
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 23 lutego 2017 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili 
swoją nieobecność na posiedzeniu. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że uroczyste posiedzenie 
Senatu UG z okazji rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 20 marca  
o godz. 10.00. Tego samego dnia o godz. 12.30 odbędzie się robocze posiedzenie Senatu. 
 
 
ad. 1  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Bogumiłowi Linde  
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt potwierdzający zatrudnienie na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. Akty potwierdzające 
zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim 
otrzymali: dr hab. Paweł Antonowicz z Wydziału Zarządzania, dr hab. Jarosław 
Waśniewski z Wydziału Zarządzania, ks. dra hab. Adam Romejko z Wydziału Nauk 
Społecznych, dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc z Wydziału Prawa i Administracji.  
JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć  
w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Teresy Rostowskiej 
na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Józefa Tarnowskiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.3. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Dariusza Tłoczyńskiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.4. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Michała Kosznickiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o nagrody Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu 

Gdańskiego za 2016 rok. 
7. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.  
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8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
26 stycznia 2017 roku. 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3  
 Prof. dr hab. E. Łojkowska przypomniała, że zgodnie ze Statutem UG na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę, która posiada tytuł naukowy 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i jest autorytetem w określonej 
dyscyplinie naukowej. Rada wydziału może określić dodatkowe kryteria zatrudniania na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego. W projekcie uchwały zmieniającej Statut UG 
również wyraźnie określono jakie będą wymogi stawiane osobom zatrudnianym na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego: na stanowisku profesora nadzwyczajnego można 
zatrudnić osobę, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego, jest 
autorytetem w określonej dziedzinie lub dyscyplinie naukowej, legitymuje się 
osiągnięciami w zakresie kształcenia kadry naukowej, kierowania zespołami badawczymi 
lub projektami bądź prowadzenia projektów, organizacji życia akademickiego. Wydaje 
się, że kandydaci na stanowisko profesora nadzwyczajnego zgłoszeni na dzisiejsze 
posiedzenie Senatu UG nie spełniają wszystkich wymogów, bowiem nie mają publikacji  
w wykazie czasopism w części A wykazu MNiSW, rozpoczętego przewodu doktorskiego, 
nie pełnili funkcji promotora pomocniczego, nie recenzowali wniosków o doktorat czy 
habilitację.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przypomniał, że kandydaci spełniają 
warunki określone w obowiązującym stanie prawnych, poza tym trudno, żeby ktoś był 
promotorem pracy doktorskiej skoro uzyskał stopień doktora habilitowanego ponad rok 
temu.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że ustawa 2.0 Prawo  
o szkolnictwie wyższym wprowadzi wiele zmian w zakresie zatrudniania na 
stanowiskach profesora. Aby kształcić projakościowo trzeba mieć bardzo dobrych 
nauczycieli akademickich zajmujących się nie tylko badaniami naukowymi, ale takich 
którzy będą bardzo dobrymi dydaktykami. Trwają prace nad opracowaniem dokumentu, 
który będzie zawierał bardzo szczegółowe zasady awansowania nauczycieli 
akademickich i określał system zatrudniania. Ponadto trzeba przygotować dobre 
programy nauczania i zapewnić rozwój naukowy kadry. Teraz jest okres przejściowy.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że obecnie w Statucie znajduje się 
zapis zgodnie z którym kandydat na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG powinien 
być autorytetem w określonej dyscyplinie naukowej a rada wydziału może określić 
dodatkowe kryteria zatrudnienia na tym stanowisku. Czy te kryteria zostały określone? 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że najważniejsze są potrzeby 
wydziałów i pozycja naukowa w polskim środowisku naukowym. To, że kandydat nie ma 
publikacji w części A wykazu MNiSW, czy nie recenzował wniosków o habilitację nie 
świadczy o tym, że nie jest autorytetem w swojej dziedzinie.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że na Wydziale Historycznym 
do tej pory obowiązywało niepisane prawo, że kandydatura na profesora nadzwyczajnego 
jest stawiana na radzie wydziału po około roku od czasu uzyskania przez kandydata 
habilitacji. Wówczas habilitant może wydać to czego wcześniej nie zdążył opublikować. 
Wszystkie wnioski procedowano zgodnie z obowiązującym systemem prawnym. Być 
może rzeczywiście w przyszłości wymogi w tej kwestii powinny być doprecyzowane  
i zaostrzone. 
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Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG stwierdziła, że zupełnie inaczej wygląda kwestia 
publikacji na liście A w zakresie nauk ścisłych a inaczej w zakresie nauk społecznych. 
Wobec nadchodzących zmian trzeba dyskutować na temat zatrudniania na stanowiskach 
profesorów, ale obecnie zgłoszone wnioski należy procedować zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi zasadami.  

Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że jeżeli Uniwersytet Gdański chce być 
jednostką przynajmniej naukową czy nawet flagową, to należy dbać o poziom awansów. 
Na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed nie zostaje się 
automatycznie adiunktem, trzeba spełnić określone wymogi.  

