
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 kwietnia 2019 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG.  
JM Rektor odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.  
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 1  

Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG poinformował, że dr hab. Edvardas 
Juchnevicius, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji nie odbierze dziś aktu 
potwierdzającego zatrudnienie na stanowisku profesora w Uniwersytecie Gdańskim  
z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu służbowego. 
 
 
ad 2  

Senat UG jednogłośnie 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 Historycznego o zatrudnienie dra hab. Marka Stażewskiego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny 
Jędrzejowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych o zatrudnienie dra hab. 
Łukasza Rudnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim,  

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia od roku akademickiego 
2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Criminology and criminal justice.  

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku 
Pedagogika specjalna. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika 
wczesnej edukacji. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym 
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku 
Skandynawistyka. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii i Geografii 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska. 
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11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika 
specjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Akwakultura – 
Biznes i Technologia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Geografia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Geologia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka 
przestrzenna prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

17. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka 
wodna i ochrona zasobów wód prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii 
do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

18. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Oceanografia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

19. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Biznes chemiczny prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

20. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Chemia 
prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.  

21. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Ochrona środowiska prowadzonego przez Wydział Chemii, Wydział 
Biologii oraz Wydział Oceanografii i Geografii do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

22. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia 
prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.  



 3 
 

23. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia 
medyczna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

24. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Genetyka  
i biologia eksperymentalna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

25. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Ochrona 
zasobów przyrodniczych prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

26. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzonego przez 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii do dyscyplin 
naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

27. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka 
prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

28. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka 
medyczna prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

29. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia 
klasyczna prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

30. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Kulturoznawstwo prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

31. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

32. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Wiedza o teatrze 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

33. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Skandynawistyka prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.  

34. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biotechnologia 
prowadzonego przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
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35. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020 (limity przyjęć). 

36. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich 
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020. 

37. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gdańskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego. 

38. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia 
Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

38a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły 
Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w roku akademickim 2019/2020. 

39. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darowizny (licencja na nieodpłatne 
korzystanie z programu Argus). 

40. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 marca 2019 roku.  

41. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie dra hab. Marka Stażewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 41 osób tak,  
3 osoby nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Marka Stażewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 3.2 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 47 osób tak,  
1 osoba nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek o zatrudnienie dra hab. 
Łukasza Rudnickiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie dra hab. Łukasza Rudnickiego 
na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
kolejno przedstawi projekty uchwał dotyczących spraw kształcenia od punktu 4 do 
punktu 34 porządku obrad, a Senat UG będzie głosował odrębnie nad każdą uchwałą.  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia od roku akademickiego 
2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Criminology and criminal justice.  

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG poinformował, że będą to studia pierwszego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim. Uruchomiony jakiś czas temu kierunek studiów 
Kryminologia cieszy się dużym zainteresowaniem kandydatów, wydaje się więc, że nowy 
kierunek studiów utworzony w ramach programu POWER także będzie cieszył się 
powodzeniem. Program studiów jest projektem autorskim, studia będą odpłatne, 
prowadzone w języku angielskim. Planuje się zatrudnienie profesorów wizytujących. 
Uruchomienie tych studiów przyczyni się do wzmocnienia współpracy międzynarodowej.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że w ramach programu POWER ProUG powstają bardzo ciekawe 
inicjatywy dotyczące zarówno kierunków studiów, przedmiotów a także zmiany 
organizacji studiów. Przyczynia się to do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej. 
Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG stwierdziła, że 
komisje wydziałowe opracowując programy studiów czy efekty uczenia kierują się 
własnymi przemyśleniami i doświadczeniami i wprowadzają je w życie za pomocą 
matrycy, w której prezentują je bardzo realistycznie i coraz bardziej adekwatnie do 
poszczególnych bloków przedmiotów. Ponadto Komisja kładzie nacisk na języki. Chodzi 
o to, żeby studiowanie języków obcych kończyło się uzyskaniem poziomu B2 lub na 
drugim stopniu poziomu B2plus. Jeśli chodzi o praktyki, to wydziały podejmują decyzje 
autonomicznie. Komisja zwróciła uwagę na to, że zdarza się, iż praktyki mają przyznane 
punkty ECTS, ale nie mają efektów uczenia się.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że wszystkie sprawy dotyczące kształcenia znajdujące się w porządku 
obrad uzyskały pozytywną opinię Komisji.  
 Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia od roku 
akademickiego 2019/2020 na Wydziale Prawa i Administracji studiów pierwszego 
stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Criminology and criminal justice oraz 
wszystkie wnioski, które będą omawiane w dalszej części posiedzenia także uzyskały 
pozytywną opinię Komisji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę sprawie utworzenia od roku akademickiego 2019/2020 na 
Wydziale Prawa i Administracji studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Criminology and criminal justice. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
 
