
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 maja 2017 roku 
 
 W zastępstwie JM Rektora dra hab. J. P. Gwizdały, prof. UG, który uczestniczy  
w posiedzeniu Narodowego Kongresu Nauki w Łodzi, posiedzeniu przewodniczył 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności  
w załączeniu do oryginału protokołu 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
wręczył prof. dr hab. Piotrowi Skowronowi z Wydziału Chemii akt potwierdzający 
zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  
dr hab. Grzegorzowi Wierczyńskiemu oraz dr hab. Marcinowi Wiszowatemu z Wydziału 
Prawa i Administracji akty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski pogratulował nowo zatrudnionym profesorom 
i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
poinformował, że z porządku obrad zostaje zdjęty punkt 3.13 – wniosek Wydziału 
Historycznego o zatrudnienie dra hab. Józefa Włodarskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w UG, a dodany punkt 13a – projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione zmiany przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  
w Uniwersytecie Gdańskim.  

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

3.1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Macieja 
Szczurowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim,  

3.2. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Prahla na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jana Burnewicza na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Bohdana Jelińskiego na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Kujawy na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.6. Wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Janusza 
Neidera na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.7. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider 
na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
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3.8. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Doroty Simpson na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.9. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Anety Szymańskiej na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.10. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Witolda Płotki na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.11. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Marii Ryłko-Kurpiewskiej 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.12. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Błażeja 
Szepietowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim, 

3.13. zdjęty z porządku obrad 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 40/16 Senatu UG w 

sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu 
„Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.  

5. Projekt uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej 
pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 22/15 Senatu UG  
w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 
naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 27/07 Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego 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. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG  
w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 
edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na 
studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa  
i Administracji od roku akademickiego 2017/2018 kierunku European and 
International Business Law na poziomie studiów drugiego stopnia. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  
i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 25/17 Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia 
doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
13a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w 
sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020.  

14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 kwietnia 2017 roku. 
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15. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

ad 3.1 
Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 

Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Macieja Szczurowskiego na stanowisku 
profesora zwyczajnego 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 Nauk Społecznych o zatrudnienie 
prof. dra hab. Macieja Szczurowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Prahla na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. 
Adama Prahla na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie prof. dra hab. Jana Burnewicza na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że wszyscy kandydaci z Wydziału 
Ekonomicznego uzyskali bardzo duże poparcie Rady Wydziału. W trakcie dyskusji 
szczególnie podkreślano ich duże doświadczenie, zaangażowanie oraz zasługi dla 
Wydziału i Uczelni. Dr hab. T. Kamińska, prof. UG zwróciła się z prośbą o poparcie 
wniosków. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 52 osoby tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Jana Burnewicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.4 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie prof. dra hab. Bohdana Jelińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 46 osób tak,  
2 osoby nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Bohdana Jelińskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 3.5 
Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 

o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Kujawy na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 42 osoby tak,  
3 osoby nie, 9 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Jerzego Kujawy na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.6 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie prof. dra hab. Janusza Neidera na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 48 osób tak,  
1 osoba nie, 5 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Janusza Neidera na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.7 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 45 osób tak,  
2 osoby nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
prof. dr hab. Danuty Marciniak-Neider na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.8 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dr hab. Doroty Simpson na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zwrócił uwagę na to, że w kilku przypadkach w dorobku 
publikacyjnym kandydatów nie ma artkułów z list A, B i C lub są one nieliczne, natomiast 
wymieniono wiele tzw. „innych” publikacji. Prof. dr hab. G. Węgrzyn zwrócił się z prośbą 
o wyjaśnienie o jakie publikacje chodzi? 
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG stwierdziła, że nie weryfikowała informacji  
o dorobku publikacyjnym kandydatów. Niektóre z tych osób publikowały dużo wcześniej, 
zanim powstały listy ministerialne, zatem część z ze swoich publikacji wymienili jako 
„inne’.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
stwierdził, że prawdopodobnie część z wymienionego dorobku to ekspertyzy.  
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 38 osób tak, 9 osób 
nie, 8 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
dr hab. Doroty Simpson na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.9 

Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Anety Szymańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab.  
Anety Szymańskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.10 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Witolda Płotki na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 51 osób tak,  
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Witolda Płotki na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.11 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Marii Ryłko-Kurpiewskiej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że 
kandydaci wykazują we wnioskach udział procentowy w tworzeniu monografii. Z reguły 
jedna osoba jest autorem monografii, ale z drugiej strony zdarza się, że trudno opracować 
monografię samodzielnie i wówczas powstają prace napisane przez wielu autorów. 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że monografia to praca 
autorska - ktoś przedstawił problem, zanalizował go i ujął monograficznie. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że można przyjąć definicję monografii z oceny parametrycznej jednostek gdzie 
próg do trzech autorów liczony jest jako osiągnięcie równouprawnionych autorów,  
a powyżej to jest tylko udział, czy współautorstwo.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 44 osoby tak,  
3 osoby nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. Marii Ryłko-Kurpiewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.12 
Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Błażeja Szepietowskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Błażeja Szepietowskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.13 
zdjęty z porządku obrad  
 
 
ad 4 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 40/16 Senatu UG 
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa 
budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego  
w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe, zgłoszono dwie 
oferty, z których najniższa opiewa na nieco ponad 25 mln złotych, a więc o 3 mln zł więcej 
od kwoty założonej w umowie o dofinansowanie projektu. W tym momencie nie ma 
możliwości starania się o dofinansowanie, a postępowanie trzeba zakończyć, żeby 
rozliczyć dotację w terminie wymaganym przez Urząd Marszałkowski Z kwoty wkładu 
własnego część będzie przeznaczona na pokrycie budowy miejsc parkingowych i dojazdu 
do budynku. Wydatki te nie mogły być ujęte w projekcie. Inwestycja ta jest tym 
ważniejsza, że Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki dotychczas nie był remontowany 
ani rozbudowywany.  

Dziekan prof. dr hab. M Szreder w zastępstwie Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów dra hab. K. Dobrowolskiego, prof. UG poinformował, że 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uczelnia ma 
zabezpieczone środki na tę inwestycję. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 40/16 Senatu UG w sprawie 
zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na 
potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że Uczelnia zakończyła ten rok z zyskiem 2.028.856,26 zł złotych. 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zbadane przez biegłych rewidentów wraz z księgami rachunkowymi oraz wyłonioną 
próbą dokumentów finansowo-księgowych. Opinia wydana przez biegłych jest 
pozytywna. Badane sprawozdanie we wszystkich aspektach przedstawia rzetelnie i jasno 
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni. 

Zastępca Kwestora UG mgr Marzena Wojtaszko omówiła najistotniejsze elementy 
sprawozdania finansowego, poinformowała, że na sumę bilansową po stronie aktywów 
składają się aktywa trwałe oraz aktywa obrotowe, w skład których głównie wchodzą 
należności oraz środki pieniężne. Po stronie pasywów najistotniejszą wartością jest 
kapitał własny, czyli fundusz zasadniczy Uczelni. Uczelnia zamknęła rok 2016 z zyskiem 
w wysokości ponad 2 mln złotych. Zysk ten zgodnie z zasadami gospodarki finansowej 
zwiększa fundusz zasadniczy Uczelni.  

