uczelni. 

Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że w głosowaniu uczestniczyły 54 osoby, 
Bartłomiej Glinka uzyskał 32 głosy a Łukasz Żelewski 22 głosy. W skład Rady UG wejdzie 
Pan Bartłomiej Glinka. Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybrał Radę Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2021-2024 w składzie: Anna Machnikowska - Wydział Prawa  
i Administracji, Małgorzata Omilanowska - Wydział Historyczny, Dominik Antonowicz - 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Maciej Duszczyk - Uniwersytet Warszawski, 
Bartłomiej Glinka - Prezes OMIDA Logistics, Tomasz Szymczak - Inkubator "Starter",  
Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował żeby Przewodniczący Rady UG 
został wybrany na posiedzeniu Senatu UG w styczniu, po pierwszym spotkaniu nowej Rady 
UG. Przewodniczącym będzie osoba spoza wspólnoty Uczelni. JM Rektor pogratulował 
nowym członkom Rady UG i stwierdził, że liczy na owocną współpracę. JM Rektor 
podziękował kandydatom, którzy nie weszli w skład Rady UG za chęć wsparcia Uczelni  
i wyraził nadzieję, że mimo wszystko będą współpracować i wspomagać Uniwersytet 
Gdański w dalszych działaniach. Ostatnie posiedzenie dotychczasowej Rady UG odbędzie 
się w najbliższą sobotę 19 grudnia 2020 roku.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyboru Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 
2021-2024.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego członkowi Rady 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że miesięczne wynagrodzenie 
przysługujące członkowi Rady Uniwersytetu Gdańskiego ustala się w wysokości 3 000 
złotych. W poprzedniej kadencji było to 4200 złotych, ale wobec aktualnej sytuacji 
finansowej Uczelni, Kwestor mgr M. Wojtaszko zaproponowała niższą wysokość 
wynagrodzenia.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 56 osób tak,  
2 osoby nie. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego członkowi Rady Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt Regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Gdańskiego i poinformował, że jest to pierwszy etap zmian porządkujący 
obecną strukturę Uczelni, ujednolicający niektóre obszary działalności i wyodrębniający te 
elementy struktury, które dotyczą administracji podległej poszczególnym obszarom za 
które odpowiedzialni są prorektorzy. Zmiany obejmą także strukturę funkcjonalną, która 
dotyczy jednostek ogólnouniwersyteckich. Przystąpiono także do prac nad mapowaniem 
procesowym, które ma unaocznić jakie procesy decyzyjne i przepływy informacji 
funkcjonują w Uczelni, zarówno na poziomie administracji centralnej, jak i funkcjonalnej 
struktury na wydziałach. Na tej podstawie, biorąc również pod uwagę doświadczenia 
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innych uczelni polskich i międzynarodowych, zostanie wypracowana ostateczna struktura. 
Prawdopodobnie potrwa kilka najbliższych miesięcy. Aby w tym czasie móc sprawnie 
zarządzać Uczelnią uporządkowano poszczególne elementy struktury, zarówno  
w obszarach podległych prorektorom jak i w pionie rektorskim. Chodzi o obszary 
administracyjne, czyli głównie biura oraz jednostki ogólnouniwersyteckie, które pomimo 
określonej podległości służbowej dotyczą całej Uczelni, horyzontalnie przenikają przez 
całą strukturę. Oprócz już istniejących jednostek głównie pod nazwami centrów pojawią 
się nowe jednostki jak np.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Aktywności 
Studenckiej i Doktoranckiej, Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej, Centrum 
Komunikacji i Promocji. Pozostałe obszary uległy lekkiej reorganizacji, ale nie wiąże się to 
ze zwiększeniem zatrudnienia ani z gruntowną przebudową struktur. Dołączono elementy 
struktury administracji wynikającej z działalności Kanclerza oraz nowych obszarów 
działalności zastępców Kanclerza, przede wszystkim Kwestury oraz Zastępcy Kanclerza ds. 
Informatycznych. Ten ostatni obszar jest dopiero budowany, pozwoli na znaczące 
usprawnienie narzędzi informatycznych na poziomie zarządzania Uczelnią.  
 Dziekan dr hab. A. Janicki, prof. UG zauważył, że w strukturze Wydziału 
Historycznego nie wykazano Biura Dziekana. 

Mgr A. Pauli poinformowała, że zostanie to poprawione. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę pozytywnie zaopiniował projekt Regulaminu 
organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 8 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-2024. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zmiany wynikają przede 
wszystkim z tego, że zmieniły się osoby sprawujące funkcję prorektorów i prodziekanów, 
oraz nazwy tych stanowisk. Nastąpiła także zmiana na stanowisku Kwestora oraz  
w składzie Uczelnianej Komisję Socjalno-Mieszkaniowej. 