 



 6 
 

ad 5  
Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 

jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika 
specjalna. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika 
specjalna. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika wczesnej 
edukacji.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
studia te mają trwać jeden cykl ze względu na wiele zmian zasad przyznawania 
uprawnień osobom, które chciałyby wykonywać pracę w obszarze wczesnej edukacji.  
W wyniku tych zmian wszyscy absolwenci studiów drugiego stopnia w Polsce znaleźli się 
w sytuacji, w której powstaje ryzyko, iż poprzestając na tej edukacji nie otrzymają 
uprawnień, które wcześniej były im gwarantowane. Jest to rozwiązanie jednorazowe 
mające umożliwić tym osobom nabycie dodatkowych kwalifikacji na podstawie 
zmienionych przepisów.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych studiów 
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika wczesnej 
edukacji. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 8  
Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 

studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
chodzi o zmianę profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Jest to związane  
z ewaluacją dyscypliny nauki o bezpieczeństwie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym 
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Skandynawistyka. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że do 
tej pory kierunek Skandynawistyka miał profil praktyczny, ale ze względu na zalecenia 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz doświadczenia pracowników prowadzących ten 
kierunek Wydział zdecydował się na przekształcenie go na profil ogólnoakademicki.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że przekształcenie to 
związane jest z nowym rozporządzeniem dotyczącym studiów wymagających 
półrocznych praktyk oraz ma charakter oszczędnościowy.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów 
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Skandynawistyka. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 10  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii  
i Geografii studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia 
morska.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG poinformował, że przez kilka lat nie udało się 
uruchomić tych studiów.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii i Geografii 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 11 
Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika 

prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
punkty od 11 do 34 porządku obrad wynikają ze zmiany przepisów, chodzi o art. 241 ust. 
1 oraz art. 268 ust. 2 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. 
Uczelnie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy powinny dostosować 
programy studiów do wymagań określonych w ustawie. Określenie „przyporządkowanie” 
jest powieleniem sformułowania ustawowego. Przy okazji wszystkie wydziały 
przeanalizowały programy studiów i wiele z nich zmodernizowano. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby 
tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 12 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika 
specjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Pedagogika specjalna 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 13  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Akwakultura 
– Biznes i Technologia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Akwakultura – Biznes 
i Technologia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 14 
Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Geografia 

prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Geografia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 15 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Geologia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Geologia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 16 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka 
przestrzenna prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka 
przestrzenna prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 17 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka 
wodna i ochrona zasobów wód prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Gospodarka wodna 
i ochrona zasobów wód prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 18 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Oceanografia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Oceanografia 
prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 19  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Biznes chemiczny prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Biznes chemiczny prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 20  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Chemia 
prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Chemia prowadzonego 
przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na 
tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 21  
Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 

