
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 24 maja 2018 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 1 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Jakubowi Stelinie 
z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, dr hab. Annie Mazurkiewicz 
z Wydziału Historycznego, dr hab. Agnieszce Has z Wydziału Filologicznego oraz dr hab. 
Tomaszowi Wiśniewskiemu z Wydziału Filologicznego akty potwierdzające zatrudnienie 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor 
pogratulował wyróżnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej 
i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 3a – „Stanowisko Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie finansowania szkolnictwa 
wyższego i nauki z budżetu państwa”. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę 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 Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Justyny Siemionow na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Balwickiej-
Szczyrby na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim.  

3a Stanowisko Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie finansowania szkolnictwa 
wyższego i nauki z budżetu państwa. 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 

(kryteria oceny nauczycieli akademickich). 
5. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie 

warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 

6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie 
zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne 
świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 
opłat (zmiana wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności).  
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7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 27/12 w sprawie określenia 
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 
Ekonomicznym (zmiana efektów kształcenia na kierunku Ekonomia). 

8. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 122/12 Senatu UG w sprawie 
uruchomienia od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym 
kierunku studiów Etnofilologia kaszubska (zmiana efektów kształcenia). 

9. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie 
określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym 
(zmiana efektów kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo ). 

10. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
26 kwietnia 2018 roku.  