Dr hab. A. Kubicki, prof. UG poinformował, że w uchwale niepoprawnie napisano 
nazwisko dra hab. Wiesława Miklaszewskiego, prof. UG. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 46 osób, 45 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do 
końca kadencji 2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9 

Dyrektor mgr A. Swebocka przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum 
Języków Obcych za rok akademicki 2019/2020. 

Dyrektor mgr A. Swebocka poinformowała, że mimo skomplikowanej sytuacji 
związanej z pandemią, w sesji letniej udało się zrealizować przedsięwzięcie, do którego 
przygotowania trwały blisko rok. Chodzi o pilotażową edycję końcowego egzaminu  
z języka angielskiego dla studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów licencjackich 
Wydziału Ekonomicznego. Do tego egzaminu przystąpiło blisko 500 studentów a dzięki 
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dużemu wsparciu Centrum Informatycznego i zaangażowaniu wielu pracowników CJO, te 
skomplikowane w swojej formie egzaminy udało się sprawnie, bez zakłóceń 
przeprowadzić na Portalu Edukacyjnym. Jest to duży powód do satysfakcji  
i przeświadczenia, że rozłożony na kolejne semestry projekt standaryzacji egzaminów 
końcowych także zostanie zrealizowany pomyślnie. W roku akademickim 2019/2020 
lektorzy języków obcych pracowali z 545 grupami lektoratowymi, co przełożyło się na 
ponad 10 tysięcy studentów. CJO naucza obecnie siedmiu języków obcych, dominuje język 
angielski, pozostałe języki to: niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski i polski dla 
obcokrajowców. W zeszłym roku było 7 grup obcokrajowców w ramach wymiany Erasmus. 
W CJO zatrudnionych jest 81 pracowników, z czego 5 osób to pracownicy biura. W zeszłym 
roku języków uczyło się ponad 7 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i blisko  
2,5 tysiąca studentów studiów niestacjonarnych. Już drugi rok prowadzone są lektoraty dla 
studentów z niepełnosprawnością. Są to lektoraty indywidualne nie tylko z języka 
angielskiego. Kadra się szkoli i coraz lepiej radzi sobie ze studentami, którzy mają 
specyficzne potrzeby. Poza edycją pilotażowa standaryzacji egzaminów końcowych, 
przeprowadzane są także szkolenia i warsztaty w językach obcych prowadzone przez 
przedstawicieli firm z sektora gospodarczego Amazon i Alexander Mann Solutions. Łączy 
się to z głównym celem jakim jest stałe podnoszenie jakości kształcenia językowego. 
Realizacja wszystkich przedsięwzięć jest możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
pracowników CJO, którym w miarę możliwości zapewniane są jak najlepsze warunki 
rozwoju zawodowego. Przeprowadzono 5 szkoleń wewnętrznych, 12 szkoleń i konferencji 
zewnętrznych. Centrum uczestniczy w projektach UG ProUG i Funduszu Inicjatyw 
Dydaktycznych w ramach którego pozyskano środki na utworzenie e-skryptu Academic 
English. Kolejny projekt to aplikacja webowa i mobilna do nauki języka angielskiego. Inne 
ważne działania to kursy języka angielskiego dla administracji UG, tłumaczenia dla 
Wydziałów (nowe strony internetowe), pierwsza edycja Szkoły Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców, międzynarodowe egzaminy językowe: TOEIC (język angielski), DFA/ DFP 
(język francuski) W zeszłym roku z inicjatywy CJO obyła się debata, która później 
przekształciła się w Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych. 
Pierwsza edycja odbyła się na Uniwersytecie Warszawskim, dwie następne odbyły się  
on-line w kwietniu a ostatnia w listopadzie. Inicjatywa ta jest skierowana do 
uniwersytetów klasycznych, głównym celem jest utworzenie płaszczyzny do dobrych 
praktyk oraz wypracowanie założeń dla nauki języków obcych w kolejnych latach. Dalsze 
plany to standaryzacja egzaminów końcowych z języków obcych (SSL), a także modyfikacja 
programów lektoratów: język środowiska pracy, język akademicki , język specjalistyczny, 
aktualizacja i uniwersalizacja sylabusów lektoratów, działania na rzecz wprowadzenia 
drugiego obowiązkowego języka obcego co jest zgodne ze Strategią Rozwoju UG w latach 
2020-2025, rozwijanie oferty lektoratów dla studentów z niepełnosprawnościami.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował Dyrektor CJO mgr A. Swebockiej 
oraz wszystkim pracownikom Centrum za wytężoną pracę, ogromne zaangażowanie  
i pogratulował osiąganych sukcesów.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w Centrum Języków Obcych toczy się głęboka dyskusja dotycząca jakości 
kształcenia. Centrum prowadzi stałą analizę wyników ankiet i innych źródeł pozyskiwania 
wiedzy na temat jakości kształcenia, co przekłada się na konkretne przedsięwzięcia. 
Centrum staje się wiodącym ośrodkiem w Polsce, biorąc pod uwagę realizowane 
przedsięwzięcia, nowe pomysły i inicjatywy mające charakter długotrwały, których celem 
jest podniesienie jakości i kultury kształcenia nauczania języków obcych. Prorektor ds. 
Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG podziękował Dyrektor  
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mgr A. Swebockiej i pozostałym pracownikom CJO za wszystkie podejmowane działania  
i zaangażowanie.  