kierunku Ochrona środowiska prowadzonego przez Wydział Chemii, Wydział Biologii 
oraz Wydział Oceanografii i Geografii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Ochrona środowiska prowadzonego przez Wydział Chemii, Wydział Biologii oraz Wydział 
Oceanografii i Geografii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów 
na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 22  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia 
prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia 
prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 23  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia 
medyczna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Biologia medyczna 
prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 24  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Genetyka  
i biologia eksperymentalna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Genetyka i biologia 
eksperymentalna prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 25  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Ochrona 
zasobów przyrodniczych prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Ochrona zasobów 
przyrodniczych prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 26  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzonego przez Wydział 
Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna prowadzonego przez Wydział 
Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Chemii do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 27  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka 
prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego 
przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 28  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka 
medyczna prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka medyczna 
prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 29  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia 
klasyczna prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia klasyczna 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 30  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Kulturoznawstwo prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Kulturoznawstwo 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 31  
Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia 

prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Teatrologia 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 32 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Wiedza  
o teatrze prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Wiedza o teatrze 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 33  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Skandynawistyka prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Skandynawistyka 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 34  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Biotechnologia prowadzonego przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG  
i GUMed do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku 
do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Biotechnologia 
prowadzonego przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 35  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2019/2020. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zmiany dotyczą zarówno samej uchwały jak i załączników. W zasadach rekrutacji należy 
uwzględnić kierunki studiów, które zostały uchwalone przez Senat UG na dzisiejszym 
posiedzeniu i jak najszybciej dostosować system rekrutacji internetowej. Niektóre zmiany 
mają charakter porządkowy, lub wynikają z interpretacji ustawy. Istotną sprawą jest 
kwestia cudzoziemców. W tej chwili nie powinno się różnicować studentów Polaków, tych 
którzy posiadają Kartę Polaka oraz cudzoziemców. Jest to proces wydłużony w czasie, 
ponieważ radykalna realizacja przepisu ustawowego w takim brzmieniu w jakim on 
funkcjonuje oznaczałaby sparaliżowanie rekrutacji cudzoziemców, trzeba to zrobić 
stopniowo i powoli. Na kolejnym posiedzeniu Senatu UG zostanie przedstawiony 
dokument porządkujący kwestię przyjmowania cudzoziemców na studia. Między innymi 
trzeba uwzględnić, że posiadają oni inne dokumenty. W projekcie uchwały zawarto zapisy 
dotyczące przyjmowania na studia pięcioletnie stacjonarne wybitnych sportowców, 
wcześniej sprawę tę pominięto. Druga zmiana dotyczy umowy. Trzeba usunąć zapis 
zgodnie, z którym osoby zakwalifikowane na studia w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia 
listy osób przyjętych mają obowiązek zawarcia w formie pisemnej umowy z uczelnią. 
Obecnie nie ma takiego przepisu w ustawie. Zgodnie z § 20 uchwały przyjęcie na studia 
pozostałych cudzoziemców następuje na podstawie odrębnych przepisów. W przyszłości, 
kiedy studenci zagraniczni będą przyjmowani również przez IRK czyli system, który 
obowiązuje studentów polskich, trzeba będzie zmienić pewne zapisy w zasadach 
rekrutacji, bowiem może być problem ze świetnie znającymi język polski Ukraińcami czy 
Białorusinami, którzy nie zdawali w swoich krajach matur z języka polskiego.  
W załączniku zawierającym terminy rekrutacji wprowadzono zmianę dotyczącą 
uchwalonego dziś kierunku Kryminologia w języku angielskim. Chodzi o to, żeby  
w sytuacji gdy nie uda się wypełnić limitu 60 osób, można było ten limit przesunąć na inny 
kierunek studiów. Stąd przesunięcie terminu rekrutacji na kierunek w języku angielskim 
Kryminologia o jeden dzień wcześniej. Limity przyjęć są dostosowywane do wskaźnika 
SSR, który w skali Uczelni wynosi 13. Jest to trudne przedsięwzięcie, jednak zmniejszenie 
limitów było konieczne w przypadku pięciu wydziałów. Jeśli chodzi o studia 
niestacjonarne to ważne jest, aby nie przekraczać limitów przyjęć, często są one wyższe. 
Sytuacja jest nieprzewidywalna, nie wiadomo ilu kandydatów zgłosi się na poszczególne 
kierunki studiów. Studenci niestacjonarni również są wliczani do tego współczynnika. 
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  