Dr E. Adamowicz poinformowała, że jeśli chodzi o nauki eksperymentalne, to dużo 
łatwiej można zamieścić publikacje w wykazie MNiSW w części A. Dużo trudniej jest  
z innymi dziedzinami. Senat UG już niejednokrotnie dyskutował na ten temat i ostatecznie 
dochodzono do wniosku, że jeżeli dana osoba uzyskuje w danej dziedzinie habilitację, 
czyli spełnia pewne wymogi dotyczące zdobycia kwalifikacji, to w ślad za tym powinna iść 
możliwość zmiany stanowiska.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że na dzień dzisiejszy na 
większości wydziałów rady wydziałów decydują o tym, w którym momencie wystąpią 
z wnioskiem o zatrudnienie danej osoby na stanowisku profesora nadzwyczajnego po 
uzyskaniu przez nią stopnia doktora habilitowanego. Wnioski powinny być procedowane 
według teraz obowiązujących zasad.  
 Dr hab. R. Grzybowski, prof. UG przypomniał, że stanowisko profesora 
nadzwyczajnego zostało wprowadzone w miejsce skompromitowanego stopnia docenta. 
Docentem zostawało się z automatu po uzyskaniu habilitacji, docentura była jakby 
potwierdzeniem awansu. Uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego powinno być 
źródłem satysfakcji, o którą trak naprawdę trudno w tym zawodzie, bo droga kariery jest 
długa i trudna. Podkreślenie awansu ma duże znaczenie.  
 Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, iż zgadza się z tym, że prawo nie 
może działać wstecz, nie można teraz formułować zaostrzonych kryteriów. Polskie 
wyższe uczelnie dzielą się na takie, które dają awans prawie „z automatu” i takie gdzie na 
awans czeka się długo, jak na przykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim czy 
im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Należy rozważyć, które rozwiązanie jest bliższe naszej 
Uczelni. To powinno być przedmiotem dyskusji w najbliższym czasie. Ocena tego, czy ktoś 
jest autorytetem i czy jego publikacje są znaczące czy nie, jest bardzo płynna.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wiele wskazuje na to, iż 
nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym rozwiąże problem profesorów 
nadzwyczajnych i zwyczajnych. Jest duże prawdopodobieństwo, że stanowiska te zostaną 
zlikwidowane a zostaną utworzone stanowiska docenta, profesora wdrożeniowego, 
profesora dydaktycznego i naukowego. W jakimś stopniu zagadnienie to 
uporządkowałoby rozwiązanie nazywane etatyzacją. Etatyzacja zahamowałaby bardzo 
szybkie ścieżki awansu. Etatyzacja pokazuje ilu jest na danej uczelni profesorów 
zwyczajnych, nadzwyczajnych, czy ktoś powinien pracować jeszcze jako adiunkt ze 
stopniem naukowym doktora habilitowanego i poczekać na wolne stanowisko.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że przedstawione wnioski 
powinny być procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami a na przyszłość należy 
opracować jasne kryteria, być może je zaostrzyć. W zasadzie uczelnie są jedynymi 
instytucjami, które nadają stanowiska bez względu na istniejącą strukturę. W tym 
dyskursie trzeba pomijać pewne kwestie np. takie jak publikacje w części A, natomiast 
trzeba pamiętać, że dziedziny naukowe są bardzo różne, specyficzne. Nie można mówić, 
że w jednej dziedzinie jest łatwiej a w innej trudniej, po prostu jest inaczej.  
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w przyszłości mają być 
kategorie: A+, A, B+, B, C. Być może pozwoli to inaczej rozłożyć osiągnięcia naukowe  
w poszczególnych kategoriach.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że zgadza się z tym, iż wnioski 
powinny być procedowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami jednakże 
każdy głosujący powinien sobie odpowiedzieć czy spełniają one wymagane kryteria.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że dorobki kandydatów różnią się 
znacząco, niektórzy nie mają punktowanych publikacji w dobrych czasopismach, mają 
skromny dorobek od czasu uzyskania stopnia doktora habilitowanego, nie mają 
projektów, grantów. 

Prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że problematyka problematyce nie jest 
równa. W niektórych przypadkach ze względu na dużą skalę trudności rozprawa 
habilitacyjna jest rzeczywistym osiągnięciem naukowym kandydata. Często tematyka, 
którą zajmuje się kandydat jest bardzo specyficzna i uprawiana przez nieliczne osoby. 
Ponadto trzeba brać pod uwagę na zasługi organizacyjne kandydatów na rzecz 
wydziałów, na których pracują.  
 Prof. dr hab. M. Omilanowska przypomniała, że prawo nie działa wstecz. Jeżeli nie 
zostały sformułowane twarde kryteria mówiące o tym jakie warunki ma spełniać 
pracownik po habilitacji żeby zostać profesorem nadzwyczajnym, to na obecnym etapie 
podejmowanie tego typu dyskusji nie ma sensu. O tym, czy dorobek danego kandydata 
zasługuje na awans decydowała komisja habilitacyjna i rada naukowa, która przyznała 
mu stopień. Praktyką przyjętą na naszej Uczelni jest nadawanie stanowiska profesora 
nadzwyczajnego osobom po habilitacji i o relatywnie niewielkim, nieokreślonym 
wzroście dorobku w stosunku do habilitacji. Nie ma sensu rozpoczynać teraz 
międzywydziałowej dyskusji na temat publikowania w takich czy innych specjalnościach 
w punktowanych czasopismach. Wydaje się, że bardzo trudno oceniać uczonych z innych 
wydziałów, którzy publikują, mają dorobek o profilu zróżnicowanym, specyficznym dla 
danej dziedziny przykładając kryteria wypracowane we własnej dyscyplinie. W zakresie 
oceny merytorycznej należy szanować opinie poszczególnych rad wydziałów.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że porównywalność dorobku 
kandydatów ma wynikać z oceny punktowej, taka też będzie ocena parametryczna. 
 Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, że zgodnie z przepisami do 
tworzenia kryteriów oceny parametrycznej w każdej kategorii w MNiSW tworzone są 
oddzielne zespoły, które formułują oddzielne algorytmy dla poszczególnych dyscyplin. 
Nigdy nikt nie próbował stworzyć uniwersalnego narzędzia porównawczego. Wiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego jak wiele szkód ocena parametryczna wyrządziła polskiej nauce. 
Od kilkunastu lat władze ministerialne i ciała doradcze wybierane spośród środowiska 
naukowego próbują ulepszyć system oceny parametrycznej. Rzeczywiście jest on coraz 
lepszy, ale nikt nigdy nie próbował stworzyć systemu pozwalającego na porównywanie 
między dyscyplinami i nigdy nikt nie twierdził, że parametryzacja ma być 
wykorzystywana do oceny dorobku danej osoby. Ocena parametryczna służy do oceny 
instytucji naukowej a nie poszczególnych pracowników. Do oceny poszczególnych 
pracowników służą opinie ekspertów i recenzentów. Nie ma realnej możliwości 
porównywania międzydyscyplinarnego. Istnieją dziedziny takie jak humanistyka czy 
nauki społeczne, w których dużo łatwiej jest opublikować pracę w kategorii A  
w zachodnich czasopismach i są dziedziny bardzo specyficzne wykluczone z tej 
możliwości. Często doktoranci wybierają tematykę, którą będą się zajmowali pod kątem 
możliwość publikowania, a nie pod kątem potrzeb polskiej nauki. Podstawą oceny 
dorobku każdego pracownika naukowego są opinie ekspertów i recenzentów.  
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 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że jest daleka od oceny liczbowej 
jakiegokolwiek pracownika naukowego a szczególnie porównywania osiągnięć 
parametrycznych w poszczególnych dziedzinach. Jednakże trudno oceniać kandydata, 
który nie jest autorem żadnej recenzji, raportu czy ekspertyzy.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przypomniał, że Statut UG nakłada na Senat UG 
obowiązek przeprowadzenia głosowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego i każdy musi podjąć indywidualną decyzję, zdecydować czy 
dany kandydat spełnia warunki określone w Statucie UG. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że tocząca się dyskusja jest 
podstawą do weryfikacji tych zasad podczas opracowywania nowej polityki kadrowej. 
Uniwersytet Gdański jest uniwersytetem klasycznym. Pracownicy naukowi zajmują się 
różnymi dziedzinami, dyscyplinami, badaniami. W wyścigu do kategorii A w lepszej 
sytuacji są wydziału eksperymentalne a wydziały humanistyczne, społeczne czy 
ekonomiczne są w nieco gorszej sytuacji. Decyzje o zatrudnieniu na stanowisku profesora 
podejmowane są transparentnie i każdy Senator podejmuje decyzję zgodnie z własnym 
sumieniem i wiedzą jaka posiada. Senat UG wyraża swoją opinię, a ostateczną decyzję 
podejmuje Rektor. Wydaje się jednak, że w informacjach o kandydatach brakuje podziału 
dorobku po awansie na adiunkta i po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że dyskusja, która ma miejsce 
uświadamia jak mało pracownicy naukowi wiedzą o swoich dyscyplinach, obszarach 
badawczych i specyfikach z nimi związanych. Często o pozycji naukowej kandydata nie 
decyduje to, że został powołany na recenzenta, ale to, że problematyka, którą się zajmuje 
jest bardzo hermetyczna, bardzo trudna i są małe szanse na to, żeby dostał do oceny 
rozprawę doktorską zgodną z jego profilem badawczym. Fakt ten nie świadczy jednak  
o tym, że nie jest autorytetem naukowym. 
 