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania 
o zatrudnienie dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 
Julii Koralun-Bereźnickiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Justyny Siemionow na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak, 
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. Justyny Siemionow na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dziekan prof. dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa 
i Administracji o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że współpracuje z dr hab. 
Małgorzatą Balwicką-Szczyrbą, współpraca przebiega na bardzo wysokim poziomie, 
wniosek zasługuje na poparcie.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 45 osób tak, 
4 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji 
o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Balwickiej-Szczyrby na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3a 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił „Stanowisko Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa”. 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, Parlament Studentów RP, Polska 
Akademia Nauk, Rada Główna Instytutów Badawczych, Konferencja Rektorów 
Zawodowych Szkół Polskich, Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” oraz Rada 
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podpisały się pod „Apelem środowiska akademickiego 
w sprawie systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu 
państwa”. Chodzi o długofalowe i istotne zwiększenie finansowania budżetowego 
szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z programem wzrostu nakładów na ten cel 
przedstawionym podczas prezentacji projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Przedstawiono propozycje wskaźników wzrostu nakładów. W 2025 
roku miałoby to być 1,8% Produktu Krajowego Brutto. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował, żeby w zadaniu „Senat 
Uniwersytetu Gdańskiego zgadza się z podniesioną w apelu argumentacją i popiera 
starania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o długofalowe zwiększenie finansowania 
budżetowego szkolnictwa wyższego i nauki” zamiast „zgadza się” napisać „podziela”, 
ponadto w pierwszym zdaniu można dodać „w pełni” popiera a w ostatnim zdaniu 
wykreślić słowo „do”.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że uwagi te są zasadne, treść 
uchwały zostanie poprawiona.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę „Stanowisko Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki z budżetu państwa”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 4 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (kryteria oceny nauczycieli 
akademickich). 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że Uczelnia musi zmierzyć się z wyzwaniami w bardzo różnych 
dziedzinach. Chodzi nie tylko bieżącą działalność, ale również o konkurencję między 
uczelniami o status uczelni badawczej, na której nauka jest realizowana na najwyższym 
poziomie we wszystkich dyscyplinach. Na Uniwersytecie Gdańskim wciąż 
niezadawalająca jest produktywność naukowa wielu pracowników, co nie tylko wpływa 
na prestiż Uczelni, ale również na wynik finansowy. Kategoria poszczególnych jednostek 
a w przyszłości dyscyplin naukowych jest wprost powiązana z wysokością dotacji 
podstawowej i statutowej. W projekcie nowej ustawy kategoria jednostek wiąże się 
z utrzymaniem uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nie 
mówiąc już o dostępie do konkursów strategicznych. Brak jednolitego systemu 
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i wystarczająco szczegółowych warunków oceny okresowej nauczycieli akademickich 
bardzo często jest podstawą odwołań od decyzji negatywnych i powoduje, że Uniwersytet 
Gdański z trudem broni swoich racji przed sądami pracy w sporze z negatywnie 
ocenionymi pracownikami. Mając na uwadze coraz liczniejszą i coraz bardziej 
szczegółową sprawozdawczość a także prognozowanie pewnych działań zachodzi 
potrzeba stworzenia nowych narzędzi zarządczych w zakresie bibliometrii naukowej, 
analityki, statystyki naukometrycznej oraz narzędzi, które pozwolą wyłaniać i nagradzać 
wybitnych pracowników. Ponad rok temu został powołany zespół do spraw opracowania 
ramowych zasad oceny okresowej, który przeanalizował systemy funkcjonujące w innych 
uczelniach w Polsce oraz przygotował pierwszą propozycję takich zasad. Po 
konsultacjach z Biurem Prawnym UG oraz profesorami prawa uzgodniono, że system 
musi uwzględniać zróżnicowanie dyscyplin, natomiast co do zasady główny rdzeń 
powinien być wspólny dla całej Uczelni. W wyniku prowadzonych prac pojawiło się kilka 
kolejnych projektów. Jeszcze wczoraj Komisja do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą 
dyskutowała na temat szczegółów, które zostały zatwierdzone przez Kolegium 
Rektorskie z Dziekanami w ubiegły czwartek. Przedstawiony dziś dokument jest 
wynikiem wielomiesięcznych prac. Systemy ocen nie są wolne od zagrożeń. Jednym z nich 
jest „chomikowanie” punktów w celu uzyskania pozytywnej oceny. Niektórzy pracownicy 
będą spełniać minimum kryteriów, aby uzyskać ocenę pozytywną. Pod uwagę trzeba 
wziąć również bardzo różne fazy aktywności naukowej. Chodzi o to, aby możliwie jak 
najbezpieczniej i w najbardziej przemyślany sposób wdrożyć ten system i uniknąć 
zagrożeń. Obecnie odczuwa się pewną niepewność legislacyjną, bowiem trwają prace nad 
nową ustawą o szkolnictwie wyższym i nauce. Zapowiedziano wydanie co najmniej kilku 
rozporządzeń wykonawczych bezpośrednio związanych z parametryzacją jednostek. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w nowym projekcie ustawy system ocen okresowych 
delegowany jest do statutu uczelni. Zamierzeniem twórców tego dokumentu było jak 
najszybsze wprowadzenie systemu ocen i uświadomienie pracownikom, że od roku 
kalendarzowego 2019 będzie obowiązywał jednolity system ocen okresowych, który 
będzie skutkował końcową oceną okresową w 2021 roku. Okres ocen w przypadku 
większości pracowników ma być wydłużony do trzech lat a w przypadku profesorów 
zwyczajnych skrócony także do trzech lat. Ocena ma być przeprowadzana raz na trzy lata 
bez względu na to jakie stanowisko zajmuje oceniany nauczyciel akademicki. Podczas 
spotkania Kolegium Rektorskiego z Dziekanami dyskutowano o tym jak ustosunkować się 
do okresu krótszego niż trzyletni, bo i taki okres może się zdarzyć w ocenie. Zarówno 
obowiązująca ustawa jak i nowy projekt mówią, że oceny dokonuje się przynajmniej raz 
na cztery lata, ale dziekan w każdym dowolnym momencie może zarządzić ocenę 
pracownika. W związku z tym trzeba również przewidzieć kryteria oceny w takim okresie 
i tu obowiązywać będzie zasada proporcjonalności. Wydziałowe komisje oceniające 
zdecydują o tym w jaki sposób tą proporcjonalność zastosują. Uszczegółowiono również 
wyłączenia z oceny, trzeba było dostosować je do obowiązujących zasad, głównie 
z zakresu Prawa pracy, ale również znowelizowanego prawa o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Dodatkowo wprowadzono zapis mówiący, iż osoba powracająca z długotrwałej 
nieobecności do pracy może być oceniana najwcześniej po roku. Na poszczególnych 
wydziałach długo konsultowano katalog osiągnięć, które będą brane pod uwagę zarówno 
w ocenie działalności naukowej jak i działalności organizacyjnej. Będzie to załącznik do 
Statutu UG. Istotną zmianą, która ma być wprowadzona jest możliwość udziału 
przedstawiciela JM Rektora w posiedzeniach komisji wydziałowych. Uszczegółowione 
zostały zapisy związane z możliwością ankietowania zarówno w formie pisemnej jak  
i on-line. Nowe zasady mają obowiązywać w Uczelni od 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, 
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że ostatnia ocena nauczycieli akademickich według dotychczasowych zasad, która będzie 
przeprowadzona w roku kolejnym zamknie okres do 31 grudnia 2018 roku. Jeżeli ten 
okres zamknie również okres dwuletniej oceny to nie będzie problemu, wydziałowe 
komisje oceniające będą oceniać pracowników według dotychczasowych zasad. 
Natomiast jeżeli ten okres byłby krótszy, ocena była przeprowadzona rok czy półtora 
roku temu, to wówczas trzeba będzie zastosować zasadę proporcjonalności. Jak to było 
do tej pory, decyzja pozostanie w gestii wydziałowych komisji oceniających. Bardzo 
istotny jest załącznik nr 6 do Statutu UG, czyli szczegółowe kryteria oceny osiągnięć 
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli akademickich. Co do zasady 
pozytywna ocena ma być związana przede wszystkim z dwoma czynnikami. Jeden z nich 
to uzyskanie tzw. minimalnej liczby punktów za osiągnięcia naukowe, chodzi tu o punkty 
wewnętrznej uczelnianej punktacji, które są przypisane poszczególnym rodzajom 
osiągnięć. W odniesieniu do pozostałych pracowników z wyłączeniem asystentów, chodzi 
również o obowiązek wystąpienia z wnioskiem o finansowanie badań ze źródeł 
zewnętrznych. W pierwotnym projekcie dokumentu obowiązek ten miał dotyczyć 
wyłącznie adiunktów i profesorów nadzwyczajnych, ale na posiedzeniu senackiej Komisji 
do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą zaapelowano o to, żeby z tego obowiązku nie 
wyłączać pozostałych pracowników ze względu na nierówność zasad wobec stanowisk. 
Minimalna wymagana liczba punktów w okresie objętym oceną za osiągnięcia naukowe 