Prof. dr hab. J. Zaucha stwierdził, że nauczanie języków obcych jest bardzo ważną 
dziedziną budującą pozycję Uczelni, bowiem młodzież coraz bardziej zwraca uwagę na ten 
aspekt kształcenia. Prof. dr hab. J. Zaucha zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy jest szansa 
na zatrudnianie native speakerów jako lektorów. Zwiększyłoby to atrakcyjność oferty  

Mgr A. Swebocka poinformowała, że w tej chwili jest zatrudnionych dwóch „native 
speaker’ów” - jeden jest Anglikiem, drugi Francuzem. W przeszłości także pojawiali się 
pracownicy o innym obywatelstwie czy narodowości. Konkursy na lektorów są często 
ogłaszane, ale zgłasza się niewielu kandydatów o narodowości innej niż polska. Problemem 
jest ich komunikatywność w języku polskim, bo to także jest brane pod uwagę. Tacy 
pracownicy są zatrudniani o ile tylko wymogi formalne na to pozwalają.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 47 osób, 46 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Centrum Języków Obcych za rok 
akademicki 2019/2020. 
 
 
ad 10  

Dyrektor Centrum dr J. Patok przedstawił sprawozdanie z działalności Centrum 
Wychowania Fizycznego i Sportu za rok akademicki 2019/2020. 

Dyrektor Centrum dr J. Patok poinformował, że działalność dydaktyczna CWFiS  
w roku akademickim obejmowała zajęcia obligatoryjne, fakultatywne, zajęcia sportowe  
w ramach sekcji KU AZS UG, zajęcia rehabilitacyjne i obozownictwo. W roku akademickim 
2019/2020 obowiązkowym wychowaniem fizycznym objętych było około 6000 studentów 
studiów stacjonarnych. Zorganizowano 289 grup ćwiczebnych ogólnorozwojowych oraz 
specjalistycznych w 25 dyscyplinach. Celem zajęć było podniesienie ogólnej sprawności 
fizycznej, umiejętności technicznych i taktycznych w wybranych dyscyplinach sportu.  
W ramach wychowania fizycznego w 14 grupach prowadzono zajęcia rehabilitacyjne dla 
studentów. Zajęciami tymi objęto 130 studentów. Ich celem było przywrócenie, poprawa 
oraz utrzymanie sprawności i zdrowia. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 
organizowano cykliczne weekendowe warsztaty rehabilitacyjne w Cetniewie, zajęcia na 
basenie, sali rehabilitacyjnej i odnowie biologicznej. Od 13 marca 2020 roku zajęcia 
wychowania fizycznego prowadzono w formie zdalnej, polegającej na rejestracji 
wyznaczonych zadań aktywności fizycznej z wykorzystaniem aplikacji sportowych. Dla 
studentów posiadających semestralne lub roczne zwolnienie z wychowania fizycznego 
zorganizowano dwie grupy zajęć z edukacji sportowo-zdrowotnej. Dla pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego zorganizowano zajęcia sportowo-rekreacyjne w dyscyplinach: 
pływanie, ćwiczenia rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe, gry zespołowe, fitness, nauka gry  
w tenisa, odnowa biologiczna, nauka jazdy na nartach. W ramach współpracy z Akademią 
Sztuk Pięknych w Gdańsku prowadzono zajęcia wychowania fizycznego dla 10 grup 
studentów tej uczelni. Szczególnym obszarem działalności CWFiS jest sport akademicki. 
Działalność tą przy współpracy z KU AZS UG, prowadzono w 25 sekcjach sportowych 
skupiających 500 zawodniczek i zawodników, studentów i pracowników Uczelni. W XXXVII 
edycji Akademickich Mistrzostw Polski Uniwersytet Gdański w klasyfikacji generalnej 
uplasował się na 6 miejscu wśród 137 startujących uczelni, zaś w klasyfikacji 
uniwersytetów na 3 miejscu na 20 biorących udział. Zostało to docenione na uroczystej Gali 
Sportu w Warszawie. W Akademickich Mistrzostwach Polski szczególnie wyróżniły się 
następujące sekcje: ergometr wioślarski mężczyzn – złoty medal, piłka ręczna kobiet – 
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złoty medal, szachy – złoty medal, biegi przełajowe mężczyzn – srebrny medal, ergometr 
wioślarski kobiet – srebrny medal, futsal kobiet - srebrny medal, futsal mężczyzn – srebrny 
medal, piłka nożna kobiet – srebrny medal, piłka ręczna mężczyzn – srebrny medal, 
snowboard kobiet – srebrny medal, tenis kobiet – srebrny medal, unihokej – srebrny medal, 
żeglarstwo – srebrny medal, tenis stołowy kobiet – brązowy medal. Ponadto studenci 
Uniwersytetu Gdańskiego zdobywali indywidualne medale Akademickich Mistrzostw 
Polski w: biegach przełajowych, karate, lekkiej atletyce, snowboardzie, szermierce, 
żeglarstwie. Klub Uczelniany AZS i Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 
Uniwersytetu Gdańskiego były organizatorami imprez o charakterze ogólnopolskim takich 
jak: finał Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej - Gdynia 2020, półfinał 
Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie stołowym – Gdańsk 2020. Imprezy o zasięgu 
wojewódzkim to m.in.: Mistrzostwa Uniwersytetu Gdańskiego w szachach, biegi 
przełajowe w ramach Pomorskiej Ligi Akademickiej, turniej Pomorskiej Ligi Akademickiej 
w trójboju siłowym. Jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, to  
w ogólnopolskich konferencjach szkoleniowo-metodycznych i licencyjnych uczestniczyły  
4 osoby. Celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych w dyscyplinach: piłka siatkowa, 
piłka ręczna, piłka nożna oraz futsalu. Ponadto Centrum zorganizowało szkolenie dla 
pracowników z zakresu fitnessu - „Zdrowy kręgosłup”. 

