
 

Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 19 maja 2016 roku 

 

 Posiedzenie prowadził Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wręczył dr hab. Mariuszowi Kraska  

z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, pogratulował nowo zatrudnionemu profesorowi 

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

 

 

ad 2 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zaproponował zdjęcie z porządku obrad 

punktu 5 - opinia Senatu UG w sprawie powołania Dyrektora Studium Języków Obcych. 

Pracownicy Studium zwrócili się z prośbą o wydłużenie terminu w jakim muszą zaopiniować 

kandydata na stanowisko Dyrektora. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn 

zaproponował także, aby punkt 8 - projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały  

nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne 

i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018 był omawiany 

zaraz po punkcie 4 porządku, ponieważ Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab.  

J. A. Włodarski musi wcześniej opuścić posiedzenie Senatu UG. 

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

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

3.1. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Danuty Rucińskiej na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Stanisława Miecznikowskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Marii Kaźmierczak na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie zatrudnienia nowego Kanclerza Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

5. Zdjęty z porządku obrad 

6. Opinia Senatu UG w sprawie powołania Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego  

i Sportu. 

7. Opinia Senatu UG w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biblioteki UG. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 

Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
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9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 z dnia 29 marca 2012 

roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk 

Społecznych. 

10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 64/15 w sprawie powołania Uczelnianej 

Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 roku. 

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1  
Prof. dr hab. J. Burnewicz przedstawił wniosek Wydziału Ekonomicznego  

o zatrudnienie prof. dr hab. Danuty Rucińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 42 osoby tak, 4 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  

prof. dr hab. Danuty Rucińskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.2 

Prof. dr hab. J. Burnewicz przedstawił wniosek Wydziału Ekonomicznego  

o zatrudnienie dra hab. Stanisława Miecznikowskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 38 osób tak, 8 osób nie, 

5 osób wstrzymało się od głosu. 

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

Stanisława Miecznikowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.3 

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

i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 45 osób tak, 1 osoba nie, 

4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

Dziekan prof. dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału Nauk 

Społecznych o zatrudnienie dr hab. Marii Kaźmierczak na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak, 1 osoba nie, 

2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. 

Marii Kaźmierczak na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4 

Opinia Senatu UG w sprawie zatrudnienia nowego Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego. 

Zgodnie z § 59 ust. 1 Statutu UG Kanclerza Uniwersytetu zatrudnia i zwalnia Rektor po 

zasięgnięciu opinii Senatu. 

 Rektor Elekt prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że wybór Kanclerza 

Uniwersytetu Gdańskiego przebiegł zgodnie z obowiązującymi procedurami. Rozpisano 

konkurs, zgłosił się jeden kandydat - Pan dr Mirosław Czapiewski z Wydziału Zarządzania.  

Pan dr M. Czapiewski ma ogromne doświadczenie zawodowe, od 1988 roku jest pracownikiem 

Instytutu Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, był Prodziekanem Wydziału 

Zarządzania, Prodziekanem w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu oraz Dziekanem 

Wydziału Zamiejscowego tej szkoły w Lęborku. Pan dr M. Czapiewski pełnił również wiele 

funkcji w różnych organizacjach gospodarczych i dzięki ich wsparciu Uniwersytet Gdański 

mógł realizować wiele projektów. Dr M. Czapiewski między innymi był Dyrektorem ds. 

Pracowniczych i Restrukturyzacji w LOTOS S.A. oraz Dyrektorem Zarządzającym  

w ENERGA SA. w Gdańsku. Ma silne związki ze środowiskiem gospodarczym, 

współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Pomorskim Związkiem 

Pracodawców, był członkiem Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji  

i Kierownictwa, Przewodniczącym Zespołu Gospodarczego Wojewódzkiej Rady Dialogu 

Społecznego. Jednocześnie realizował wiele projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, także tych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Projekty te dotyczyły nie tylko zarządzania, ale też innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. 

Dr M. Czapiewski nie przerwał pracy naukowej ale przez kilka ostatnich lat był na urlopie 

bezpłatnym ponieważ trudno pogodzić pracę nauczyciela akademickiego z funkcjami, które 

pełnił w gospodarce i w samorządzie. Przez ostatnie dwie kadencje jest przedstawicielem 

adiunktów w Senacie UG. Dr M. Czapiewski był wielokrotnie wyróżniany za swoje zasługi. 

Jest między innymi laureatem nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nauk 

Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, nagrodę 

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego I stopnia, został również odznaczony Medalem Edukacji 

Narodowej. Dr M. Czapiewski pełniąc różne funkcje zawsze wspierał Uniwersytet Gdański.  