ad 3.1 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie prof. dr hab. Teresy Rostowskiej na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
prof. dr hab. Teresy Rostowskiej na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.2 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Józefa Tarnowskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 41 osób tak,  
11 osób nie, 6 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Józefa Tarnowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 3.3 
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego  
o zatrudnienie dra hab. Dariusza Tłoczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 49 osób tak,  
4 osoby nie, 6 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
dra hab. Dariusza Tłoczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.4 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  
o zatrudnienie dra hab. Michała Kosznickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 33 osoby tak,  
18 osób nie, 8 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Michała Kosznickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4 
Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował, aby Senat UG głosował 
osobno każdą kandydaturę i zadeklarował, że jeżeli MNiSW nie przyzna którejś z nagród, 
to dana osoba otrzyma nagrodę Rektora pierwszego stopnia z rezerwy Rektora.  
 
- Nagroda dla dr Sylwii Kamili Bloch z Wydziału Biologii za osiągnięcia naukowe. 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że dr Sylwia Bloch sporządziła 
swój doktorat na podstawie sześciu publikacji w wysoko punktowanych renomowanych 
czasopismach. Doktorat ten wyraźnie wyróżnia się liczbą prac, sumaryczną wartością 
impact factor i sumaryczną liczbą punktów ministerialnych. Dr Sylwia Bloch we 
wszystkich publikacjach była pierwszym autorem. Tematyka tej rozprawy doktorskiej 
dotyczyła toksyn shiga. Dr Sylwia Bloch odkryła cząsteczkę odpowiedzialną za 
powstawanie tych toksyn.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 55 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii  
o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr Sylwii Kamili Bloch. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jaka była droga 
wyłaniania kandydatów do nagród.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wydziały mają prawo 
zgłaszania kandydatur. W kategorii „osiągnięcia naukowe” zgłoszono cztery osoby a Pani 
Sylwia Bloch była jedynym doktorem, pozostałe osoby to samodzielni pracownicy.  
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- Nagroda dla prof. dra hab. Bernarda Lammka z Wydziału Chemii za osiągnięcia 
organizacyjne. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, poinformował, że w tej kategorii wpłynął tylko jeden 
wniosek z Wydziału Chemii. 
 Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przypomniał, że prof. dr hab. Bernard 
Lammek przez dwie kadencje był rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, jest osobą 
powszechnie znaną i cenioną. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 55 osób tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii  
o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dra hab. Bernarda Lammka. 
 
- Nagroda dla prof. dra hab. Błażeja Śliwińskiego z Wydziału Historycznego za całokształt 
dorobku. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w kategorii „za całokształt 
dorobku” zgłoszono kilka wniosków. Kolegium Rektorsko Dziekańskie w głosowaniu 
wybrało kandydaturę prof. dra hab. Błażeja Śliwińskiego. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że prof. dr hab. Błażej Śliwiński 
jest mediewistą, zajmuje się historią Pomorza i Kujaw, jest redaktorem dzieła 
„Encyklopedia Gdańska”. Wniosek ten uzyskał zdecydowane poparcie Rady Wydziału.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 56 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału 
Historycznego o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dra hab. Błażeja 
Śliwińskiego. 
 
- Indywidualna nagroda dla prof. dra hab. Tadeusza Maciejewskiego z Wydziału Prawa  
i Administracji za osiągnięcia dydaktyczne. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w kategorii „za osiągnięcia 
dydaktyczne” zgłoszono kilka wniosków, także prace zespołowe. Kolegium Rektorsko-
Dziekańskie przegłosowało kandydaturę prof. dra hab. Tadeusza Maciejewskiego. 
 Dziekan dr hab. J. Stelina, prof. UG poinformował, że prof. dr hab. Tadeusz 
Maciejewski jest jednym z najwybitniejszych historyków prawa w Polsce, w języku 
angielskim opracował podręcznik o historii państwa i prawa polskiego, obejmujący tysiąc 
lat historii ustroju. Publikacja została wydana przez Wydawnictwo C.H. Beck. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 52 osoby tak,  
6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dra hab. 
Tadeusza Maciejewskiego. 
 
 
ad 5 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w Statucie UG trzeba 
wprowadzić zmiany wynikające ze zmiany Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Zgodnie z § 16 Regulaminu Senatu UG wniosek o zmianę Statutu nie może być 
rozpatrywany na tym samym posiedzeniu, na którym został zgłoszony. Głosowanie 
odbędzie się na posiedzeniu Senatu UG w marcu. Związki zawodowe działające w Uczelni 
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pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany Statutu UG. Senatorowie otrzymali 
zmienioną w stosunku do przesłanych wcześniej materiałów wersję § 92 ust. 6 Statutu. 

Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG, Przewodniczący Komisji ds. zmiany Statutu UG 
poinformował, że proponowane zmiany po części wynikają z nowelizacji ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym a po części z potrzeb wynikających z codziennej praktyki. Po 
pierwsze chodzi o usprawnienie pracy Senatu UG i rad wydziałów – wprowadza się 
możliwość zwoływania posiedzeń tych organów nie tylko w formie papierowej, ale też 
elektronicznej. Wprowadzono również możliwość podejmowania uchwał za pomocą 
nowoczesnych technik. Weszła w życie nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym, z której wynika, że w niektórych sytuacjach na dokonanie pewnych 
czynności zarówno rozporządzających jak i zobowiązujących będzie potrzebna zgoda 
Prezesa Prokuratorii Generalnej RP. W § 37 w ust. 1 pkt 5 dodaje się zapis 
w brzmieniu: „i) dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie 
rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu przepisów  
o rachunkowości oraz dokonanie przez Uniwersytet czynności prawnej w zakresie 
oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 
dni w roku kalendarzowym, w przypadkach, gdy wartość rynkowa tych składników albo 
wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, przekracza kwotę 2 000 000,00 PLN,  
a przepisy prawa wymagają zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej na dokonanie takiej czynności prawnej.” Następna propozycja to przyznanie  
JM Rektorowi uprawnień do tworzenia stanowiska zastępcy kierownika jednostki 
organizacyjnej, oczywiście z wyjątkiem jednostek w których funkcje zastępców 
kierowników zostały określone wprost w Statucie UG. Nie chodzi tu o prorektorów, 
prodziekanów ani osoby, które w Statucie UG zostały wprost nazwane z nazwy własnej. 
Są takie jednostki organizacyjne, które ze względu na skalę swojej działalności wymagają 
utworzenia stanowiska zastępcy. W § 62 otrzymuje brzmienie: 1. Rektor, na wniosek 
kierownika danej jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii 
kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca i likwiduje stanowiska pracy nauczycieli 
akademickich; 2. Jeżeli jest to uzasadnione wzglądami organizacyjnymi, Rektor, na 
wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej albo z własnej inicjatywy po 
uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki organizacyjnej, tworzy i likwiduje 
stanowisko zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej. Rektor określa zakres 
działania i kompetencje zastępcy kierownika tej jednostki organizacyjnej; 3. Zastępcę 
kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 2, powołuje i odwołuje Rektor, 
po uzyskaniu opinii kierownika jednostki organizacyjnej; 4. Przepisy ust. 2 i 3 nie mają 
zastosowania do stanowisk zastępców kierowników jednostek organizacyjnych (lub 
stanowisk równorzędnych) wymienionych z nazwy w Statucie; 5. Kanclerz, na podstawie 
upoważnienia Rektora, na wniosek kierownika danej jednostki organizacyjnej lub z 
własnej inicjatywy po uzyskaniu opinii kierownika danej jednostki, tworzy, przekształca 
i likwiduje stanowiska pracy pracowników Uniwersytetu niebędących nauczycielami 
akademickimi;6. Szczegółowe zasady polityki kadrowej Uniwersytetu określa Rektor.” 

Dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG poinformował, że pewne korekty dotyczą także 
przepisów wyborczych. Do tej pory było tak, że jeżeli członek Kolegium Elektorów 
kandydował na stanowisko rektora to musiał zrzec się swojej funkcji i tym samym trwale 
był usuwany z Kolegium Elektorów. Przepis ten został złagodzony bowiem zastąpiono 
wymóg zrzeczenia się regulacją, która polega na zawieszeniu prawa wyborczego na czas 
kandydowania. W momencie kiedy Rektor zostaje wybrany, członek Kolegium Elektorów 
odzyskuje swoje uprawnienie do głosowania. W § 64 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„W przypadku kandydowania członka Senatu na stanowisko Rektora lub prorektora, 
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mandat tej osoby, jako członka Uczelnianego Kolegium Elektorów, ulega – na czas 
kandydowania i głosowania na tę kandydaturę – zawieszeniu.” Kolejna kwestia dotyczy 
sytuacji kiedy w trakcie kadencji wygasał stosunek pracy a jednocześnie zaraz potem był 
nawiązywany nowy stosunek pracy. Powstawał problem czy wygaśnięcie stosunku pracy 
np. członka Senatu powoduje konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 
Wykładnia ministerialna szła w takim kierunku, że jeżeli jest zachowana ciągłość 
zatrudnienia, to mandat nie wygasa. W § 72 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „Wygaśnięcie 
mandatu przedstawiciela do Senatu w trakcie kadencji z powodu ustania stosunku pracy 
nie następuje, jeżeli kolejny stosunek pracy zostanie nawiązany ponownie od pierwszego 
dnia roboczego następującego po dniu ustania wcześniejszego stosunku pracy z tym 
przedstawicielem do Senatu.” Olbrzymia część proponowanych zmian dotyczy 
podwyższenia wymogów w zakresie zatrudnienia na stanowiskach profesorów 
zwyczajnych i nadzwyczajnych. W aspekcie prawnym te nowe przepisy powiązane są  
z przepisem międzyczasowym, który znajduje się na końcu projektu uchwały. Zgodnie  
z przepisem międzyczasowym nowe reguły będą znajdowały zastosowanie wówczas, gdy 
wnioski zostaną złożone po dacie wejścia w życie tej uchwały. W obowiązującym teraz 
stanie prawnym wnioski będą mogły być rozpatrywane jeszcze do marcowego 
posiedzenia Senatu UG. Jednocześnie propozycja ta polega także na pozbawieniu rad 
wydziałów możliwości określania dodatkowych kryteriów zatrudnienia na stanowiskach 
profesorskich. Jest to konieczność ustawowa, ponieważ obowiązująca aktualnie ustawa 
Prawo o szkolnictwie wyższym zawiera regulację zgodnie, z którą tylko Statut UG może 
określać owe dodatkowe wymagania stawiane profesorom. Ta kompetencja nie może być 
subdelegowana na radę wydziału. Ponadto uszczegółowiona zostaje procedura 
konkursowa. Przepisy konkursowe nie będą miały zastosowania w sytuacji, gdy będzie 
chodziło o awans wewnętrzny. Zniesienie procedury konkursowej w tym przypadku nie 
oznacza rezygnacji z pewnych wymogów. Wprowadzono także modyfikacje dotyczące 
ocen okresowych, chodzi o to by w sytuacji, gdy dana osoba przebywa na długotrwałym 
zwolnieniu lekarskim czyli zwolnieniu trwającym co najmniej 182 dni nie była ona 
poddana ocenie okresowej wcześniej niż po upływie roku od powrotu do pracy. W § 92 
ust. 6 otrzymuje brzmienie: „W przypadku nauczyciela, który przebywał na urlopie dla 
poratowania zdrowia lub urlopie bezpłatnym dłużej niż rok, jak również w przypadku 
nauczyciela, który przebywał na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie przez okres co 
najmniej 182 dni, oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie roku od powrotu – 
odpowiednio - z urlopu lub zwolnienia.” Kolejna zmiana dotyczy zasad przyjmowania 
darów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu. Zmiana będzie polegała na tym, że 
przyjęcie przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu darów, w tym w postaci książek, 
materiałów i sprzętu, wymaga zgody Rektora, a w przypadku darów o wartości 
przekraczającej 200 000,00 PLN – zgody Senatu.” Przyjmowanie darów powoduje po 
stronie Uczelni konieczność ich przechowywania, co generuje koszty. Następna zmiana 
dotyczy składów komisji dyscyplinarnych do spraw studentów - do tej pory orzekały  
w składach pięcioosobowych mimo, że takiego wymogu ustawowego nie było. To 
utrudniało pracę komisji bo im większy skład tym trudniej się go kompletuje. Po zmianie 
§ 158 ust. 7 będzie brzmiał: „Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów i Odwoławcza 
Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów orzekają w składzie trzyosobowym, 
złożonym z: przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki 
oraz jednego nauczyciela akademickiego i jednego studenta.” 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że w związku z działaniami 
podejmowanymi przez MNiSW w niedługim czasie będzie miała miejsce kolejna 
nowelizacja Statutu UG. W wielu obszarach trzeba będzie dokonać wielu zmian. 
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ad 6 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z § 9 Regulaminu 
Wydawnictwa do końca marca redaktor naczelny składa Senatowi sprawozdanie  
z działalności Wydawnictwa za rok poprzedni.  