zależy od stanowiska, na którym jest zatrudniony nauczyciel akademicki i wynosi: dla 
asystentów – 1 punkt, dla adiunktów – 2 punkty, dla profesorów nadzwyczajnych i 
profesorów zwyczajnych i wizytujących – 3 punkty, dla nauczycieli akademickich na 
etacie naukowym płatnym z dotacji podstawowej (niezależnie od stanowiska) – 4 punkty. 
Rodzaje osiągnięć naukowych pokazuje tabela nr 1, a także wyodrębniona z niej tabela 2 
tzw. kryteria uzupełniające, uwzględniające specyfikę niektórych dziedzin, dyscyplin 
i nauk. Są tu pewne wyłączenia, pewnego rodzaju „bezpieczniki”. Analizowano sytuacje 
kiedy JM Rektor np. powołuje pracowników do wypełniania odpowiedzialnych zadań 
organizacyjnych czy rozwojowych a także sytuację osób, które pełnią funkcje w Uczelni 
przez co mają mniej czasu na prowadzenie działalności zarówno dydaktycznej jak 
i naukowej. Rozważano wiele rozwiązań - jednym z nich była redukcja punktacji, tej 
wymaganej minimalnej liczby punktów. Okazało się, że rozwiązanie takie byłoby 
niezgodne z zasadami prawa pracy. Zaproponowano więc wprowadzenie zapisu 
o wydłużeniu decyzją JM Rektora okresu oceny takich osób. Byłyby to przypadki 
wyjątkowe. Ponadto trzeba zabezpieczyć osoby aktywne, które zabiegają o finansowanie 
badań naukowych z wtórnego obowiązku składania wniosków o finansowanie badań ze 
źródeł zewnętrznych. Obowiązek ten nie dotyczy kierowników projektów, osób, które są 
wykonawcami w dużych projektach, których wartość ustalono na podstawie statystyki 
projektowej niezależnie od dziedziny i dyscypliny, oraz osób zatrudnionych na etatach 
naukowych w projektach. Są to zatrudnienia krótkoterminowe, kończące się z chwilą 
realizacji zadania, często z takimi osobami Uczelnia nie wiąże przyszłości. Kolejne 
zabezpieczenie to tzw. wyjątkowe indywidualne przypadki - kazus Nobla. Można sobie 
wyobrazić, że w Uniwersytecie Gdańskim pojawia się laureat nagrody Nobla, który akurat 
w roku oceny nie uzyskał 2,3 czy 4 punktów. Wiadomo, że są pracownicy, którzy często 
z trudem klasyfikują swoje wielkie osiągnięcia na rzecz Uniwersytetu w obszarze badań 
naukowych, działalności wdrożeniowej czy uzyskiwaniu prestiżowych nagród – trzeba 
zabezpieczyć ich interesy właśnie decyzją JM Rektora. To także są przypadki 
indywidualne, szczególne. W tabeli 1 poszczególnym rodzajom osiągnięć naukowych 
przypisano punkty adekwatne do danego rodzaju osiągnięcia. Rodzaje osiągnięć są 
bardzo podobne do tych, które są wyszczególnione w dotychczas obowiązującym 
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rozporządzeniu dotyczącym parametryzacji jednostek. Przypisane punkty mają 
powodować, żeby trzon dorobku naukowego stanowiły monografie, rozdziały 
w monografiach, artykuły w czasopismach. Artykuły w czasopismach rozróżniono na 
czasopisma średnio i wysoko punktowane i poszczególne dyscypliny nauki tak, aby 
faktycznie można było dywersyfikować różnorodność w ocenie bibliometrycznej. Tu 
zostaje wprowadzona autopoprawka - kierowanie projektem zarówno krajowym jak 
i międzynarodowym nie będzie punktowane za każdy rok kierowania a jednorazowo za 
uzyskanie takiego grantu, pełnienie funkcji kierownika projektu w okresie objętym oceną. 
Bardzo obszerna jest część osiągnięć naukowych związanych z działalnością B+R, czyli 
udzielone patenty, wdrożenie wynalazku, uzyskanie prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, aplikacje itd. Ostania część kryteriów to tzw. kryteria kompensacyjne, czyli 
związane z dodatkowymi osiągnięciami bądź zadaniami, które bezpośrednio wiążą się 
z parametryzacją, przynoszą Uczelni konkretne zyski. Chodzi tu o funkcje redaktora 
a także uzyskiwanie stopni, tytułów. W tym zakresie pojawiały się głosy, żeby znieść te 
kryteria. Ostatecznie punktacja została obniżona, ale kryteria zostały utrzymane. Z tabeli 
1 wyodrębniono tabelę 2 – osiągnięcia, które są szczególne, specyficzne dla konkretnych 
dziedzin i dyscyplin. W pierwotnym projekcie ta szczególność była wyodrębniona 
wyłącznie dla dyscyplin matematyka i informatyka. W tych dwóch dyscyplinach dużo 
ważniejszym osiągnięciem naukowym jest wygłoszenie referatu na międzynarodowej 
konferencji indeksowanej przez Web of Science niż artykuł naukowy. Taka zasada będzie 
utrzymana z założeniem progu, żeby tego typu osiągnięcia nie wysycały pełnych 
osiągnięć. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę, że istnieją również wysoko punktowane 
z punktu widzenia średniej punktacji uzyskiwanej przez nauki humanistyczne 
i społeczne, artykuły w recenzowanych materiałach konferencyjnych. Jest to 15 punktów, 
czyli bardzo często wartość wysoko punktowanych czasopism dla tych nauk i dlatego 
wprowadzono ten rodzaj aktywności naukowej jako punktowany do wykazu osiągnięć. 
Dotyczy to także obszaru nauk neofilologicznych, bo jest to grupa nauk bardzo silnie 
reprezentowana w Uczelni. Niezwykle istotna dla tej grupy naukowców jest możliwość 
publikowania w języku innym niż polski, ale i tu jest próg – maksymalnie 1 punkt, żeby te 
osiągnięcia także nie wysycały całości obowiązków pracowniczych. Definicja monografii 
naukowej jest przepisana z rozporządzenia parametryzacyjnego. Co do zasady punktacja 
czasopism wysoko punktowanych ma korespondować z tzw. progiem odcięcia, czyli tymi 
pismami i publikacjami, które były brane pod uwagę w ocenie ostatniej parametrycznej 
jednostek z kategorią A. Czasopisma średnio punktowane to te, które były brane pod 
uwagę w ostatniej parametryzacji jednostki Uczelni nawet w małej części. W ten sposób 
powstała tabela, w której wymieniono poszczególne wydziały, które mają uprawnienia 
bądź prowadzą badania naukowe i kształcenie, reprezentowane dyscypliny naukowe. Jest 
to przygotowanie do prawdopodobnej nowelizacji tych zagadnień, ponieważ wiadomo 
już, że parametryzacja ma odbywać się według nieco zmienionych dyscyplin. Precyzyjnie 
dookreślono co to jest wymóg publikacyjny. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
w części dotyczącej oceny osiągnięć dydaktycznych uwzględniono uwagi i postulaty 
zgłaszane przez dziekanów. Ponieważ czasami były one sprzeczne należało dokonać 
pewnego konsensusu. W kryteriach ocen osiągnięć dydaktycznych obowiązujących 
pracowników naukowo-dydaktycznych dodano stanowisko profesora wizytującego, 
chodzi tylko o tych profesorów, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, oni też podlegają 
ocenie. W grupie pracowników naukowo-dydaktycznych te kryteria się powtarzają 
z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta, od których oczekuje 
się udziału w szkoleniach dydaktycznych. Dobrze widziane jest uzyskiwanie takich 
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osiągnięć na innych stanowiskach, ale nie są one uwzględniane w tejże ocenie. Przy 
każdym ze stanowisk przy zapisie „Ocena wynikająca z badania ankietowego studentów 
i doktorantów w zakresie realizacji obowiązków dydaktycznych nauczyciela 
akademickiego usunięto termin „pozytywna ocena”, jednak komisja oceniająca ma mieć 
w tym zakresie możliwość wypowiedzenia się, a nie tylko akceptować przedłożone 
wyniki ankiet. Niektóre wydziały zawarły w ankietach dodatkowe pytania, które mają 
charakter opisowy, w związku z tym trudno byłoby w schematyczny, liczbowy sposób 
odnieść się do wyników tych ankiet i określić je jako pozytywne. Ocena hospitacji zajęć 
dydaktycznych to stały punkt, funkcjonujący od lat. Opinia bezpośredniego przełożonego 
dotycząca wykonywania obowiązków dydaktycznych dotyczy wszystkich stanowisk 
naukowo-dydaktycznych. W grupie pracowników dydaktycznych te kryteria są bardziej 
rozbudowane. Taki postulat zgłaszany był przez wielu dziekanów ponieważ są to 
pracownicy nieobciążeni pracą naukową i w związku z tym można oczekiwać od nich 
większej aktywności w zakresie dydaktyki. W każdej grupie został dopisany punkt trzeci 
czyli obowiązkowy udział w dostosowanych do charakteru zajęć prowadzonych przez 
pracownika szkoleniach dydaktycznych lub innych szkoleniach specjalistycznych. 
Uwzględniono tu także pracowników CWFiS, CJO gdzie wskazane są inne kwalifikacje. 
Wśród pracowników dydaktycznych są także pracownicy laboratoryjni, być może na 
niektórych wydziałach niezbędne byłyby jeszcze inne kompetencje w zakresie dydaktyki 
niż tylko szkolenia organizowane przez LID. Wymieniono także dodatkowe kryteria 
oceny osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych na 
stanowiskach dydaktycznych (lektor, instruktor, wykładowca, starszy wykładowca) 
zgodnie ze specyfiką prowadzonych zajęć, charakterem kierunku, na którym te zajęcia są 
prowadzone, specyfiką wydziału, potrzeb dydaktycznych poszczególnych wydziałów.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że ocena osiągnięć organizacyjnych jest przeniesiona z dotychczasowego 
projektu. Dodano zapis mówiący o udziale w posiedzeniach rad instytutów, komisji, 
zespołów i innych ciał kolegialnych w Uniwersytecie, których oceniany nauczyciel 
akademicki jest członkiem. Niestety często pracownicy nie uczestniczą w posiedzeniach 
tych organów. Ostatni zapis dotyczy szczególnych zasad oceny nauczycieli akademickich 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Kryteria oceny pracowników 
tego Wydziału wynikają z porozumień zawartych pomiędzy tworzącymi go uczelniami. 
Projekt uchwały został jednomyślnie pozytywnie zaopiniowany przez Kolegium 
Rektorsko Dziekańskie, senacką Komisję ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 