 16 
 

Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 47/18 Senatu UG w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2019/2020Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału 
protokołu. 
 
 
ad 36 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku 
akademickim 2019/2020. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
JM Rektor wydał zarządzenie na mocy, którego tworzy się dwie szkoły doktorskie: Szkołę 
Doktorską Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Szkołę Doktorską Nauk 
Przyrodniczych i Ścisłych. Do tej pory uchwała rekrutacyjna obejmowała kilkadziesiąt 
studiów doktoranckich, teraz trzeba zmieścić się w dwóch szkołach. Zasady rekrutacji 
trzeba ujednolicić, scalić, powinny być czytelne, precyzyjne i proste. Pojawiły się 
wątpliwości interpretacyjne, które były konsultowane z Ministerstwem, dotyczące np. 
przyjmowania do szkoły doktorskiej Polaków i cudzoziemców. Studenci polscy 
przyjmowani są poprzez wpis na listę, a cudzoziemcy decyzją JM Rektora. Ministerstwu 
przyświecała idea, żeby szkoły doktorskie były otwarte na kandydatów z całego świata. 
Nad warunkami rekrutacji do szkół doktorskich pracowały trzy zespoły dziedzinowe – 
zespół nauk ścisłych i eksperymentalnych, zespół nauk społecznych i zespół nauk 
humanistycznych. To co wypracowano było konsultowane z Biurem Wymiany 
Międzynarodowej. Początkowo w zasadach rekrutacji uwzględniano ocenę średnią ze 
studiów, ale okazało się, że nie można jej odnieść do studentów zagranicznych, dlatego, 
że studiowali oni w rożnych systemach i przedstawiają oni różne dokumenty według, 
których nie można określić średniej. Średnia okazała się zbyt trudna do wyliczenia  
i uwzględnienia w warunkach rekrutacji. Dotychczas także stosowało się dwie różne 
średnie – inną dla celów rekrutacyjnych a inną dla celów stypendialnych. Wszystkie 
pozostałe zasady zostały wypracowane przy udziale kierowników już istniejących 
studiów doktoranckich albo przez właściwych prodziekanów. W warunkach rekrutacji do 
Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych wkradł się błąd – napisano: „Egzamin 
pisemny z dyscypliny - do 50 punktów” a następnie – „Egzamin obejmuje zestaw pięciu 
pytań”. Powinno być napisane: „Egzamin pisemny z dyscypliny - do 50 punktów”  
a następnie – „Egzamin obejmuje pięć zestawów pytań”. Ponadto w przypadku nauk 
humanistycznych i społecznych ze względu na różne doświadczenia w tym względzie 
ostatecznie odstąpiono od wymogu posiadania opinii przyszłego promotora, nie jest to 
obligatoryjne. Różne są tradycje rekrutacyjne na wydziałach eksperymentalnych  
i ścisłych. Senat UG powinien zdecydować czy wprowadzić zapis mówiący o opinii 
przyszłego promotora. 
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski stwierdził, że zapis taki powinien znaleźć się  
w zasadach rekrutacji. Jeśli chodzi o nauki ścisłe i przyrodnicze zapis o egzaminie 
pisemnym nie jest dobry, gdyż zdolności twórcze w naukach ścisłych ocenia się na 
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Stwierdzenie to wynika z doświadczeń zdobytych 
podczas prowadzenia międzynarodowych studiów doktoranckich gdzie formuła 
rozmowy kwalifikacyjnej bardzo dobrze się sprawdziła. Nie należy zamieniać tego na 
egzamin pisemny. Z kolei jeśli chodzi o drugi etap rekrutacji, to jeżeli będą przyznawane 
punkty za wynik wpisany na dyplomie trzeba pamiętać o tym, że w przypadku słuchaczy 
zagranicznych trzeba będzie dokonać tłumaczenia skali ocen. 
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 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że oceny 
te co roku są przeliczane nie tylko w przypadku studiów doktoranckich, ale także studiów 
pierwszego i drugiego stopnia. Zdobyto duże doświadczenie i sporą wiedzę w tym 
zakresie. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że zgadza się z tym, że  
w przypadku rekrutacji do szkoły doktorskiej opinia przyszłego promotora jest 
elementem koniecznym. Nie może być tak, że kandydat rekrutuje się a potem szuka się 
dla niego promotora. Z prowadzonej dyskusji wynika, że są pewne rozbieżności co do 
egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej. Jest czas do końca maja, więc można dyskusję na ten 