W czasie gdy był Dyrektorem Zarządzającym ENERGA S.A. Wydział Zarządzania z sukcesem 

zrealizował projekt wspólnie z tą firmą. Pan dr M. Czapiewski jest osobą komunikatywną, 

naukowo specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a przecież kapitał ludzki w Uczelni 

jest najważniejszy. Rektor Elekt prof. UG, dr hab. J. Gwizdała stwierdził, iż jest głęboko 

przekonany że dr M. Czapiewski spełni oczekiwania wszystkich a współpraca będzie bardzo 

dobra i zwrócił się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie tej kandydatury.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że również bardzo popiera tę 

kandydaturę. Dr M. Czapiewski utożsamia się z Uczelnią, jest osobą, która łączy kompetencje 

zarządcze ze znajomością specyfiki szkoły wyższej, co jest bardzo cenne. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński stwierdził, że Pan dr M. Czapiewski posiada niezwykłe 

kompetencje jako mediator i negocjator w sporach, wielokrotnie był proszony o pomoc  

w rozwiązaniu konfliktowych sytuacji w różnych zakładach pracy. Jest to niezwykle rzadka 

umiejętność. 

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

organizacyjna każdej instytucji po pewnym czasie wymaga weryfikacji i zmian, dotyczy to 

także Uniwersytetu Gdańskiego. Rektor Elekt prof. UG, dr hab. J. Gwizdała podjął już w tej 

kwestii pierwsze kroki. Aby usprawnić sprawy informatyczne Uczelni, które nie funkcjonują 
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jak należy, utworzył stanowisko Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji. Podporzadkowanie 

zmieni także Działu Kontrolingu, chodzi o to żeby informacje finansowe nie były dublowane. 

Zmianie ulegną również kompetencje Prorektora ds. Rozwoju i Finansów. Nie będzie już 

takiego nacisku na finanse i stanowisko to będzie nosiło nazwę Prorektor ds. Rozwoju.  

Pan dr M. Czapiewski jest profesjonalnie przygotowany do takich wzywań, posiada ogromne 

doświadczenie w tym zakresie, co było widoczne wówczas, gdy był Dyrektorem 

Zarządzającym ENERGA S.A. Kiedy firma przeprowadzała ogromne zmiany organizacyjne 

związane między innymi z debiutem giełdowym spółki. Takie umiejętności mogą być  

z pożytkiem wykorzystane na stanowisku Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 45 osób tak, 4 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana dra Mirosława Czapiewskiego na 

stanowisko Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

 

ad 8 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków  

i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim 

w roku akademickim 2017/2018. 

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

w „Szczegółowych zasadach postępowania rekrutacyjnego na poszczególne kierunki i formy 

studiów” stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 21/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018, 

dodaje się tabelę z zasadami rekrutacji na studia na Wydziale Prawa i Administracji - 

International Business Law and EU Administration (II stopień studiów stacjonarnych). 

Podstawę przyjęcia na studia będzie stanowiła ocena uzyskana na dyplomie, a w przypadku 

gdy liczba osób mająca taką samą punktację przekroczy ustaloną liczbę miejsc, zostanie 

zastosowane kryterium dodatkowe w postaci średniej arytmetycznej ocen z toku studiów. 

Kryteria kwalifikacyjne uzyskały pozytywną opinię Rady Wydziału Prawa i Administracji oraz 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.  

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków 

i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim 

w roku akademickim 2017/2018. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 5 

Zdjęty z porządku obrad.  
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ad 6 

Opinia Senatu UG w sprawie powołania Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. 

Zgodnie z § 54 ust. 3 Statutu UG Dyrektora Studium powołuje i odwołuje Rektor, po 

zasięgnięciu opinii Senatu oraz opinii zebrania ogólnego pracowników Studium. 

Rektor Elekt, prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że kandydatem na Dyrektora 

SWFiS jest Pan dr Jan Patok, który obecnie zajmuje to stanowisko. Projekt budowy Centrum 

Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego jest wpisany na listę strategicznych inwestycji w sport 

akademicki Ministerstwa Sportu i Turystyki. Byłoby dobrze, gdyby w trudnym okresie 

zawiązanym z realizacją tej inwestycji zarządzała i czuwała nad nią osoba doświadczona, 

doskonale znająca specyfikę i potrzeby Studium. Pracownicy SWFiS jednogłośnie poparli 

kandydaturę Pana dra J. Patoka na stanowisko Dyrektora na kadencję 2016-20120.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pana dra J. Patoka na stanowisko 

Dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu na kadencję 2016-20120.  