Przewodniczący Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. A. Prahl 
poinformował, że Komisja poparła propozycję, żeby obowiązek pozyskiwania grantów 
spoczywał na wszystkich grupach pracowników oraz uwzględniła uwagi przedstawicieli 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Filologicznego dotyczące 
punktacji referatów wygłaszanych na konferencjach. Komisja jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że z godnie z Regulaminem Senatu UG głosowanie nad zmianą Statutu 
nastąpi na czerwcowym posiedzeniu Senatu. W ciągu najbliższych dni można jeszcze 
zgłaszać uwagi do projektu uchwały. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło 
pierwszy konkurs w ramach Strategii Doskonałości-Uczelnia Badawcza. Przedmiotem 
konkursu jest wsparcie badań naukowych i analiz ukierunkowanych na opracowanie 
celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni obejmującego działania służące 
podniesieniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uczelni, 
wzmocnieniu współpracy badawczej z ośrodkami naukowymi o wysokiej renomie w skali 
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międzynarodowej, podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, 
przygotowaniu kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu 
pracowników uczelni oraz podniesieniu jakości zarządzania uczelnią. Nabór wniosków 
trwa od 21 maja do 22 czerwca 2018 roku. Uniwersytet Gdański będzie składał wniosek, 
znajdzie się w nim także informacja o systemie ocen i planach jego doskonalenia. 
Omawiany teraz dokument ma być zaczątkiem dyskusji o systematycznym i jednolitym 
systemie ocen, który będzie funkcjonował w świadomości pracowników jako pewien 
punkt odniesienia oczekiwań Uczelni wobec pracowników, ale również element 
dostosowania się do nadchodzących zmian. 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że Senatorowie otrzymali kilka 
różnych wersji tego dokumentu. Różnią się one także od slajdów, które są teraz 
wyświetlane, np. różne są dane dotyczące Psychologii i czasopism średnio punktowanych. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, 
że faktycznie dokument ten zmieniał się dynamicznie, jeszcze wczoraj niektórzy dziekani 
zgłaszali poprawki, uwzględniono także uwagi Komisji ds. Nauki i Współpracy 
z Zagranicą. Najbardziej aktualna jest wersja, którą teraz pokazano na slajdach. Uwagi 
zgłaszane dziś w trakcie dyskusji także wpłyną na ostateczną wersję dokumentu.  
 Dr G. Szyling zauważyła, że w propozycjach osiągnięć nie uwzględnia się działań 
promotorów pomocniczych a przecież wielu adiunktów pełni takie obowiązki. Natomiast 
jeśli chodzi o kryteria oceny naukowej są to: obowiązek publikacji oraz występowanie 
o granty. Czy jeżeli ktoś nie napisze wniosku o grant oznaczać to będzie od razu 
negatywną ocenę za dorobek naukowy? Mówiono tu przecież o pewnym ryzyku, np. 
o pisaniu wniosków dla samego pisania.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że można dopisać promotora pomocniczego z odpowiednią punktacją dla tego 
rodzaju działalności. Druga sprawa jest dużo bardziej istotna. Władze Uczelni mają 
świadomość tego, że pewna część wniosków będzie składała wnioski dla zasady. Wydaje 
się jednak, że nie ma dziś innego sposobu na to, żeby zaktywizować pracowników. Poza 
grantami NCBiR czy NCN jest wiele innych możliwości pozyskiwania funduszy, nawet 
jeżeli są one bardzo skromne. Bardziej chodzi o wyrobienie w pracownikach nawyku 
pozyskiwania funduszy na działalność naukową. Jeżeli chodzi o wnioski składane do NCN 
Uczelnia wypada bardzo dobrze w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych, natomiast 
zarówno nauki humanistyczne jak i społeczne na tle innych uczelni mogłyby poprawić tę 
aktywność. Niektóre wydziały w ciągu roku składają jeden, dwa wnioski o finansowanie 
ze źródeł zewnętrznych. Sytuacja ta musi ulec zmianie o ile Uniwersytet Gdański 
poważnie myśli o mierzeniu się z konkurencją. 
 Dr G. Szyling zwróciła się z prośbą o jednoznaczną odpowiedź, czy jeżeli pracownik 
w danym okresie rozliczeniowym nie złoży wniosku, bądź nie uzyska dofinansowania 
będzie to oznaczało negatywną ocenę działalności naukowej? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że złożenie wniosku o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych jest 
warunkiem uzyskania oceny pozytywnej.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że dobrze się stało, iż powstał taki dokument. 
Już w poprzedniej kadencji były podejmowane próby stworzenia jednolitego systemu 
ocen nauczycieli akademickich, ale były z tym wielkie problemy, pracownicy często 
odwoływali się do sądów pracy. W trakcji dyskusji mówiono o tym, że pracownik może 
złożyć bardzo słaby wniosek tylko po to, żeby uzyskać ocenę pozytywną. Każdy kto składa 
wniosek musi sobie zdawać sprawę z tego, że podlega on ocenie i złożenie bardzo słabego 
wniosku negatywnie odbija się na wizerunku takiej osoby w środowisku. Wniosek 
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podpisuje Rektor lub Prorektor, często wymagana jest akceptacja Dziekana. Jeżeli Rektor, 
Prorektor lub Dziekan stwierdzą, że dany wniosek zupełnie nie spełnia wymaganych 
kryteriów, to absolutnie takiego wniosku nie podpiszą. Wniosek nie zostanie złożony  
i w związku z tym wymagane kryterium nie będzie wypełnione. Prof. dr hab. G. Węgrzyn 
zaproponował, żeby punkt 2, w którym jest mowa o obowiązku złożenia projektu 
połączyć z punktem 11, który mówi o wyjątkach, będzie to bardziej czytelne. Druga uwaga 
dotyczy tabeli zawierającej punktację czasopism średnio i wysoko punktowanych. 
W przypadku Wydziału Historycznego i czasopism wysoko punktowanych podano 
wartość 18 punktów. Takich czasopism nie ma – na liście B jest punktacja ciągła od 1 do 
15, 10 punktów na liście C, natomiast na liście A zaczyna się od 15 punktów, skok jest co 
5 punktów, więc tu powinno być albo 15 labo 20 punktów.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG wyjaśnił, że jeżeli chodzi o połączenie punktu 2 
z punktem 11, to zaproponowany teraz układ jest logiczny, bo w punkcie 2 jest mowa 
o dwóch przesłankach - jedna dotyczy punktów, druga wniosków, punkty od 3 do 10 
dotyczą punktów, natomiast punkt 11 dotyczy wniosku. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że taką punktację zaproponował Wydział Historyczny, ale rzeczywiście 
wydaje się, że tu należy wprowadzić poprawkę.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że obecnie Wydział 
Prawa i Administracji realizuje projekt, który obejmuje pozyskanie środków 
zewnętrznych, nie jest to projekt ściśle badawczy, ale jest bardzo pracochłonny. 
Z kryteriów oceny wynika, że w zasadzie oceniane pozytywnie jest tylko kierowanie 
krajowymi lub międzynarodowymi projektami badawczymi. Czy w związku z tym warto 
zajmować się takimi projektami, mimo, że są one ważne dla takich wydziałów jak WPiA 
i takie działania są zgodne ze Strategią Uniwersytetu Gdańskiego? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że faktycznie jest to istotna część aktywności wydziałów z dziedziny nauk 
społecznych i humanistycznych. W zdaniu „wymóg złożenia wniosku o finansowanie 
badań ze źródeł zewnętrznych” można wykreślić słowo „badań” – to zupełnie zadość 
uczyni temu postulatowi. Rzeczywiście niektóre z projektów mają charakter na wpół 
badawczy, częściowo wdrożeniowy, nie wprost naukowy.  
 Dr hab. O. Kubińska, prof. UG zauważyła, że złożenie dobrego wniosku wymaga 
poświęcenia bardzo wiele czasu, więc może byłoby warto ująć w kryteriach oceny także 
ocenę jaką dany wniosek uzyskał w konkursie. Pracownicy Wydziału Filologicznego 
w konkursie Uniwersalia składali wniosek, który uzyskał 91% a ostatecznie finansowany 
był projekt od 92%. Oznacza to, że wniosek Wydziału Filologicznego był dobry i niewiele 
zabrakło do uzyskania finansowania projektu. Natomiast jeżeli wniosek uzyska tylko 20 
lub 30%, to można uznać, że nie był dobrze przygotowany. Wydaje się, że jest to istotna 
sprawa. Ponadto dokument należy poprawić pod względem stylistycznym. W § 92 pkt. 2 
trzeba usunąć przynajmniej jeden przecinek: „w przypadku dokonywania oceny 
okresowej obejmującej okres krótszy – tu zlikwidować przecinek – niż trzy lata”. Można 
usunąć również następny przecinek po słowach „wymagane ilościowe kryteria”. Ponadto 
określenie „ocena hospitacji” jest trochę nieklarowne, lepiej brzmiałoby „ocena 
hospitowanych zajęć” albo „ocena wynikająca z hospitacji”.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że nie ma precyzyjnego wyjaśnienia co to jest dobrze sformułowany wniosek. 
Początkowo wzorując się na systemie Uniwersytetu Jagiellońskiego stosowano termin 
„wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę formalną”, ale w toku dyskusji uznano, że to 
może być krzywdzące dla niektórych wniosków, które często tej oceny formalnej nie 