Dziekan prof. dr hab. M Szreder w zastępstwie Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów dra hab. K. Dobrowolskiego, prof. UG poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, ale jednocześnie podkreśliła, że nie 
można traktować zysku jako środków, które mogą wzbogacić jednostki Uczelni, bowiem 
Uczelnia ciągle korzysta z kredytu obrotowego.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w tym roku kończy się spłata długoterminowego kredytu zaciągniętego 
na budowę Wydziału Nauk Społecznych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2016 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie określenia zasad podziału dotacji 
budżetowej pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że 7 grudnia ubiegłego roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ogłosił rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału dotacji z budżetu 
państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Zmianie uległ składnik studencko-
doktorancki, w którym wprowadzono wagę di. Jest to wartość optymalna, oczekiwana 
przez MNiSW i wynosi 13. Jeżeli uczelnie ją przekroczą, to wskaźnik di. zacznie maleć . 
Wprowadzono także mnożnik wynikający z kategorii naukowej jednostki w składniku 
kadrowym. Odpowiednio dla jednostki z kategorią A ten czynnik wynosi 1, dla jednostek 
z kategorią B wynosi 0,75. Zmiany te wpłynęły na algorytm podziału dotacji podstawowej. 
Zespół rektorski po konsultacjach z kolegium dziekańskim proponuje, aby pozostać przy 
dotychczasowych zasadach podziału dotacji pomiędzy jednostki, czyli aby oprzeć się na 
algorytmie określonym przez MNiSW, ale z zastrzeżeniem, żeby współczynnik di 
odpowiadający za stosunek liczby studentów do nauczycieli akademickich był dla 
każdego wydziału równy 1. Jednocześnie ten czynnik nie może być podstawą do 
optymalizacji algorytmu Uczelni wyłącznie poprzez redukcję naboru studentów. 
Oczywiście redukcja jest prowadzona, ale władze Uczelni zamierzają wprowadzić szereg 
innych czynników, które poprawią wysokość dotacji budżetowej i dadzą równe szanse 
wszystkim wydziałom w zakresie zwiększania przychodów z tytułu dotacji budżetowej. 
Treść uchwały nie zmienia się w § 1, natomiast w § 2 otrzymuje brzmienie: „Środki 
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finansowe, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a, dzielone są dla wydziałów Uniwersytetu 
Gdańskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
7 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z 
budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz.U. poz. 2016), przy czym 
przyjmuje się, że: 1. wskaźnik dostępności dydaktycznej di równy jest 1 dla wszystkich 
wydziałów, 2. wyrażenie „i-tą uczelnię akademicką” zastąpione zostaje każdorazowo 
wyrażeniem „i-tym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego”. W rozporządzeniu MNiSW 
mowa jest o dwóch rodzajach zabezpieczeń w przypadku nagłego spadku czy nagłego 
wzrostu dotacji dla poszczególnych jednostek. Pierwszym z nich jest tzw. korytarz 
wyjścia, czyli dotacja nie może wzrosnąć ani spaść mniej lub więcej niż 5%. Ponadto cały 
czas utrzymane są przeniesienia z ubiegłego roku, czyli w tym roku będzie to 0,57 
wartości dotacji z ubiegłego roku, natomiast w kolejnym stała przeniesienia zmaleje do 
0,50.  