temat przełożyć a w tym czasie wyznaczone zespoły popracują nad tym zagadnieniem.  
W maju kiedy gotowy będzie już załącznik nr 1, którego teraz brakuje, dokument będzie 
kompletny, będzie można ponownie przedyskutować te sprawy.  
 Prorektor ds. Studenckich r hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że istotna 
sprawa to egzamin. W propozycji wyjściowej przedstawionej zespołom była mowa  
o rozmowie kwalifikacyjnej, ale właśnie wydziały eksperymentalne wprowadziły 
egzamin. Warunki rekrutacji przedstawiane są już na dzisiejszym posiedzeniu, ponieważ 
pojawiło się wiele pytań i pewna niepewność w związku ze studiami doktoranckimi. 
Limity można uchwalić za miesiąc, ale warunki rekrutacji trzeba uchwalić dziś. Będzie 
można je ogłosić, co spowoduje zainteresowanie ofertą edukacyjną Uczelni, pozwoli 
przygotować się potencjalnym kandydatom oraz umożliwi przygotowanie systemu IRK. 
Trzeba go przebudować, aby system ruszył od 1 czerwca. Wyeliminowanie zapisów  
o opinii przyszłego promotora wynikało z tego, że w ustawie jest mowa o tym, iż 
promotora i kandydata łączy się trzy miesiące od rozpoczęcia zajęć. Jeżeli Senat uzna, że 
należy dodać zapis o opinii promotora to zostanie dodany w tabeli – wymagane 
dokumenty. 
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG stwierdził, że egzamin nie jest dobrym 
rozwiązaniem, jedynie rozmowa kwalifikacyjna ma sens. Można wówczas sprawdzić 
kreatywność kandydata, jego sposób myślenia. Rozmowa pozwoli także na otwarcie się 
na kandydatów z zagranicy – może odbyć się np. przez skypa. Kandydat nie będzie musiał 
przyjeżdżać na egzamin, który trzeba by było specjalnie przygotować w języku obcym. 
Dyscyplina Nauki o Ziemi i Środowisku jest szeroka – jest tam biologia chemia, fizyka 
geofizyka i geologia i inne. Tym bardziej wskazana jest opinia promotora i rozmowa 
kwalifikacyjna a nie egzamin. W naukach eksperymentalnych wykonanie pracy 
doktorskiej wiąże się z dużymi nakładami środków finansowych, więc nie może być tak, 
że kandydat przychodzi ze swoim pomysłem a później trzeba mu go sfinansować.  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zaproponował, żeby 
jako autopoprawkę wprowadzić zapis dotyczący opinii promotora.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Makowski zaproponował, żeby pozostał zapis mówiący  
o egzaminie, ale bez słowa: „pisemny”. Pozwoli to na pewną dowolność – egzamin ustny 
będzie rozmową. Ponadto w zasadach powinien znaleźć się zapis dotyczący opinii 
promotora.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przypomniał, że 
uchwała rekrutacyjna podejmowana jest każdego roku, więc jeżeli teraz w zasadach 
znajdzie się zapis o rozmowie kwalifikacyjnej, ale nie sprawdzi się ona w praktyce, to po 
roku będzie można wrócić do egzaminu.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że sprawa ta będzie 
poruszona na spotkaniu grupy, która zajmuje się prawem Uniwersytetu Gdańskiego. Te 
same kwestie dotyczą szkoły doktorskiej, która ma być prowadzona wspólnie z Gdańskim 
Uniwersytetem Medycznym. Rekrutacja będzie zależna od wielkości środków 
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finansowych przeznaczonych dla szkół doktorskich oraz stypendia dla doktorantów. Na 
razie wygląda na to, że będzie około 80 tych szkół.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder podsumowując stwierdził, że z dyskusji wynika, 
iż w zasadach rekrutacji zamiast egzaminu będzie rozmowa kwalifikacyjna oraz opinia 
promotora.  
 Dr hab. T. Kamińska, prof. UG zauważyła, że w tabeli dotyczącej szczegółowych 
zasad rekrutacji napisano, iż liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do szkoły 
doktorskiej wynosi minimalnie 50 pkt uzyskanych łącznie w obu etapach rekrutacji. 
Wydaje się, że niepotrzebne jest słowo: „minimalnie”, to samo dotyczy dziedzin nauk 
społecznych. 
 Prof. dr hab. M Przylipiak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy oświadczenie 
kandydata, w którym stwierdza, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej 
obejmuje także doktorantów studiujących w dotychczasowym systemie i czy mają prawo 
ubiegać się o przyjęcie do szkoły doktorskiej.  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
złożenie oświadczenia jest wymogiem ustawowym.  

Prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że szczególnie w przypadku nauk 
eksperymentalnych istotny jest problem doktorantów, którzy mają stypendium  
w grancie. Jaka będzie polityka władz, czy doktoranci opłacani z grantów będą wchodzili 
do limitu przyjęć do szkoły doktorskiej? 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, że właśnie  
o to chodzi i dlatego zapisy znajdujące się w § 3 dotyczące limitów przyjęć i terminów 
rekrutacji są bardzo elastyczne.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
jest to istotna sprawa i dlatego NCN zmodernizowało trochę zasady, sposób w jaki należy 
traktować stypendia tych doktorantów, ale sprawa ciągle jest niejednoznaczna i dlatego 
w § 3 jest mowa o różnych terminach i limitach.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zauważył, że projekcie 
uchwały znajduje się zapis, który umożliwia uzupełnienie limitów bo wiadomo, że 
kandydaci mogą składać dokumenty do wielu szkół doktorskich w Polsce i zwolnią 
miejsca. Zapis o dodatkowym naborze umożliwi w ciągu kilku następnych tygodni 
obsadzenie wolnych miejsc. Przewidziano wiele różnych sytuacji, które mogą się pojawić. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji 
do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 37  

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

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
ostatni raz nad Regulaminem Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pracowano 
ponad 10 lat temu. Przez ten czas zdobyto wiele doświadczeń i pojawiły się problemy, 
które trzeba rozwiązać. Uniwersytet Trzeciego Wieku obecnie ma 1400 czynnych 
słuchaczy, niestety wiele osób nie ma możliwości bycia słuchaczem GUTW. Wynika to  
z tego, że osoby, które stają się słuchaczami praktycznie nie rezygnują z uczestnictwa  
w zajęciach. Wcześniej, kiedy liczba słuchaczy była mniejsza, przewidywano pewną 
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fluktuację. W efekcie zostawało tylko 30-50 wolnych miejsc a liczba osób, które chcą 
studiować jest olbrzymia. Zaproponowano rozwiązanie, które ma polegać na tym, że ten 
kto zapisał się i potem corocznie potwierdzi chęć bycia dalej słuchaczem, będzie 
pozostawał nim dalej. Proces rekrutacji takiej osoby będzie ograniczał się tylko do 
potwierdzenia chęci studiowania. Postanowiono więc zaproponować następujące 
rozwiązanie - od nowego roku akademickiego wszyscy chętni, również wieloletni 
słuchacze, wezmą udział w rekrutacji na takich samych warunkach jak wszyscy. Aby 
zachować pewną stabilność postanowiono, że jeżeli osoby, które zrekrutują się w tej  
i następnych edycjach i przez trzy lata będą potwierdzały chęć kontynuacji nauki, 
utrzymają swój status i nie będą musiały uczestniczyć w ponownej rekrutacji. Po trzech 
latach ponownie będą musiały wziąć udział w rekrutacji. Kolejna zmiana dotyczy 
podwyższenia wieku kandydatów z 55 do 60 lat.  
 Przewodnicząca Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, 
prof. UG poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Regulamin 
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gdańskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 38 i ad 38a 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Międzyuczelnianej Szkoły 
Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do 
Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020. 
 JM Rektor poinformował, że przedstawione uchwały były wypracowane  
i konsultowane przez pracowników i Rektorów obu Uczelni. Obecnie nie przedstawiono 
jeszcze załącznika do umowy, jest on gotowy, ale władze GUMedu zapoznają się z nim 
dopiero na posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w poniedziałek. 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że studia doktoranckie, które do 
tej pory funkcjonowały przy Wydziale realizowały projekty doktoranckie zarówno 