10 
 

przechodzą z przyczyn obiektywnych, niezależnych od autora. Byłoby lepiej nie 
wprowadzać dodatkowej gradacji wniosków na: prawie przyjęte, przyjęte, nieprzyjęte. 
Chodzi o to, żeby system był w miarę spójny i najprostszy w interpretacji.  
 Prof. dr hab. J. Gierusz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy na liście osiągnięć 
naukowych nie powinny znaleźć się recenzje, zostały one pominięte. Centralna Komisja 
do Spraw Stopni i Tytułów ma coraz więcej kłopotów z uzyskiwaniem zgody na 
recenzowanie habilitacji oraz w postępowaniu profesorskim. Przygotowanie recenzji 
w postępowaniu habilitacyjnym wymaga dużo pracy. Ponadto należy wyjaśnić, czy 
adiunkt będący członkiem zespołu, który złożył wniosek o finansowanie musi złożyć swój 
indywidualny wniosek, czy wystarczy że jest członkiem zespołu. Tabelę nr 2, w której 
zawarto liczbę punktów dla nauk, dziedzin i dyscyplin trzeba uzupełnić o nauki 
ekonomiczne, bo to jest dziedzina. Autorstwo i współautorstwo recenzowanych 
publikacji w materiałach międzynarodowych konferencji dotyczy także nauk 
ekonomicznych.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że słowo „dziedziny” można zamienić na „obszar”. Jeżeli chodzi o to, co 
kwalifikuje złożenie projektu, to przede wszystkim chodzi o wystąpienie w roli 
kierownika. Zdarzają się duże, konsorcjalne projekty, w których dane osoby występują 
imiennie jako główni wykonawcy bądź kierownicy zadań. Jeżeli jest to konsorcjum i jeżeli 
w projekcie oceniony jest wnioskodawca jako członek współskładajacy zespołu, to 
oczywiście jest to złożenie wniosku. W projektach NCN tak naprawdę oceniany jest 
kierownik, bo często jest kilka wakatów na stanowisko wykonawcy pierwszego, drugiego, 
trzeciego, więc wówczas trudno antycypować, kto był tym wykonawcą pierwszym drugim 
i trzecim. Natomiast recenzje zostały celowo pominięte. W pierwszym projekcie pojawiły 
się rożnego rodzaju recenzje, ale w końcowej fazie dyskusji uznano, że skoro nie jest to 
działalność punktowana w ocenie parametrycznej jednostek i z punktu widzenia Uczelni 
nie przynosi wymiernych korzyści, to należy zrezygnować z wymieniania tego 
osiągnięcia.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że jeżeli celem punktacji jest stymulowanie 
do intensywnej działalności naukowej, to jeden punkt czyli jeden artykuł w czasopiśmie 
średnio punktowanym na trzy lata dla asystenta to niewiele. Kolejna uwaga dotyczy 
kwestii wydłużenia okresu oceny decyzją JM Rektora w szczególnych przypadkach. 
Wydaje się, że ten zapis nie jest precyzyjny. Napisano: „trzyletni okres oceny może zostać 
wydłużony decyzją Rektora”. Ten trzyletni okres może oznaczać po pierwsze okres, który 
mija od ostatniej oceny, po drugie okres, który podlega ocenie. Jeżeli pracownik jest 
oceniany co trzy lata, to nie ma problemu, natomiast jeżeli ktoś jest oceniany po pięciu 
latach to jest pytanie, czy ocenie podlegają ostatnie trzy lata, czy też okres wydłużenia. 
Ponadto napisano, że w przypadku skróconego okresu oceny proporcjonalnie zmniejsza 
się wymogi, ale w ogóle nie doprecyzowano co się dzieje wówczas, gdy okres oceny jest 
dłuższy. Czy te wymogi będą takie same jak dla okresu trzyletniego, czy będą inne? 
Kolejna uwaga dotyczy zapisu o ankietach studenckich: „w termiach określonych przez 
Rektora”. Czy to oznacza, że JM Rektor decyduje o tym, że oceny odbywają się w danych 
okresach czasu, czy też każdy kierunek osobno ma występować do JM Rektora 
z wnioskiem o przeprowadzenie oceny w takim czy innym momencie. Prorektor ds. Nauki 
i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że definicja 
monografii jest przeniesiona z aktu wyższego rzędu. Wydaje się jednak, że zapis mówiący, 
iż za monografię uważa się spójne tematycznie opracowanie naukowe, które przedstawia 
określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, w świetle zapisów wcześniejszych 
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będzie martwy. Tak naprawdę żeby to ocenić trzeba by było poddać pracę recenzji, tego 
się nie robi, tylko stosuje się cztery wymienione pozostałe kryteria.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że definicja monografii celowo jest umieszczona w załączniku nr 6, 
ponieważ bardzo często nauczyciele akademiccy żywo dyskutują o swoich osiągnięciach 
i ich kwalifikacji do poszczególnych kategorii, domagają się takiej a nie innej punktacji 
i bardzo często kwalifikują rozdział w monografii jako monografię. Jeżeli dojdzie do 
uchwalenia nowego rozporządzenia dotyczącego parametryzacji, to każdorazowo 
definicja ta będzie aktualizowana w tym dokumencie. Natomiast co do okresu oceny, to 
chodzi o okres zgodny z harmonogramem oceny czyli okres trzyletni, który upłynął od 
czasu ostatniej oceny czy od momentu zatrudnienia. W gestii JM Rektora będzie 
decydowanie, czy osoba oddelegowana do innych obowiązków będzie oceniana w tym 
okresie, czy w okresie późniejszym. Dotyczy to wyjątkowych przypadków.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że przedłużenie okresu oceny dotyczy 
sytuacji kiedy dana osoba nie jest w stanie spełnić kryteriów w ciągu trzech lat i żeby je 
spełniła trzeba ten okres przedłużyć. Aktualnie obowiązująca ustawa zakreśla 
maksymalny okres, w tej chwili wynosi on cztery lata, więc JM Rektor jest związany 
terminem ustawowym.  
 Dr hab. B. Banecki, prof. UG zauważył, że aplikacji przypisano jeden punkt 
niezależnie od liczby osiągnięć. Oznacza to, że pracownik ma pracować nie tylko 
aplikacyjnie, ale również prowadzić czystą pracę naukową o ile chce uzyskać trzy punkty. 
Z punktu widzenia Uczelni liczba osób pracujących aplikacyjnie nie jest duża. Jeżeli tym 
osobom ograniczy się liczbę wdrażanych aplikacji, to Uczelnia w tym zakresie nie dokona 
wzrostu. Druga sprawa to kwestia oceny aplikacji ogólnokrajowych – jest to np. 0,25 
punktu. Tyle samo dostaje się za publikację w czasopiśmie niewymiennym w wykazie 
czasopism, zachodzi tu pewna dysproporcja. Na MWB UG i GUMed opracowywano analizę 
sulfonamidu w miodzie, z której korzystają największe zakłady produkujące miód 
w Polsce. Przyznano za to 0,25 punktu mimo, że takie prace trwają rok lub dwa. 
Opublikowanie publikacji w czasopiśmie niebędącym na liście jest rzeczą prostszą. Może 