Redaktor Naczelna mgr Joanna Kamień poinformowała, że w 2016 roku 
Wydawnictwo opublikowało 177 książek, nastąpił wzrost o 40 pozycji względem roku 
ubiegłego. Książki wydawnictwa UG sprzedawane są za pośrednictwem naszej księgarni 
internetowej a także księgarni współpracujących. W 2016 roku sprzedano książki za 
łączną sumę 474 720 zł. Tym samym względem roku poprzedniego sprzedaż wzrosła  
o 146 009 zł. Oprócz tego e-booki są dystrybuowane przez Wydawnictwo za 
pośrednictwem ibuk.pl na podstawie umowy z PWN-em, a także za pośrednictwem 
Profinfo Biblioteka, czyli wypożyczalni elektronicznych książek oraz e-Publikacje Nauki 
Polskiej. Przychody z wypożyczania e-booków w roku sprawozdawczym wyniosły  
10 788 zł. W celu poszerzenia oferty na dostępność e-booków została również 
przygotowana oferta na sprzedaż e-booków za pośrednictwem AZYMUT-u w formatach 
ePub i MOBI, a umowa zostanie podpisana w pierwszym kwartale 2017 r. Dobrą formą 
promocji Wydawnictwa jest zgłaszanie książek do konkursów. Wydawnictwo aktywnie 
włączyło się w działania promocyjne związane zarówno z wysyłaniem egzemplarzy 
promocyjnych do prasy w celu pozyskiwania recenzji, jak i organizowaniem spotkań 
autorskich przy okazji wydania nowych książek. Wydawane książki były też zgłaszane do 
konkursów. W dniach 27-30 października 2016 r. Wydawnictwo wzięło udział w 20. 
Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Dużym wyróżnieniem była nominacja 
książki prof. Marcina Michała Wiszowatego pt. „Zasada monarchiczna i jej przejawy we 
współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych” do 
prestiżowej nagrody im. Jana Długosza. W dziedzinie nauk ekonomicznych wyróżniona 
została książka prof. Pawła Antonowicza pt. „Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw”, 
która znalazła się w gronie 10. nominowanych w kategorii książka promująca wiedzę 
ekonomiczną w Konkursie na najlepszą książkę ekonomiczną Economicus 2016. Konkurs 
jest organizowany przez „Dziennik. Gazeta Prawna”. Z kolei Roksana Blech za książkę „To 
i owo... Szkice o Bolesławie Prusie.” została laureatką Nagrody Gdańskiego Oddziału 
Polskiej Akademii Nauk dla młodych naukowców. Wydawnictwo UG rozszerza 
współpracę z Wolters Kluwer, podpisując kolejne umowy, w ramach których odpłatnie 
udziela licencji na wersję elektroniczną książek, dzięki czemu publikacje pracowników 
Wydziału Prawa i Administracji UG trafiają do elektronicznej bazy LEX. Zwiększa to 
dostęp do tych publikacji i wpływa na liczbę cytowań. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego jako jedyne zostało wymienione w katalogu Wolters Kluwer jako partner. 
Osobną stronę poświęcono wybranym, wspólnie wydanym publikacjom. Wydawnictwo 
UG współpracuje także z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie 
czasopism naukowych. W 2016 roku została poszerzona współpraca w ramach umowy 
dotyczącej umieszczania kolejnych czasopism na Portalu Czasopism Naukowych. Wzrosły 
przychody Zakładu Poligrafii, który został włączony w struktury Wydawnictwa w 2014 
roku Koszt wykonanych zleceń zewnętrznych w okresie sprawozdawczym wyniósł 
łącznie 185 842,39 zł brutto, co stanowi niemal trzykrotny wzrost względem roku 
poprzedniego. W wyniku postępowania przetargowego do Zakładu Poligrafii zakupiono 
maszynę do druku cyfrowego czarno-białego oraz do druku kolorowego. Zakup ten 
istotnie wpłynął na podniesienie jakości druku. Nowe maszyny pracują od połowy 
stycznia br. W roku 2017 zostanie sfinalizowany zakup plotera, co umożliwi druk 
wielkoformatowy, a jednocześnie obniży koszty i skróci czas realizacji tej usługi, która na 
razie z konieczności jest zlecana na zewnątrz. Plan wydawniczy został w całości 
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zrealizowany pod względem zgłoszonych tytułów i złożonych książek. Coraz więcej 
autorów chce publikować swoje książki w Wydawnictwie UG. W tym roku była rekordowa 
liczba tytułów zgłoszonych poza planem wydawniczym, udało się zrealizować wszystkie 
plany wydawnicze. 
 Prof. dr hab. M. Omilanowska oraz Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG 
stwierdzili, że współpraca z Wydawnictwem układa się doskonale pod każdym 
względem, pod względem szybkości reakcji, aktywności, sympatycznego, 
natychmiastowego załatwiania każdej sprawy. Pani Dyrektor jest sprawna, operatywna  
i sympatyczna.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował całemu zespołowi 
Wydawnictwa, wszystkim pracownikom za solidną, szybką pracę. Inwestycje poczynione 
w ostatnich latach okazały się trafione i z roku na rok Wydawnictwo jest coraz bardziej 
rozpoznawalne w Polsce. 
Głosowanie: Senat jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z działalności Wydawnictwa 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok. 
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła 
informację z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2015/2016.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
omawiany dokument składa się z czterech części - działania podejmowane w roku 
akademickim 2015/2016 przez jednostki organizacyjne UG, działania podejmowane  
w roku akademickim 2015/2016 na poziomie ogólnouczelnianym, badania ankietowe  
w roku akademickim 2015/2016, działania Biura Jakości Kształcenia planowane na 
kolejny rok akademicki. Informacja ta pokazuje działania wydziałów, w jaki sposób są 
wspomagane w swoich działaniach, z jakich źródeł czerpie się informacje, jak 
weryfikowane są niektóre inicjatywy. Weryfikacja ma charakter wewnętrzny  
i zewnętrzny. W zeszłym roku akademickim było osiem akredytacji Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Każda z tych akredytacji wypadła pozytywnie, także jeśli chodzi o sprawy 
projakościowe. W części, która dotyczy działań typowo projakościowych pokazano w jak 
różnorodny sposób współpracują ze sobą wydziały, jak niektóre przedsięwzięcia 
uzyskują charakter ogólnoakademicki i integrują środowisko. To co robią wydziały  
w zakresie przedsięwzięć projakościowych jest źródłem informacji o tym co jeszcze 
trzeba zrobić i jak modyfikować działania. Prorektor ds. Kształcenia dr hab.  
A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła slajd pokazujący współpracę na poziomie 
jednostek administracyjnych z wydziałami. Dział Kształcenia zajmuje się wspieraniem 
poszczególnych wydziałów w opracowywaniu programów studiów, ewaluacji tych 
programów, tworzeniu nowych kierunków studiów. Dział ten wspiera poszczególne 
prace o charakterze typowo administracyjnym w zakresie standardów kształcenia  
i merytorycznego funkcjonowania dziekanatów. Przykłady nowej oferty dydaktycznej 
przy opracowaniu, której Dział Kształcenia miał swój udział to: Biznes chemiczny, który 
łączy dwóch wydziały i przedsiębiorców, studia doktoranckie prowadzone w języku 
angielskim czy certyfikowane studia podyplomowe rachunkowości. Jeśli chodzi o bieżące 
prace administracyjne to Dział Kształcenia pomaga między innymi przy obsłudze systemu 
FAST, IRK oraz w sprawach dotyczących pensum. Biuro Jakości Kształcenia wspiera 
rozwój dydaktyki akademickiej wykorzystując nabyte doświadczenia. Przykładem jest 
Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych gdzie jedni nauczyciele kształcą i wspomagają 
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innych nauczycieli. Prowadzone są liczne warsztaty. W pierwszej edycji udział wzięło 
ponad 70. nauczycieli, na drugą edycję zabrakło miejsc. Istnieje także Fundusz Innowacji 
Dydaktycznych, który wspiera różnorodne przedsięwzięcia od strony finansowej. Biuro 
Jakości Kształcenia zajmuje się procesem ankietyzacji. Kiedyś ankietowano wyłącznie 
studentów, teraz ankietowani są wszyscy interesariusze wewnętrzni - nauczyciele, 
doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych. Przeprowadzane ankiety mają dać 
istotne informacje o wielu sprawach związanych nie tylko z doskonaleniem programów 
kształcenia. Główne zadanie Biura Karier to pomaganie studentom aby mieli łatwiejszy 
start na rynku pracy. Chodzi o pomoc bardzo przemyślaną, o to żeby student za pomocą 
pracowników Biura odkrył swój potencjał i żeby opuszczając Uczelnię był osobą 
samodzielną. W zeszłym roku ponad 9 tysięcy osób interesowało się działalnością Biura 
Karier. Biuro zarejestrowało 2200 firm, organizuje kilkanaście szkoleń miesięcznie, 
kilkanaście praktyk nieobowiązkowych tygodniowo. Z tej oferty korzysta wielu 
studentów. Pracownicy Uczelni prowadzą takie szkolenia jak - szkolenia z kompetencji 
miękkich, mentoringu, z zakresu pośrednictwa pracy. Przy okazji Uniwersytet Gdański 
promuje się wśród pracodawców. Dział Kształcenia, Biuro Jakości Kształcenia oraz Biuro 
Karier ściśle współpracują ze sobą. Przykładem współpracy jest Forum Współpracy 
Akademickiej. Plany na przyszłość to kształcenie interdyscyplinarne, przygotowywanie 
kształcenia w języku obcym, upowszechnianie kształcenia na odległość, rozwijanie 
przedsięwzięć, które już są realizowane i dają dobre rezultaty.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG podziękowała  
mgr A. Smykowskiej - Kierownikowi Działu Kształcenia, mgr Marcinowi Zielińskiemu - 
Kierownikowi Biura Jakości Kształcenia, A. Kozickiej - Kierownikowi Biur Karier,  
dr hab. Teresie Kamińskiej, prof. UG Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Kształcenia 
oraz wszystkim, którzy współpracują za wiele wytężonej pracy, często niewidocznej  
a żmudnej.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Prorektor ds. Kształcenia  
dr hab. A. Machnikowskiej, prof. UG za osobiste zaangażowanie, osiągane efekty  
i dyspozycyjność. Obecnie władze Uczelni kładą bardzo duży nacisk na rankingi uczelni. 
Następuje intensyfikacja współpracy z portalem edukacyjnym „Perspektywy”. Chodzi  
o to, żeby Uniwersytet Gdański znalazł się na najbardziej szacownych listach uczelni  
w rankingach międzynarodowych i krajowych. W tym celu trzeba dobrze przygotować 
wiele różnych dokumentów.  
 