GUMedu jak i Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z wprowadzeniem nowej ustawy, aby 
kontynuować tego rodzaju działania trzeba podpisać umowę. Gdański Uniwersytet 
Medyczny jest mocno zainteresowany współpracą. Unikatowością tej szkoły doktorskiej 
będzie to, że będzie ona funkcjonowała w dyscyplinie nauk medycznych, dziedzinie nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu oraz w dyscyplinie nauk biologicznych, dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Po zrealizowaniu projektu doktoranci będą mogli bronić prace 
w radach dyscyplin albo na Uniwersytecie Gdańskim albo na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym. Program szkoły będzie dostosowany do realizacji prac doktorskich  
w obrębie tych dwóch dyscyplin naukowych. Oprócz uregulowania spraw związanych  
z utworzeniem szkoły doktorskiej trzeba będzie zgodnie z ustawą przygotować i podpisać 
dwie kolejne umowy – dotyczącą wydziału oraz dotyczącą wspólnego kierunku studiów. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zauważył, że  
w wymaganych dokumentach trzeba uwzględnić oświadczenie kandydata, w którym 
stwierdza, że nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia 
Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej 
Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w roku akademickim 2019/2020. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły 
Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w roku akademickim 2019/2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 39 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że darowizna to licencja 
uprawniająca do nieodpłatnego korzystania przez Wydział Zarządzania z programu 
komputerowego udostępnionego przez Argus Software Inc. przez okres jednego roku 
wyłącznie do celów edukacyjnych. Umowę pozytywnie zaopiniowało Biuro Prawne UG.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przyjęcie darowizny przez Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
 
ad 40  
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 
2019 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 marca 2019 roku. 
 
 
ad 41  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
kierunek studiów Informatyka i Ekonometria prowadzony na Wydziale Zarządzania 
otrzymał ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Szczególne gratulacje 
należą się Panu prof. dr hab. Stanisławowi Wryczy oraz Dziekanowi Wydziału 
Zarządzania Panu prof. dr hab. Mirosławowi Szredrowi. Prorektor ds. Kształcenia dr hab.  
A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że Uczelnia ma duży potencjał, który pozwala na 
utworzenie kierunku międzywydziałowego, który badałby zjawisko „Big Data”  
w aspekcie statystyki, informatyki, prawa, ekonomii, matematyki czy socjologii. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder podziękował za gratulacje i podkreślił, że jest to 
duże wyróżnienie i sukces tym bardziej, że Informatyka i Ekonometria to trudny kierunek. 
Dziekan prof. dr hab. M. Szreder podziękował również Prorektor ds. Kształcenia dr hab. 
A. Machnikowskiej, prof. UG i mgr A. Smykowskiej Kierowniczce Działu Kształcenia za 
pomoc w przygotowaniu się do wizyty Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz JM Rektorowi 
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za zrozumienie potrzeb dotyczących sprzętu informatycznego, który musi spełniać 
specjalne kryteria. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
studenci zapraszają na wspólne, trójmiejskie Juwenalia Gdańskie, które rozpoczną się  
11 maja. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że siedziba Klubu 
Emerytowanego Profesora Uniwersytetu Gdańskiego została już wyposażona, niebawem 
nastąpi otwarcie. 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 23 maja 2019 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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