to doprowadzić do tego, że pracownicy będą ograniczali liczbę aplikacjim bo z punktu 
widzenia rozliczenia przestaje to być opłacalne. Czy nie można tego zapisu zmodyfikować, 
albo znieść limit jednego punktu? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w pierwszej wersji projektu była mowa o dwóch aplikacjach wyników 
projektu - na etapie regionalnym i krajowym. Tym aplikacjom towarzyszyły zupełnie inne 
punkty poprzez analogię do oceny parametrycznej. Z rozmów przeprowadzonych 
z przedstawicielami rożnych wydziałów wynika, że często tzw. aplikacje społeczne mogą 
być namnożone w niekontrolowany sposób i stać się sposobem na zadośćuczynienie 
kryteriom oceny. Dlatego właśnie wprowadzono ograniczenia, ale można wrócić do 
rozróżnienia pomiędzy aplikacją regionalną i krajową i trochę podnieść próg niezależnie 
od liczby osiągnięć tego rodzaju. Nie należy jednak zupełnie rezygnować z ograniczeń, 
bowiem istnieje ryzyko, że ten przejaw aktywności zostanie wykorzystany do 
namnażania dorobku. MWB UG i GUMed jest wyłączony z tego systemu, kryteria oceny 
wynikają z porozumień zawartych pomiędzy uczelniami tworzącymi ten Wydział. 
 Prof. dr hab. Z. Szafraniec zauważył, że jeśli chodzi o Wydział Matematyki, Fizyki 
i Informatyki oraz Wydział Prawa i Administracji, to punktacja za czasopisma średnio 
punktowane wynosi 10 a za wysoko punktowane 25. W związku z tym jeżeli ktoś 
opublikuje jeden artykuł za 10 punktów a ktoś inny jeden artykuł za 20 punktów, to  
w tym systemie uzyska tyle samo punktów. Jest to zasada demotywacyjna. Byłoby lepiej 
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gdyby przywrócono propozycje jakie były w projekcie, który był dostarczony wcześniej 
czyli 10, 20 punktów.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że jeśli chodzi o tę punktację, to całkowicie opierano się na sugestiach 
dziekanów i trudno tu ingerować.  
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski stwierdził, że można wpisać 20 punktów za 
czasopisma wysoko punktowane. Niewiele to zmieni jeśli chodzi o wyniki 
paramertyzacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o członków zespołów badawczych, które 
skutecznie zaaplikowały o grant np. grant NCN i brak przypisanych do tego projektu 
nazwisk, to może się zdarzyć, że wykonawcy takich grantów będą pracowali wyłącznie na 
nazwisko kierownika projektu, jego osiągnięcia mimo, że często wykonują bardzo 
poważne zadania badawcze. Prostym rozwiązaniem może być składanie do NCN łącznie 
z wnioskiem listy wszystkich zaangażowanych pracowników. W ten sposób uniknie się 
sytuacji, w której jednak różnicuje się osoby występujące o wnioski grantowe. Ponadto 
dłuższe stosowanie takiej procedury może doprowadzić do wewnętrznej rywalizacji, 
szczególnie w niedużych grupach badawczych o to kto ma być kierownikiem i będzie 
trudno pozyskiwać wykonawców projektów. Jest to istotne, bowiem toczą się bardzo 
zaawansowane prace nad przełożeniem jakości oceny poprzednich wniosków 
badawczych, które są rozliczane na ocenę kolejnych aplikacji. Niedobrze się stanie jeżeli 
te aplikacje będą się opierały na źle rozliczonych grantach. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że pewnym sensie już teraz obowiązek składania grantu wiąże się z wielkością 
grantu, w którym ktoś jest wykonawcą. Był postulat żeby wykonawcy, którzy pracują 
w większych grantach nie byli wyłączeni z tego obowiązku. Ten postulat jest już 
częściowo spełniony. Trudno sobie wyobrazić w przypadku niektórych konkursów 
sytuację kiedy składa się listę wykonawców, którzy mają być wyłonieni w konkursach. 
W wielu grantach jest tak, że oni wyłaniani są dopiero po uzyskaniu finansowania. Jest to 
istotny problem, zostanie jeszcze przedyskutowany.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że popiera stanowisko 
Dziekana prof. dra hab. P. Bojarskiego. Na etapie przygotowania wniosku często pracuje 
wiele osób wykonujących najważniejszą pracą, która decyduje o jakości projektu a później 
te osoby z jakiegoś powodu nie zostają wybrane. Tacy pracownicy także powinni dostać 
punkty za przygotowanie i jakość grantu. Stosowne zapisy dotyczące tej kwestii zostaną 
dodane do uchwały.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że także popiera tę propozycję. Przy 
składaniu projektu wskazuje się, który etat będzie pełnopłatny z projektu, natomiast jest 
grupa osób, które są zatrudnione na etatach i którym dodatkowo można dofinansować 
honoraria. Można stworzyć listę albo zweryfikować, czy te konkretne osoby otrzymały 
dodatkowe honoraria w trakcie realizacji grantu.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że na stronie 4 w punkcie 8 wkradł się 
błąd. Jest tam mowa o publikacjach zamieszczonych w wierszu 8 w tabeli nr 1, tymczasem 
wydaje się, że chodzi o wiersz 2 w tabeli 2, trzeba to sprawdzić. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że należy zastanowić się nad tym czemu 
mają służyć te kryteria oceny. W tej chwili zawierają one wiele szczegółów i detali. Wydaje 
się, że im bardziej szczegółowy będzie ten dokument, tym mniej będzie z niego pożytku 
i nie spełni on swojej roli a przecież ma być pomocny w ocenienie aktywności, ma 
inspirować pracowników. Z punktu widzenia kulturowej roli uczelni i roli profesora 
wydaje się, że profesor nie powinien ścigać się o zdobycie grantów, on powinien być 
autorytetem, mistrzem, sędzią, mentorem, rozjemcą. Przedstawiony dokument jest 
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ciekawy, ale spełni swoje zadanie wtedy, gdy będzie bardziej ogólny. Pomoże wówczas 
kierownikom jednostek zachęcać pracowników do podejmowania działań, stymulować 
i pomagać.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że trzeba znaleźć pewien kompromis. Dokument musi zawierać tzw. kryteria 
minimalne dające punkt odniesienia nie tylko do stymulacji pracowników, ale także do 
filtrowania patologii. Często bowiem argumentacja osób ocenionych negatywnie jest 
nieprawdopodobna i sprowadza się do braku obowiązku robienia czegokolwiek. Misja 
profesora musi być trochę dostosowana do otaczających realiów.  
 Prof. dr hab. P. Skurski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy elementem mającym 
wpływ na pozytywną ocenę działalności naukowej rzeczywiście powinien być obowiązek 