Dziekan prof. dr hab. M Szreder w zastępstwie Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów dra hab. K. Dobrowolskiego, prof. UG poinformował, że 
Komisja była zgodna co do tego, żeby algorytm podziału środków z dotacji podstawowej 
wewnątrz Uczelni pełnił przede wszystkim funkcję motywacyjną. Już w latach 
poprzednich środki wewnątrz Uczelni były dzielone według algorytmu jakiemu podlega 
Uczelnia w podziale środków ogólnokrajowych pomiędzy szkoły wyższe. Jedyną 
proponowaną w tym roku zmianą jest współczynnik di który nie powinien motywować 
wydziałów mających zbyt wysoki wskaźnik liczby studentów do pracowników, do nagłej 
redukcji. Wiązałoby się to z wieloma niepożądanymi skutkami, między innymi z tym, że 
po dwóch, trzech latach wskaźnik ten byłby niższy niż 13 studentów na jednego 
nauczyciela. Zmniejszenie naboru w czasie najbliższej rekrutacji o 20% jest 
wystarczające. Coraz większą rolę odgrywa kategoria naukowa. Wydziały, które znacznie 
przekraczają wskaźnik 13 nie tracą na podziale na algorytmie właśnie dlatego, że mają 
kategorię A. Redukując liczbę studentów trzeba brać pod uwagę to, że redukcja liczby 
studentów studiów niestacjonarnych nie leży w interesie wydziałów ani całej Uczelni. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
potwierdził, że obecnie kategoria naukowa jednostek odgrywa znaczącą rolę. Bardzo 
wyraźnie wynika to z podziału, który został zaproponowany w oparciu o nowy algorytm. 
W związku z tym trzeba wspomagać wydziały w ponoszeniu kategorii. W najbliższym 
czasie JM Rektor ogłosi nowy dokument o nazwie „Strategia rozwoju badań naukowych 
w Uniwersytecie Gdańskim”, który będzie zawierał zarówno diagnozy stanu obecnego, jak 
i odpowiednie narzędzia oraz propozycje rozwiązań i wsparcia wydziałów w tym 
zakresie.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że w trakcie poprzedniej kadencji także 
dyskutowano na temat podziału środków wewnątrz Uczelni i przyjęto, że podział dotacji 
wewnątrz Uczelni ma odzwierciedlać podział, dokonywany przez MNiSW. Wydaje się 
więc zasadne, że będą nadal obowiązywały te same trendy. Prawdopodobnie władze 
Uczelni określając wielkość współczynnika dostępności o wielkości 1 dla każdego 
wydziału poprzedziły tę decyzję dogłębną analizą pokazującą w jaki sposób wpłynie ona 
na budżet Uczelni. Wydaje się, że jest to jedyny argument, który mógłby przemawiać za 
wprowadzeniem takiego współczynnika, gdyby okazało się, że jego zastosowanie  
w przyszłości może spowodować znaczne obniżenie dotacji dla Uczelni. Swego czasu dużo 
dyskutowano o współczynnikach kosztochłonności, które w rzeczywistości nie 
odzwierciedlają faktycznej kosztochłonności prowadzenia zajęć na wydziałach. Na 
Uniwersytecie Gdańskim obowiązywały takie współczynniki kosztochłonności jakie 
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zalecało MNiSW. Wydaje się, że należy dogłębnie przeanalizować jakie będą skutki 
przyjęcia współczynnika di o wartości 1 dla wszystkich wydziałów. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że były przeprowadzane symulacje podziału dotacji w bardzo różnych 
konfiguracjach. Jeżeli przyjąć di zgodne z rozporządzeniem Ministra, to kwoty, które 
trafiałyby w wyniku tego podziału na poszczególne wydziały byłyby bardzo zbliżone do 
tych, które są w wariancie z di równym 1. Natomiast tzw. korytarz wyjścia czyli plus minus 
5%, zadziałałby negatywnie, czyli wymógłby potrzebę zwiększenia dotacji, czy dołożenia 
do dotacji poszczególnych wydziałów. W przypadku podziału z di określonym zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra byłoby to 1672000 złotych więcej, natomiast w przypadku di 
równym 1 byłoby to 400000 tysięcy złotych. Gdyby wyłączyć ze współczynnika di 
studentów niestacjonarnych, którzy znaleźli się tam w wyniku rozporządzenia, a którzy 
przynoszą Uczelni dochód, to okazałoby się, że większość wydziałów w sumie bilansuje 
się w tym oczekiwanym wskaźniku, ponieważ wskaźnik liczony jest na uczelnię a nie na 
poszczególne wydziały. W związku z tym pojawia się pewna średnia, która dotyczy całej 
Uczelni. Biorąc te dwa aspekty pod uwagę wydaje się, że najbardziej uczciwe jest 
zaproponowanie wariantu, w którym di równe jest 1. Z jednej strony dzięki niemasowym 
wydziałom eksperymentalnym kompensowany jest podwyższony współczynnik 
stosunku liczby studentów do nauczycieli akademickich, a z drugiej strony należy 
pamiętać, że Uczelnia czerpie niewątpliwe dochody ze studiów niestacjonarnych. Wydaje 
się, że proponowane rozwiązanie jest optymalne i najbardziej uczciwe wobec wszystkich 
wydziałów.  
 Dr hab. A. Sokołowski, prof. UG poinformował, że reprezentuje wydział 
eksperymentalny dla którego wskaźnik di wynosi około 12-13, czyli taki jaki Ministerstwo 
założyło przy finansowaniu stuprocentowym. Z perspektywy Wydziału Oceanografii  
i Geografii przewrotnie można powiedzieć, że został „nagrodzony” koniecznością 
ograniczenia limitu przyjęć w bardzo dużym zakresie, może nawet największym w całej 
Uczelni. Projekt uchwały zakłada, że wskaźnik di będzie wynosił 1, można powiedzieć, że 
nie oddaje on zróżnicowania wydziałów. Czy władze Uczelni rozważają zróżnicowanie 
tego wskaźnika na poszczególnych wydziałach? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że sprawa ta była dogłębnie analizowana zarówno w gronie kolegium 
rektorskiego jak i specjalnie powołanej komisji, która opracowała różne symulacje. 
Faktycznie Wydział Oceanografii i Geografii jest bardzo bliski wartości optymalnej, ale 