 

 

ad 7 

Opinia Senatu UG w sprawie zatrudnienia Dyrektora Biblioteki UG. 

Zgodnie z § 55 ust. 4 Statutu UG Dyrektora Biblioteki UG zatrudnia Rektor, po 

zaopiniowaniu przez Senat kandydatury przedstawionej przez Radę Biblioteczną. 

Rektor Elekt prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że kandydatem na stanowisko 

Dyrektora Biblioteki UG jest Pani mgr Grażyna Jaśkowiak, która zajmuje to stanowisko już od 

dłuższego czasu. Pani mgr G. Jaśkowiak bardzo sprawnie, wzorowo zarządza Biblioteką, co 

nie jest łatwe ponieważ oddziały Biblioteki są rozproszone. Kandydatura ta uzyskała 

jednomyślne poparcie członków Rady Bibliotecznej na posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 roku.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że bardzo popiera tę kandydaturę.  

Pani mgr G. Jaśkowiak jest osobą kompetentną, bardzo zaangażowaną w swoją pracę. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 50 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani mgr G. Jaśkowiak na stanowisko 

Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-20120.  
 

 

ad 9 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie 

określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych. 

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

uchwałę trzeba znowelizować, ponieważ na kierunku Psychologia uruchomiono nową 

specjalność Psychoseksuologia  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia po 

przeanalizowaniu wniosku poparła go jednogłośnie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 z dnia 29 marca 2012 roku  

w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk 

Społecznych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 10 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr 64/15 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 

2016-2020. 

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

Uziębło, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej kandyduje na Prodziekana Wydziału 

Prawa i Administracji i związku z tym rezygnuje z członkostwa w Uczelnianej Komisji 

Wyborczej na kadencję 2016-2020. Wydział proponuje powołać w to miejsce  

prof. UG, dra hab. Mariusza Bogusza, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Zebranie 

Uczelnianej Komisji Wyborczej i wybór nowego przewodniczącego odbędzie się w dniu 

dzisiejszym po posiedzeniu Senatu UG.  

Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że wybory prodziekanów na 

Wydziale Prawa i Administracji już się odbyły. Prof. UG, dr hab. P. Uziębło został wybrany na 

Prodziekana ds. Studiów Stacjonarnych i Wieczorowych.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 48 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 64/15 w sprawie powołania 

Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 28 kwietnia 2016 roku. 

 

 

ad 12 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że posiedzenie Senatu UG, które obędzie 

się 23 czerwca będzie ostatnim posiedzeniem Senatu tej kadencji i zwrócił się do Senatorów  

z prośbą, aby poprzez głosowanie wyrazili opinię, czy posiedzenie ma obyć się w Ośrodku 

Konferencyjno-Szkoleniowym UG w Leźnie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 27 osób tak, 13 osób 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że posiedzenie Senatu UG zaplanowane na  

23 czerwca odbędzie się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym UG w Leźnie.  

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

prof. dr hab. Bogdan Nogalski uzyskał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. 

Uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa odbędzie się 20 maja w Centrum 

Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej.  

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

poprzednim posiedzeniu informowała o tym, że zgodnie z propozycją nowelizacji ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym wydział będzie mógł prowadzić niestacjonarne doktoranckie 

studia pod warunkiem, że równocześnie będzie prowadził studia stacjonarne a liczba osób na 

studiach stacjonarnych będzie o połowę większa niż na studiach niestacjonarnych. 

Prawdopodobnie zmiany te wejdą w życie w przyszłym roku akademickim, więc zasady 

rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie przyjęte na poprzednim 

posiedzeniu obsłużą tegoroczny proces rekrutacyjny. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związane 

z kryteriami oceny nauczycieli akademickich udało się ustalić wspólne stanowisko i w związku 
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z tym Statut UG nie będzie zmieniany. Do dziekanów i prodziekanów zostanie skierowane 

pismo, w którym zostanie opisane jakimi kryteriami należy się kierować i jak te sprawy 

powinny wyglądać od strony formalnej.  

