
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 24 września 2020 roku 
 

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

Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała zaproponował dodanie do porządku obrad punktu 2.5 
- wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Mincewicza o zatrudnienie 
na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim; punktu 9a „Projekt uchwały 
Senatu w sprawie zatwierdzenia programów studiów prowadzonych w Uniwersytecie 
Gdańskim” oraz punktu 9b. „Projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia programów 
studiów.” 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 70 osób, głosowało 48 osób, 47 osób tak, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wprowadzone zmiany przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Opinia Senatu w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 

w Uniwersytecie Gdańskim: 
2.1. wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Anny Wojewnik-

Filipkowskiej, 
2.2. wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Daniela 

Wicentego, 
2.3. wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza 

Gostomskiego, 
2.4. wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed  

o zatrudnienie dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak,  
2.5. wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Mincewicza. 

3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Komisji 
Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-
2024. 

4. Projekt uchwały Senatu w sprawie uzupełnienia składu Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego.  

5. Projekt uchwały Senatu w sprawie powołania składu osobowego Konwentu Godności 
Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 2020 – 2024. 

6. Projekt uchwały Senatu w sprawie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. 
7. Projekt uchwały Senatu w sprawie organizacji i trybu pracy stałych komisji senackich 

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

i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 
9. Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. Andrzeja 

Szmyta w związku z postępowaniem o nadanie Pani dr hab. Hannie Suchockiej,  
prof. UAM tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
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9a. Projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia programów studiów prowadzonych 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
9b. Projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia programów studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
10. Przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 
11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 27 sierpnia 

2020 roku. 
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2.1 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 57 tak, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 
Anny Wojewnik-Filipkowskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 2.2 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Daniela Wicentego na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Daniela Wicentego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.3 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Gostomskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 54 osoby tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
dra hab. Eugeniusza Gostomskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 2.4 

Dziekan dr hab. E. Król, prof. UG przedstawiła wniosek Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak 
na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.5 

Dziekan prof. dr hab. D. L. Szlachetko przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Mincewicza na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. 
Grzegorza Mincewicza na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-2024. 
 Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia dr hab. D. Pyć, prof. UG 
poinformowała, że kończy się kadencja Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwróciła się 
z prośbą o przedstawienie dwóch kandydatów do tej Komisji. Wyłoniono dwóch 
kandydatów: dra hab. Radosława Giętkowskiego, prof. UG z Wydziału Prawa  
i Administracji oraz dra hab. Grzegorza Wierczyńskiego, prof. UG z Wydziału Prawa  
i Administracji. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i spełniają określone 
wymogi. Należy zaproponować dwóch kandydatów na jeden mandat, ostateczny wybór 
jest w rękach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego a nie Senatu UG.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że kandydatami do Komisji 
Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2021-
2024 mogą być tylko osoby z Wydziału Prawa i Administracji.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że szczególnie popiera kandydaturę dra hab. Radosława Giętkowskiego, 
prof. UG ze względu na Jego dotychczasowe publikacje dotyczące kwestii postępowania 
dyscyplinarnego szczególnie wobec studentów. Wciąż są to najważniejsze w Polsce 
publikacje z tego zakresu, stanowią nie tylko bazę naukową, ale są również bardzo 
pomocne w praktyce w sprawach dyscyplinarnych dotyczących studentów. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 58 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia kandydatów do Komisji 
Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję  
2021-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 4 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie uzupełnienia składu Rady Uniwersytetu Gdańskiego.  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że dr hab. Dorota Pyć, prof. 

UG zrezygnowała z członkostwa w Radzie UG, ponieważ została Prorektorem. 
Kandydatem jest prof. dr hab. Mirosław Szreder, który o ile zostanie wybrany, będzie 
wchodził w skład Rady Uniwersytetu Gdańskiego na czas do końca kadencji Rady UG tj. 
do dnia 31 grudnia 2020 roku. 
Głosowanie uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 47 osób tak, 6 osób 
nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Uniwersytetu Gdańskiego 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 5 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu  
w sprawie powołania składu osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu 
Gdańskiego na okres kadencji 2020 – 2024. 