występowania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Może się zdarzyć, że 
kompetentny, bardzo wydajny naukowo także w sensie publikacyjnym badacz, 
opublikuje mnóstwo wartościowych artykułów, ale nie wystąpi z wnioskiem 
o finansowanie badań. Otrzyma wówczas oceną negatywną.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że wielu pracowników aktywnych, o bardzo dużym potencjale nie ma nawyku 
składania wniosków o finansowanie swoich badań i działalności ze źródeł zewnętrznych. 
Póki co nie ma innego miejsca, gdzie ten wymóg można by było zapisać, być może 
powinien on znaleźć się w kryteriach awansu, ale nie są one ujęte w Statucie. Może za 
kilka lat Uniwersytet Gdański będzie gotowy na to, żeby ten obowiązek znieść i kryteria 
oceny będą traktowane zupełnie inaczej niż dotychczas. Teraz trzeba zrobić wszystko, 
aby umocnić pozycję Uniwersytetu w czołówce uczelni polskich. Zgodnie z najnowszym 
projektem przepisów parametryzacyjnych każdy z ocenianych pracowników będzie mógł 
przedłożyć do oceny maksymalnie cztery osiągnięcia, czyli cztery publikacje, dwie 
monografie czy inne przejawy aktywności. Oznacza to, że aktywność osób, które do tej 
pory były siłą napędową wydziałów przestanie być doceniana i Uczelnia znajdzie się na 
innej pozycji startowej.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że popiera propozycję, żeby obowiązek 
składania projektów był jednym z kryteriów oceny, szczególnie z perspektywy 
poprzednich kadencji, kiedy podejmowano różne próby motywowania pracowników do 
składania wniosków projektowych. Nie można prowadzić badań naukowych na 
odpowiednim poziomie bez pozyskiwania grantów. Jeżeli wybitny profesor potrafi dużo 
publikować, to nie powinien mieć problemu z napisaniem i złożeniem wniosku 
projektowego, tym bardziej, że korzyści są imponujące. 
 Dr hab. K. Lewalski, prof. UG zauważył, że w zdaniu „…z wnioskiem o finansowanie 
badań ze źródeł zewnętrznych” ma być wykreślone słowo „badań”. Żeby być 
konsekwentnym trzeba zmienić zapis w tabeli nr 1 pkt 8, gdzie napisano: „kierowanie 
krajowym projektem badawczym”. Byłoby lepiej napisać: „kierowanie krajowym 
projektem badawczym lub innym”, bowiem chodzi nie tylko o projekt badawczy.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
zaproponował zapis: „wystąpienie z wnioskiem o finansowanie przedsięwzięć 
o charakterze naukowym”. Jest to pojęcie dużo szersze i wówczas w tabeli nr 1 mógłby 
pozostać zapis „projekt badawczy”.  
 Dr hab. K Lewalski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jak należy 
traktować wniosek składany w ramach Uniwersaliów, nie jest to wniosek badawczy. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że chodzi o finansowanie ze źródeł zewnętrznych przedsięwzięć 
o charakterze naukowym.  
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 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG zauważył, że w punkcie 11 na str. 4 trzeba 
wprowadzić taką samą poprawkę – „przedsięwzięć o charakterze naukowym”. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zostanie to ujednolicone w całym dokumencie.  
 Dr hab. A. Kubicki , prof. UG poinformował, że projektami, które wymagają bardzo 
dużego zaangażowania są projekty POWER. Obecnie realizowany jest projekt 
zintegrowanego rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jego wartość jest ogromna, 
zaangażowana jest prawie cała Uczelnia, dla kierownika projektu jest to ogromne 
obciążenie mimo, że nie chodzi tu o badania naukowe. To samo dotyczy projektów 
związanych ze studiami doktoranckimi. Nie wiadomo jak klasyfikować tego typu projekty. 
Niekoniecznie są one związane z badaniami naukowymi, bardzo angażują pracowników 
a nie mają wpływu na ocenę. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że dokument zostanie uzupełniony o przedsięwzięcia o charakterze 
naukowym i wdrożeniowym. To będzie dużo szerzej traktowało wszystkie projekty, po 
drugie kierownicy dużych projektów powerowskich będą traktowani jako osoby 
oddelegowane przez JM Rektora do strategicznych zadań na rzecz Uczelni i będą oceniani 
zgodnie z decyzją JM Rektora.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zaproponowała określenie „projekty naukowe 
i badawczo-rozwojowe” - jest ono na tyle pełne, że mieszczą się w nim również projekty 
POWER.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że sprawa zostanie jeszcze przedyskutowana, chodzi o to, żeby 
rzeczywiście ta definicja była jak najpełniejsza i kwalifikowała różnego rodzaju wnioski. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że projekt POWER jest ogromnym projektem 
dydaktycznym i kwalifikuje się, aby go specjalnie wyróżnić jeśli chodzi o ocenę. Ponadto 
w punkcie 3 podpunkt 4 zapisów dotyczących oceny osiągnięć dydaktycznych mowa jest 
o uzyskiwaniu funduszy na działalność dydaktyczną, czyli w tych zasadach mieszczą się 
projekty o charakterze dydaktycznym.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, 
że zgodnie z postulatami kryteria dotyczące oceny dydaktyki są bardzo rozbudowane. 
Enumeratywnie wymieniono te osiągnięcia, które mają oceniać wydziałowe komisje 
oceniające w procesie oceny. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. 
P. Stepnowski poinformował, że uwagi do tej uchwały można nadsyłać do najbliższej 
środy, do 30 maja.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Senatorom za dyskusję 
i zaangażowanie. Za niecałe dwa lata trzeba będzie wrócić do rozmów na ten temat, 
przygotować nową Misję Uniwersytetu Gdańskiego i Strategię Rozwoju. Poszczególne 
wydziały mają swoją specyfikę, różne podejście do spraw związanych z rozwojem 
naukowym i badaniami. Wprowadzenie nowego systemu ocen okresowych nauczycieli 
akademickich ma na celu zapewnienie jeszcze wyższej jakości badań naukowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim oraz stworzenie warunków do zajmowania 
wysokich pozycji w rankingach jednostek naukowych, w tym rankingach opartych na tzw. 
parametryzacji jednostek naukowych. Zgodnie z Regulaminem Statutu UG głosowanie 
odbędzie się na następnym posiedzeniu Senatu UG czyli 21 czerwca 2018 roku 
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ad 5 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