 
ad 8 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 
stycznia 2017 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 
z dnia 26 stycznia 2017 roku. 
 
 
ad 9 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że w związku z uchwalaniem 
limitów rekrutacyjnych Rada Wydziału Historycznego zobowiązała swoich Senatorów do 
przedstawienia Senatowi UG uwag na ten temat. Między innymi chodzi o krótko  
i długofalowe skutki zmniejszenia limitów średnio o 20% na każdym wydziale i skutki 
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jakie to może spowodować w przyszłości. Skutki te mogą być bardzo niebezpieczne  
i dlatego już teraz trzeba na ten temat dyskutować. Jeżeli limity na dany kierunek studiów 
nie są zbyt duże, to po odsiewie, po drugim, trzecim roku studiów może dojść do tego, że 
liczebność danego rocznika drastycznie się zmniejszy. Być może trzeba będzie wówczas 
łączyć grupy i może powstać problem niedopensowania części pracowników. Drugi 
problem związany jest z tym, że na Wydziale Historycznym na studia drugiego stopnia 
rekrutowani są przede wszystkim licencjaci, absolwenci studiów pierwszego stopnia. 
Może być tak, że za dwa trzy lata w ogóle nie będzie można wypełnić limitów.  
W perspektywie grozi to tym, że studia na drugim stopniu trzeba będzie znosić z powodu 
braku albo niedostatecznej liczby kandydatów. To będzie skutkowało tym, że będą 
ograniczane studia doktoranckie, bo ich słuchaczami są przede wszystkim osoby 
wykształcone na Wydziale Historycznym. Ten problem dotyczy także innych wydziałów. 
Czy będą podejmowane próby symulacji, analiza sytuacji, która może się wydarzyć za 
kilka lat? Wydział Historyczny starał się rozbudowywać tę stronę naukową, ponieważ 
prowadzone kierunki w dużym stopniu są dyscyplinami. Wydział posiada uprawnienia 
doktorskie nie tylko na Historii, ale także na Archeologii i Historii Sztuki. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że teraz jeszcze za wcześnie na 
dyskusję na ten temat. Dużo zależy od tego jakie plany ma MNiSW. Należy jednak 
przeanalizować ofertę kształcenia na Uczelni, programy studiów, sylabusy, zbadać rynek, 
zorientować się jacy specjaliści są potrzebni gospodarce. Rozpatrywane są działania 
dotyczące kształcenia projakościowego a nie ilościowego, tego wymaga reforma 
szkolnictwa wyższego w Polsce. Na dzień dzisiejszy są inne poważne problemy takie jak 
algorytm, z którego wynika, że dotacja podstawowa na działalność dydaktyczną będzie 
znacznie okrojona. Ponadto należy zająć się sprawą nadgodzin – jest ich bardzo dużo, bo 
150 000, głównie na wydziałach nieeksperymentalnych oraz w SJO i SWFiS. W celu 
rozwiązania tego problemu zostanie powołana komisja, która będzie współpracowała  
z wydziałami, Działem Kontrolingu i Kwesturą Za miesiąc rozpocznie się debata, 
konsultacje polegające na dokładnej analizie sytuacji każdego wydziału. Dyskusja między 
innymi będzie dotyczyła obniżenia wielkości rekrutacji. Chodzi o to, żeby nie narzucać 
wydziałom bezwzględnych limitów, ale trzeba jak najszybciej uzyskać wskaźnik 13. 
studentów przypadających na nauczyciela akademickiego. Na wydziałach 
eksperymentalnych ten wskaźnik to 6-7 studentów na jednego nauczyciela 
akademickiego. Obecnie średnio na jednego nauczyciela przypada około 16,5 studenta, to 
za dużo. Problem ten dotyka nie tylko uniwersytetów klasycznych, ale także szkół 
ekonomicznych i politechnik. Nie przewiduje się zwolnień nauczycieli akademickich  
a raczej zwiększenie zatrudnienia w grupie nauczycieli przy jednoczesnym ograniczeniu 
rekrutacji. Dla zrównoważenia budżetu w grupie pracowników niebędących 
nauczycielami akademickimi zostały zablokowane jakiekolwiek nowe zatrudnienia oraz 
etaty zastępcze, z małym wyjątkiem kiedy stanowisko jest jednoosobowe. Pracownicy na 
jakiś czas mogą podzielić się czynnościami w swoich zespołach. Najważniejszym celem 
jest utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, ale niewykluczone, że w administracji 
zostanie przeprowadzony przegląd stanowisk. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w skali Uczelni odsiew następuje przede wszystkim na pierwszym roku studiów i wynosi 
około 20%. Na wyższych latach jest on znacznie mniejszy. Sytuacja będzie bardziej 
klarowna po pierwszym roku od czasu przyjęcia mniejszej liczby studentów. Obecnie 
zbierane są dane dotyczące kierunków, które były zagrożone rekrutacyjnie w tym roku, 
dane dotyczące nadgodzin na tych kierunkach, obciążeń wynikających z nieuruchomienia 
danego kierunku studiów. Zostanie przeprowadzona weryfikacja kierunków od strony 
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finansowej ponieważ nie były one szacowane od czasu uruchomienia. W późniejszym 
okresie nie przeprowadzano żadnych analiz. W sytuacji, gdy kierunki studiów mogą nie 
zostać uruchomione, ponieważ nie będzie odpowiedniej liczby studentów potrzebna jest 
informacja, czy koszty prowadzenia danego kierunku przy mniejszej np. 20. osobowej 
grupie wzrosną, czy będą takie same. Zebranie tych danych pozwoli przygotować się do 