Zgodnie ze Statutem UG Senat na wniosek Rektora powołuje, na okres kadencji 
Rektora, Konwent Godności Honorowych, którego zadaniem jest opiniowanie wniosków 
o nadanie godności honorowych Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Konwentu Godności 
Honorowych wchodzi Rektor jako przewodniczący oraz czterech nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł profesora, reprezentujących różne dziedziny nauki  
i posiadających autorytet w środowisku akademickim. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował następujący skład Konwentu 
Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 2020 – 2024: 
1) dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. UG – Rektor UG – Przewodniczący, 
2) prof. dr hab. Jerzy Limon – Wydział Filologiczny, 
3) prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, 
4) prof. dr hab. Mirosław Szreder – Wydział Zarządzania, 
5) prof. dr hab. Jolanta Gliniecka – Wydział Prawa i Administracji. 
Głosowanie uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 56 osób, 52 osoby tak, 2 osoby 
nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Konwentu Godności 
Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 2020 – 2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu  
w sprawie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia dr hab. D. Pyć, prof. UG 
poinformowała, że wprowadzone zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w Statucie 
UG oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmieniły się zapisy w § 1 ust. 2  
i ust. 4. Dodano zapisy mówiące o możliwości informowania Senatorów o posiedzeniach 
za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość oraz odbywania 
posiedzeń Senatu przy użyciu narzędzi teleinformatycznych on-line. Ponadto 
wprowadzono zapis: „Senat wykonuje zadania na posiedzeniach oraz między 
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posiedzeniami przy pomocy komisji senackich, a także we współpracy z innymi organami 
Uniwersytetu oraz osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Uniwersytecie.” 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 58 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia dr hab. D. Pyć, prof. UG przedstawiła 
projekt uchwały Senatu w sprawie organizacji i trybu pracy stałych komisji senackich 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Nauki i Umiędzynarodowienia dr hab. D. Pyć, prof. UG 
poinformowała, że w kadencji 2020-2024 będzie pracowało pięć stałych Komisji 
Senackich: Komisja ds. Organizacji i Rozwoju, Komisja ds. Nauki, Komisja ds. Finansów, 
Komisja ds. Kształcenia, Komisja ds. Umiędzynarodowienia. Komisjom senackim 
przewodniczyć będą właściwi prorektorzy a Komisji ds. Finansów wyznaczony przez JM 
Rektora dziekan. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie organizacji i trybu pracy stałych komisji senackich 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Senat powołuje członków 
stałych komisji senackich na okres swojej kadencji spośród osób wskazanych przez 
dziekanów wydziałów i kierowników jednostek ogólnouniwersyteckich. Przedstawiciele 
doktorantów i studentów w komisjach są wybierani zgodnie z właściwymi Regulaminami, 
odpowiednio Samorządu Doktorantów i Samorządu Studentów. W posiedzeniach komisji 
uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele działających w Uczelni związków 
zawodowych. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 56 osób, 53 osoby tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich 
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9  

Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. Andrzeja 
Szmyta w związku z postępowaniem o nadanie Pani dr hab. Hannie Suchockiej, prof. UAM 
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Prof. dr hab. A. Szmyt poinformował, że w działalności dr hab. Hanny Suchockiej 
prof. UAM można wyróżnić szczególnie dwa obszary - pierwszy w zakresie prawa 
konstytucyjnego, gdzie jest osobą bardzo cenioną oraz drugi obszar, którym jest 
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działalność publiczna. Pani H. Suchocka była posłem, premierem, ministrem 
sprawiedliwości, ambasadorem RP przy Watykanie. Na polu międzynarodowym jest 
szczególnie znana z tego, że jest członkiem a od 2016 roku Honorową Przewodniczącą 
Komisji Weneckiej. Rozwaga, postawa, rzetelność, osobiste aktywne zaangażowanie Pani 
Hanny Suchockiej w demokratyczną transformację ustroju w Polsce od 1989 roku 
zasługują na ogromny szacunek. Niezależnie od osiągnięć stricte naukowych Pani Hanna 
Suchocka ma znakomite osiągnięcia w długoletniej pracy dydaktycznej, kontaktach 
zagranicznych, działalności eksperckiej i na funkcjach państwowych. W swej aktywności 
łączy pracę naukową z praktyką w obszarach ustrojowych, także w wymiarze 
międzynarodowym, zawsze na gruncie demokratycznych standardów przemian  
i niebudzącej wątpliwości aksjologii. Pani Hanna Suchocka zawsze stała twardo na 
gruncie wartości odpowiadających standardom państw Europy. Została wyróżniona 
wieloma doktoratami honoris causa oraz odznaczona wieloma bardzo prestiżowymi 
orderami i nagrodami. W 2020 roku otrzymała nagrodę Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz 
Medal Uniwersytetu Adama Mickiewicza „Homini Vere Academico”, przyznawany osobie 
spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać „człowiekowi prawdziwie 
akademickiemu”. 