zmieniającej uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2018/2019. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
Wydział Prawa i Administracji z różnych względów zrezygnował z planowanego 
prowadzenia kierunku European Business Administration, więc trzeba zdjąć ten kierunek 
z listy rekrutacyjnej i listy limitów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za 
kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet 
Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (zmiana wzorów aneksów do 
umów o warunkach odpłatności).  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że jest to 
zmiana porządkująca, dodaje się załącznik nr 7a, który precyzyjnie określa warunki 
zwalniania z opłat za kształcenie a przede wszystkim za opłaty edukacyjne w przypadku 
studiów niestacjonarnych. Wprowadza się aneksy uwzględniające zmiany w umowach ze 
studentami i doktorantami podejmującymi kształcenie przed rokiem akademickim 
2017/2018. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 42 osoby tak, 
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad 
pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (zmiana wzorów 
aneksów do umów o warunkach odpłatności). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 27/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym (zmiana efektów kształcenia na 
kierunku Ekonomia). 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że znowelizowano efekty 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym - na 
kierunku Ekonomia. Jest to pokłosie wizyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która 
stwierdziła, że dotychczasowe efekty kształcenia są dość ogólne i dotyczą przede 
wszystkim dyscypliny Ekonomia podczas gdy na kierunku Ekonomia pojawiają się 
również treści kształcenia z zakresu nauk o zarządzaniu i finansach.  
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Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału 
Ekonomicznego.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  
Senat UG jednogłośnie podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 27/12 w sprawie 
określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 
Ekonomicznym (zmiana efektów kształcenia na kierunku Ekonomia). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 122/12 Senatu UG w sprawie uruchomienia od roku 
akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym kierunku studiów Etnofilologia 
kaszubska (zmiana efektów kształcenia). 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że na kierunku studiów 
Etnofilologia kaszubska zmienione zostają efekty kształcenia. Chodzi o uatrakcyjnienie 
tego kierunku, jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. W ramach tego kierunku 
kształci się nauczycieli języka polskiego i języka kaszubskiego jednocześnie. 

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja dyskutowała na temat zagrożeń i szans tego kierunku 
studiów, ostatecznie jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału 
Filologicznego.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 122/12 Senatu UG w sprawie 
uruchomienia od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Filologicznym kierunku 
studiów Etnofilologia kaszubska (zmiana efektów kształcenia). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na 
kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym (zmiana efektów kształcenia na kierunku 
Kulturoznawstwo ). 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że chodzi o zmianę efektów 
kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo, wniosek wynika z wizyty Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej, która stwierdziła, że wykazano zbyt wiele efektów ze zbyt wielu 
obszarów. 

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału 
Filologicznego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia 
efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Filologicznym (zmiana efektów 
kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo ). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10 
Opinia Senatu UG w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 

kadencję 2016-2020. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że w 
skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2016-2020, w miejsce mgr Urszuli 
Dalke powołuje się mgr Beatę Królczyk obecnego Kierownika Biura Rekrutacji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji 
Rekrutacyjnej na kadencję 2016-2020. 
Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na 
kadencję 2016-2020 w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
26 kwietnia 2018 roku.  
 Prof. dr hab. Grzybowski zauważył, że na stronie pierwszej protokołu napisano 
„Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. U” a powinno być „Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. 
UG”. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku.  
 

Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 21 czerwca 
2018 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
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