podjęcia odpowiedniej decyzji. Każdy z wydziałów otrzyma materiały dotyczące wyników 
egzaminów maturalnych. Prawdopodobnie dane te będą brane pod uwagę przy 
określaniu dotacji projakościowej oraz w rankingach Perspektyw. Uczelnia będzie 
oceniana pod kątem punktów uzyskanych przez kandydatów na studia z przedmiotów 
podstawowych, natomiast poszczególne kierunki oceniane będą jeszcze w obszarze 
wyników maturalnych uzyskanych przez kandydatów na studia z przedmiotów 
kierunkowych. Informacja ta będzie interesująca dla osób odpowiedzialnych za 
rekrutację, da pogląd o kandydatach na studia, pomoże określić czy na danym kierunku 
należy ograniczyć rekrutację, żeby zrezygnować z najsłabszych kandydatów. Chodzi  
o kandydatów przyjętych na dzień 1 października 2016 roku i tylko tych, którzy zdawali 
maturę w 2016 roku. Mówi się o kandydatach, ponieważ dane zostały zaczerpnięte  
z Krajowego Rejestru Matur.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przypomniał, że kończy się semestr i studentom, 
którzy w systemie informatycznym nie mają go w pełni rozliczonego wstrzymano wypłatę 
stypendiów. Trzeba zastanowić się nad uelastycznieniem tego systemu, bowiem czasem 
student jest skrzywdzony nie z własnej winy a tylko dlatego, że oceny nie zostały na czas 
wpisane do protokołów. Zjawisko to dotyczy całej Uczelni. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w takiej sytuacji student dostaje stypendium z wyrównaniem, ale rzeczywiście jest to 
problem, gdyż tylko student, który został przepisany na kolejny semestr w systemie FAST 
może otrzymać stypendium. Pracownicy dziekanatów nie mogą przepisywać studentów 
kiedy brakuje wpisów ocen do arkuszy. Z drugiej strony jeżeli student nie złoży wniosku 
o dług punktowy, nie zostanie on mu przyznany, to pracownik dziekanatu nie może 
przesunąć studenta, bo nie wiadomo jakie będą decyzje tego studenta. Jeżeli stypendium 
zostanie przyznane studentowi a on zrezygnuje z nauki, bo uzna, że nie opłaci tego długu 
albo nie jest tym zainteresowany, to nie będzie można wyegzekwować od niego zwrotu 
pieniędzy. Jest tu wiele skomplikowanych uwarunkowań, pracownicy zobowiązani do 
wpisywania ocen do elektronicznych arkuszy powinni wykazać się większą dyscypliną.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG stwierdziła, że przedstawione w dniu dzisiejszym 
zmiany Statutu UG, szczególnie te dotyczące zatrudniania na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego i zwyczajnego są bardzo istotne. Wydaje się, że zagadnienie to nie 
zostało odpowiednio przedyskutowana na wydziałach. Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG 
poinformowała, że przedstawi Radzie Wydziału Ekonomicznego propozycję zmian 
dotyczących tego zagadnienia i na kolejnym posiedzeniu Senatu UG zrelacjonuje uwagi 
Wydziału.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wszyscy kierownicy 
jednostek organizacyjnych powinni zapoznać się z projektem Statutu UG. Coraz więcej 
sygnałów świadczy o tym, że pracownicy oczekują, iż będą informowani o istotnych 
zagadnieniach i planowanych zmianach, o tym o czym dyskutuje się na posiedzeniach 
Senatu UG i Kolegiów Rektorsko Dziekańskich. Na wydziały zostanie wysłane pismo  
z prośbą o przekazywanie radom wydziałów informacji o istotnych sprawach 
dotyczących szkolnictwa wyższego, między innymi o zmianie algorytmu, rozwoju 
naukowym, parametryzacji, zmianach ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym czy 
Statucie. UG 
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 Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że na 
jednym z posiedzeń Senatu UG w trakcie dyskusji na temat modyfikacji wytycznych, 
dostosowania profili i programów kształcenia padło z sali pytanie o to, czy wszystkie 
wydziały będą musiały przeprowadzić analizę wszystkich kierunków studiów, czy 
ewentualne zmiany miałyby być głosowane na posiedzeniach rad wydziałów a następnie 
przez Senat UG. Przeprowadzona analiza wykazała, że jedynym kierunkiem, który musi 
dokonać pewnego dostosowania jeśli chodzi o program kształcenia jest Filozofia. Kilka 
innych kierunków – Pedagogika, Pedagogika wczesnej edukacji, Geografia, Gospodarka 
przestrzenna, Ochrona środowiska oraz Bioinformatyka muszą dokonać wewnętrznej 
weryfikacji, po czym dokonają ustalenia procentowego i albo nie będą musiały 
podejmować żadnych dalszych działań albo będą musiały dostosować program 
kształcenia do posiadanych przez wydział uprawnień do nadawania stopnia doktora 
habilitowanego. Tego obowiązku nie mają wszystkie niewymienione kierunki studiów. 

Dyrektor SWFi S dr J. Patok poinformował, że Sara Piasecka - studentka Wydziału 
Ekonomicznego została Wicemistrzynią Świata i Mistrzynią Europy w żeglarstwie 
lodowym.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała pogratulował studentce i poinformował, że zostanie 
zaproszona na uroczyste posiedzenie Senatu.  
Następne robocze posiedzenie Senatu UG odbędzie się 20 marca 2017 roku o godz. 12.30.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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