Mgr T. Aftański przedstawił prezentację podsumowującą sezon sportowy 
2019/2020.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski w imieniu własnym i Senatorów pogratulował 
pracownikom CWFiS oraz studentom sukcesów sportowych. Na uwagę zasługuje fakt, że te 
sukcesy osiągane są mimo niezadawalającego zaplecza sportowego.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
podkreślił, że ta sportowa aktywność ma miejsce w okresie zagrożenia pandemicznego. 
Rozwiązania, które zostały podjęte przez zespół CWFiS już w marcu, były bardzo otwarte 
na potrzeby studentów. Zajęcia z wychowania fizycznego przeprowadzano przy użyciu 
różnorodnych aplikacji. Było to działanie nowatorskie i przyniosło bardzo dobre efekty. 
Niektóre uczelnie dopiero teraz rozważają przyjęcie rozwiązań, które CWFiS wprowadziło 
już w marcu i kwietniu. Wszystkie realizowane działania sportowe wiążą się z bardzo 
intensywną promocją Uniwersytetu Gdańskiego. Sukcesem okazał się program, który 
pilotażowo wprowadzono dwa lata temu, chodzi o przyjmowanie wybitnych sportowców 

przy dodatkowej punktacji.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego i 
Sportu za rok akademicki 2019/2020. 
 
 
ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
26 listopada 2020 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 47 osób, 47 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
26 listopada 2020 roku. 
 
 
 
 
 



13 
 

 
ad 12  

Zatwierdzenie protokołu głosowania Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
6 grudnia 2020 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 47 osób, 46 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 6 grudnia 
2020 roku. 
 