Pani dr hab. Hanna Suchocka, prof. UAM bez wątpienia należy do wąskiego grona 
osób, które w pełni zasługują na tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną przez prof. dra hab. Andrzeja 
Szmyta w związku z postępowaniem o nadanie Pani dr hab. Hannie Suchockiej,  
prof. UAM tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  
 
 
ad 9a 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia programów studiów 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że wprowadza się zmiany w programach studiów pierwszego i drugiego 
stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunkach, które już funkcjonują, 
chodzi o zmiany w nowej edycji studiów. Modyfikacje przedstawione przez poszczególne 
wydziały wynikają z bardzo różnych przesłanek: z raportów akredytacyjnych, z prac 
poszczególnych komisji programowych na wydziałach, uwag interesariuszy 
zewnętrznych i wewnętrznych, z potrzeby dostosowania programów studiów do 
standardów kształcenia nauczycieli. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na te zmiany 
jest pojawienie się choroby COVID-19. Przedstawione propozycje są przemyślane  
i uzasadnione.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 58 osób, 58 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów studiów prowadzonych  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 9b 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 

przedstawił projekt uchwały Senatu w sprawie zatwierdzenia programów studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że uchwała dotyczy tych edycji studiów podyplomowych, które rozpoczną 
się 1 października 2020 roku. Ustala się programy następujących studiów 
podyplomowych: Studiów Podyplomowych Psychologia przywództwa w organizacjach – 
dla edycji nr P704-12, Studiów Podyplomowych Psychologia Sportu – dla edycji nr P706-
09, Studiów Podyplomowych Psychotraumatologia – od edycji nr P731-05, Studiów 
Podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego dla edycji rozpoczynających się 
od roku akademickiego 2020/2021. Jeśli chodzi o Studia Podyplomowe Nauczanie języka 
polskiego jako obcego dla edycji rozpoczynających się od roku akademickiego 2020/2021 
i studiów z Wydziału Nauk Społecznych z obszaru psychologii, to są to edycje już 
realizowane. Moduły praktyczne zostały przesunięte na następne semestry albo 
zmieniono liczbę godzin tak, aby można było pomyślnie zrealizować efekty uczenia się.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programów studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie ze Statutem UG do 
dnia 30 października Rektor przedstawia Senatowi aktualny wykaz istniejących 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. Wszelkie uwagi dotyczące wykazu jednostek 
można zgłaszać do Biura Organizacji i Legislacji. 
 
 
ad. 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 27 
sierpnia 2020 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 45 osób tak,  
9 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 
sierpnia 2020 roku.  
 
 
ad 12 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił terminy posiedzeń Senatu UG  
w drugiej połowie 2020 roku kadencji 2020/2024. Kolejne posiedzenia zaplanowano na 
22 października, 26 listopada, 17 grudnia. 
 Prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w zeszłym tygodniu Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek powołał Związek Uczelni w Gdańsku im. 
Daniela Fahrenheita, a dziś zostanie on wpisany do rejestru związków. Prof. dr hab.  
P. Stepnowski poinformował, że dwa dni temu Zgromadzenie Związku powierzyło mu 
funkcję Dyrektora Związku Uczelni. 

Prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że 5 października 2020 roku o godz. 
10.00 w Dworze Artusa w Gdańsku odbędzie się uroczystość wręczenia trzech 
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doktoratów honoris causa. Uniwersytet Gdański uhonoruje tytułem doktora honoris 
causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po 
przemianach ustrojowych 1989 roku w Polsce: prof. dra hab. Stefana Angielskiego, 
Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, prof. dra hab. Zbigniewa 
Grzonkę, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996, prof. dra hab. inż. 
Edmunda Wittbrodta, Rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996. Uroczystość 
stanowi ważną część obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuły 
zostały nadane przez Senat Uniwersytetu Gdańskiego 27 lutego 2020 roku. 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że w ubiegłym tygodniu w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim 
obyła się pierwsza konferencja sprawozdawcza konkursu Inicjatywa Doskonałości – 
Uczelnia Badawcza. Obecni byli przedstawiciele dwudziestu uczelni, które wzięły udział 
w konkursie. Ministerstwo nie rozróżnia uczelni lepszych i gorszych, wszystkie 
dwadzieścia uczelni traktuje jako beneficjentów programu. Konferencja składała się  
z pięciu debat oraz podsumowania ekspertów międzynarodowych. Pytali oni o to, jakie 
postępy poczynił Uniwersytet Gdański UG w czasie minionego roku, w jaki sposób 
wykorzystuje subwencję na realizację okrojonego programu. Za sukces uznano 
utworzenie Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, przy czym sugerowano, 
że jest to dopiero pierwszy krok, bowiem eksperci uważają, że na Wybrzeżu powinna być 
jedna silna uczelnia, która miałaby szansę konkurować na arenie krajowej  
i międzynarodowej. Utworzenie Związku to początkowy etap działań mających prowadzić 
do federalizacji a potem konsolidacji. Eksperci uznali, że cały proces wymaga wytężonej 
pracy i wysiłku. Takie konferencje prawdopodobnie będą odbywały się corocznie.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że potrzebne są wytyczne 
dotyczące sposobu prowadzenia zajęć stacjonarnie, w budynkach, szczególnie chodzi  
o laboratoria. Czy będą to wskazania formułowane w formie zaleceń, poleceń, czy decyzje 
w tych sprawach będą podejmowane na wydziałach? 
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że informacja na ten temat ukaże się dosłownie za chwilę. Niebawem 
ukaże się także znowelizowane zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego. 
Znajdzie się w nim zapis, który da możliwość przesunięcia terminów rozpoczęcia sesji 
zimowej na organizacje i zaliczenie egzaminu już wcześniej, od drugiego tygodnia 
stycznia. Będzie to pierwszy pełny tydzień zajęć po przerwie noworocznej. Pierwsze dwa 
tygodnie to będzie sesja jeszcze w trakcie trwania zajęć, kolejne dwa tygodnie tak jak 
zawsze z wyłączeniem zajęć, aby już wcześniej można było bezpiecznie przeprowadzić  
w salach egzaminy, które tego wymagają. 

Prof. dr hab. B. Możejko poinformowała, że na stronie internetowej Uniwersytetu 
Gdańskiego został opublikowany Raport Kobiety w Nauce przygotowany przez Komisję 
ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności i nauki pod przewodnictwem prof. 
dr hab. Ewy Łojkowskiej, z udziałem dr hab. Doroty Pyć, prof. UG i prof. dr hab. Beaty 
Możejko. Warto zapoznać się z tym raportem, jest to podsumowanie różnych obserwacji. 
Prof. dr hab. B. Możejko podziękowała pracownikom administracyjnym za udostępnienie 
niezbędnych danych.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zauważył, 
że raport ten jest unikalny w skali polskiej, będzie promowany i upowszechniany.  

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że jest to pierwszy z serii raportów związanych z realizacją przez 
Uniwersytet Gdański celów zrównoważonego rozwoju. Raport wpisuje się w cel piąty: 
Równość płci. Tego typu raporty można przygotowywać także dla innych obszarów,  
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w których Uczelnia już działa i zamierza działać zgodnie ze Strategią przyjętą na najbliższe 
lata realizując misję uczelni społecznie odpowiedzialnej. Zespół zostanie poszerzony  
o ekspertów z innych dziedzin, a raporty będą wydawane w postaci cyklu z logo i ikonami 
związanymi z realizacją Agendy ONZ Cele zrównoważonego rozwoju. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 

 
 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy  
z Gospodarką  

 
 

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski 
 
 