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

jako druga uczelnia w Polsce uzyskał logo HR Excellence in Research. Jest to dla Uczelni 

wielki prestiż, wyróżnienie wskazujące, że Uczelnia przestrzega zasad, które zostały uznane za 

słuszne i etyczne w zakresie Zarzadzania Zasobami Ludzkimi. Komisja Europejska nadaje takie 

logo instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu 

postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Ma to również znaczenie praktyczne, 

ponieważ Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznaje za to logo odpowiednią liczbę 

punktów w ocenie parametrycznej, co jest nie bez znaczenia przy uzyskiwaniu przez wydział 

kategorii. Nad przygotowaniem dokumentacji pracował pięcioosobowy zespół a następnie 

dziesięcioosobowa komisja złożona z przedstawicieli wszystkich wydziałów oraz grup 

pracowniczych. Podziękowania należą się wszystkim, ale szczególnie Pani dr K. Świerk, która 

pracami kierowała i je nadzorowała, włożyła w to dużo wysiłku. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w najnowszym numerze 

„Science” ukazał się artykuł międzynarodowego zespołu naukowców z udziałem badaczy  

z Uniwersytetu Gdańskiego - prof. dra hab. Włodzimierza Meissnera oraz dr Agnieszki 

Ożarowskiej z Wydziału Biologii.  

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

z członkami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych uzyskał informację, iż opracowywana 

jest nowelizacja rozporządzenia MNiSW w sprawie kategoryzacji. Wygląda na to, że będzie 

kilka istotnych zmian, mianowicie liczba publikacji brana pod uwagę ma być zmieniona z 3N 

na 2N. W związku pod uwagę będzie brana mniejsza liczba publikacji, co oznacza, że wzrośnie 

ranga publikacji najwyżej punktowanych. Pozostanie współczynnik -2N0, więc wzrośnie 

negatywna pozycja pracowników, którzy nie opublikowali żadnego artykułu, bo liczba ta 

będzie odejmowana od mniejszej liczby publikacji – nie od 3N tylko od 2N. Kolejna zmiana 

dotyczy kryterium czwartego, czyli nieparametrycznej oceny eksperckiej. Mają być 

powoływani również eksperci zagraniczni, czyli prawdopodobnie jednostka będzie musiała 

swoje wybrane osiągnięcia opisać w języku polskim i angielskim. 

 Dr M. Czapiewski podziękował za poparcie Jego kandydatury na stanowisko Kanclerza 

Uniwersytetu Gdańskiego. Działania Kanclerza mają istotny wpływ na realizację różnorodnych 

działań i celów strategicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Istnieją dwie zasady zarządzania, 

jedna z nich to optymalizacja kosztów a druga to intensyfikacja wykorzystania posiadanych 

zasobów. Dr M. Czapiewski poinformował, że jest zwolennikiem tej drugiej zasady  

i zadeklarował, że w obszarach decyzyjnych które są przypisane funkcji Kanclerza będzie 

dyspozycyjny oraz decyzyjny. 

 Dyrektor Biblioteki UG mgr G. Jaśkowiak podziękowała za zaufanie i wybór na 

stanowisko Dyrektora Biblioteki UG na następną kadencję i obiecała, że dołoży starań żeby 

Biblioteka funkcjonowała coraz lepiej.  

 Dr B. Rogo podziękowała za wybór dra Jana Patoka na Dyrektora Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu. Kandydatura ta została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana przez 

pracowników. Dr B. Rogo przypomniała, że od tego roku studenci studiów niestacjonarnych 

mają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego i poinformowała, iż została upoważniona 

przez pracowników SWFiS do zadania pytania o wynagrodzenie za te zajęcia. Dyrektor SWFiS 

zwrócił się już do władz z takim pytaniem i uzyskał informację, że stawka będzie identyczna 

jak za godziny ponadwymiarowe prowadzone na studiach stacjonarnych. Pytanie zadane przez 

pracowników Studium dotyczy § 12 ust. 4 uchwały Senatu UG nr 42/15 z dnia 28 maja 2015 

roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 

dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych 
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dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu 

powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 

ponadwymiarowych. Zapis zawarty w tym paragrafie brzmi następująco: „Stawkę 

wynagrodzenia ustaloną zgodnie z ust. 1 oraz ust. 2 i 3, a także za godziny rozliczane w ramach 

pensum, zwiększa się o 100% za zajęcia dydaktyczne prowadzone w sobotę lub niedzielę.”  

Dr B. Rogo przypomniała, że pracownicy SWFiS obsługują zajęcia na studiach 

niestacjonarnych właśnie tylko w soboty i niedziele a wciąż nie jest pewne czy zgodnie z § 12 

ust. 4 uchwały otrzymają stawkę o 100% wyższą. 

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

z cytowanym przepisem pracownicy Studium otrzymają stawkę o 100% wyższą, ale ważna 

sprawą jest struktura godzin poszczególnych pracowników. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów 

prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że będzie rozmawiał na ten temat z Dyrektorem SWFiS  

dr J. Patokiem. 

 Dr B. Rogo podziękowała za wyjaśnienie.  

Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 23 czerwca 2016 roku. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska 

 

 

 

 

 

 

z up. Prorektor ds. Nauki 

 

 

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn 
 