 
ad 13  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Prezydium PKA przyznało 
Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały Kierunek dla kierunku 
Biotechnologia. JM Rektor złożył gratulacje byłym i obecnym władzom 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz całej społeczności 
Wydziału. To kolejny dowód na utrzymywanie na Uniwersytecie Gdańskim najwyższych 
standardów w zakresie kształcenia akademickiego. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Uniwersytet Gdański zajął 
szóste miejsce w ostatniej klasyfikacji związanej z efektywnością pozyskiwania grantów 
z Narodowego Centrum Nauki. Działania podejmowane w zakresie intensyfikacji a także 
zmiany filozofii opieki nad kierownikami projektów pozwalają umacniać i podnosić 
pozycję Uniwersytetu Gdańskiego w rankingu uczelni polskich. 
 Dziekan dr hab. E. Król, prof. UG podziękowała za gratulacje i poinformowała, że 
uzyskanie Certyfikatu Doskonałości jest ogromnym zaszczytem. Kierunek Biotechnologia 
Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał to wyróżnienie jako jedyny w Polsce. Jest to sukces 
wszystkich pracowników naukowych, doktorantów, pracowników administracji,  
a szczególnie poprzednich władz dziekańskich, które przygotowały wniosek i były 
inicjatorami nowego programu kształcenia na studiach pierwszego stopnia, opartego  
o moduły tematyczne. Właśnie ten aspekt został wysoko oceniony przez PKA. Sukces ten 
jest wyzwaniem dla nowych władz dziekańskich, które będą robiły wszystko, żeby 
Certyfikat utrzymać przez kolejne lata. 
 Dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG zauważył, że akredytacja na 
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed była jedną z pierwszych 
akredytacji przeprowadzanych według nowych zasad. Trzeba pamiętać o tym, że co 
najmniej trzy z dziesięciu ocenianych kryteriów dotyczą nie tego co robi sam wydział, 
dany kierunek studiów, ale w dużej mierze związane są z działalnością struktur 
ogólnouczelnianych, systemów informatycznych a nawet systemu stypendialnego. Należy 
przeanalizować raporty samooceny i raporty Komisji właśnie pod kątem działalności 
struktur ogólnouczelnianych na co wydziały, czy dane kierunki studiów nie mają dużego 
wpływu.  
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że każdy z raportów zanim zostanie wysłany jest dokładnie analizowany 
przez Biuro Jakości Kształcenia a oceny PKA są podstawą do dyskusji na temat bieżących 
akredytacji, są szczegółowo analizowane. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że w tym obszarze przed Uczelnią 
stoi wiele wyzwań związanych z przygotowaniem Uczelni do oceny kompleksowej, 
zupełnie nowego rodzaju akredytacji. Uniwersytet Gdański jako laureat konkursu 
Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza będzie musiał dokonać samooceny  
w zakresie oceny kompleksowej, zgodności celów akredytacyjnych także ze Strategią.  
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 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
podziękował wszystkim pracownikom naukowym, badawczym, naukowo-badawczym, 
pracownikom technicznym i administracji za mobilizację, aktywność w sytuacji 
pandemicznej, która trwa od wielu miesięcy. W marcu, kiedy trzeba było przejść na 
kształcenie zdalne Uczelnia poradziła sobie z sesją egzaminacyjną, dyplomami i płynnie 
weszła w rok akademicki 20/21. Liczba zachorowań w województwie pomorskim  
i w kraju jest niepokojąca ale na szczęście konsekwencje pandemiczne dotykają 
społeczność Uczelni w stosunkowo małym stopniu. W ciągu bieżącego tygodnia w izolacji 
domowej na kwarantannie było 13 pracowników. Od początku pandemii liczba osób 
skierowanych na kwarantannę przekroczyła 300. Na razie nie wiadomo jakie będą 
kolejne rozwiązania prawne, ale w tej chwili pracownicy będący na kwarantannie lub 
izolacji domowej mogą pracować. Uczelnia na bieżąco dostosowuje się do obowiązujących 
wymogów prawnych, żeby pracownicy mogli pracować tak jak dawniej, z poczuciem 
bezpieczeństwa. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że ostatnio pojawiła się 
niepokojąca interpretacja, zgodnie z którą artykuły opublikowane w latach 2017 i 2018 
w czasopismach, które nie znalazły się na liście ministerialnej ogłoszonej w 2019 roku, 
nie spełniają kryterium wykluczenia z sankcji. Oznacza to, że ktoś, kto w latach 2017  
i 2018 publikował w niezłym czasopiśmie, dowiedział się po roku lub dwóch latach, że 
jest traktowany tak, jakby nic nie opublikował. Jest to działanie prawa wstecz. Nie można 
akceptować takich działań Ministerstwa, tym bardziej, że niekiedy chodzi o naprawdę 
dobre czasopisma takie jak np.: „Polityka Społeczna”, w którym ukazywały się publikacje 
osób znanych i cenionych.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że podziela stanowisko 
Dziekana prof. dra hab. M. Szredera uznając za nieetyczne i niemające podstaw prawnych 
próby zmiany zasad szacowania publikacji, nie na zasadach z okresu publikacji lecz  
z okresu późniejszego. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił terminy kolejnych posiedzeń 
Senatu UG w 2021 roku: 28 stycznia, 25 lutego, 25 marca, 29 kwietnia, 27 maja,  
17 czerwca. 

 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 