należy pamiętać, że wartość ta dotyczy całej Uczelni, czyli wszystkie wydziały niejako 
składają się na tę ostateczną wartość. Można powiedzieć, że na przykład Wydział Chemii, 
który ma współczynnik 8 wspomaga Wydział Zarządzania, który ma współczynnik bliski 
20. Wydaje się, że nie należy oczekiwań co do wzajemnej kompensacji przeliczać na 
konkretne pieniądze czy wymiar dotacji. Wydział Oceanografii i Geografii niestety 
posiada kategorię B i powinien zrobić wszystko, aby podnieść tę kategorię, wówczas 
dotacja zostanie zwiększona. Komisja Budżetu i Finansów nie była jednomyślna, 
ponieważ dwóch dziekanów wstrzymało się od głosu, ale większość przyjęła 
przedstawioną argumentację i zdecydowała się przyjąć taki algorytm podziału środków. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, iż rektorzy uczelni na posiedzeniu 
Uniwersyteckiej Komisji Finansowej deklarowali, że co najmniej połowa uniwersytetów 
z tej największej dziewiętnastki przyjęła di równe 1, bowiem uczelnie zostały zaskoczone 
decyzją Ministra o algorytmie. Rok temu nikt nie wiedział o współczynniku wartym 13 
pokazującym stosunek liczby studentów do nauczycieli. Uniwersytet Gdański zmierza  
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w tym kierunku. Odpowiadając na pytanie, czy nie należałoby natychmiast osiągnąć 
takiego współczynnika trzeba wyjaśnić, że oznaczałoby to redukcję studentów o około  
6 tysięcy osób. To pociągnęłoby za sobą pewne konsekwencje. Obecnie na jednego 
pracownika przypada 16,7 studenta. Nie można nagle pozbyć się pracowników. Nie ma 
pewności, że w przyszłym roku Minister nie zadecyduje, że nie można kształcić większej 
liczby studentów niestacjonarnych niż stacjonarnych. Nagłe zmniejszenie liczby 
studentów studiów niestacjonarnych byłoby bardzo niekorzystne dla Uczelni. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że deficyt który się pojawia na niektórych wydziałach nie jest umarzany 
rokrocznie a musi być sfinansowany. Głównym źródłem finansowania są dochody własne 
Uczelni i nie do pomyślenia jest sytuacja, w której trzeba by było nagle optymalizować 
współczynnik SSR poprzez redukcję liczby studentów na studiach niestacjonarnych. Jest 
to nie do pomyślenia z punktu stabilności finansowej Uczelni. We wrześniu nastąpi 
ostateczne podsumowanie Narodowego Kongresu Nauki, zostaną ogłoszone założenia do 
nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która prawdopodobnie będzie jeszcze 
głębiej ingerowała w algorytm.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 42 osoby tak,  
1 osoba nie, 11 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie określenia zasad podziału dotacji budżetowej 
pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przestawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 22/15 Senatu UG  
w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii dr K. Śledzik poinformował, że 
30.11.2016 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.  
o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności 
innowacyjnej, która m.in. modyfikuje zasady nabywania przez naukowców praw 
majątkowych do wynalazków oraz faktem, iż nowe przepisy weszły w życie od dnia 
31.12.2016 r. a wszelkie przepisy podatkowe od 1.01.2017 r. Powstała potrzeba zmiany 
niektórych aktów wewnętrznych UG. Nie będą to ostatnie zmiany, bowiem w nowej 
ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym będą zawarte przepisy dotyczące komercjalizacji 
wyników badań naukowych. W małej ustawie o innowacyjności zostały wprowadzone 
dwie zmiany, które zostały implementowane do Regulaminu. Pierwsza z nich dotyczy tzw. 
procesu uwłaszczenia naukowców - obecnie naukowiec, twórca może zgłosić się do 
Centrum Transferu Technologii z chęcią uzyskania pełni praw w ciągu 14 dni od 
ujawnienia wyniku o potencjale komercyjnym. Ponadto zmieniono wskaźnik 
wynagrodzenia minimalnego na nie więcej niż 5% średniego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw, jest to około 169 – 170 złotych. Uwolniono okres na korzystanie  
z korzyści w wyniku komercjalizacji badań, który do tej pory wynosił 5 lat na 
bezterminowy. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzi tych zmian 
więcej.  

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, 
UG poinformowała, że proponowane zmiany dotyczą tylko tych utworów, które mają 
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zdolność komercjalizacyjną a zatem w tej chwili nie będzie żadnych zmian jeżeli chodzi o 
utwory autorskie. Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany. 

Przewodnicząca Komisji ds. Komercjalizacji prof. dr hab. E. Łojkowska 
poinformowała, że Komisja także pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi  
i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8  

Prorektor ds. Nauki i współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 27/07 Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Nauki i współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że organizację i tryb pracy Senatu określa regulamin, uchwalony przez 
Senat. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów, Rektor 
może zarządzić podjęcie przez Senat uchwały w trybie głosowania za pomocą poczty 
elektronicznej bądź za pomocą systemu teleinformatycznego. Głosowanie w tym trybie 
jest wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności, w sprawach 
zmiany Statutu oraz w sprawach wyborczych. Regulamin Senatu określa szczegółowe 
zasady podejmowania przez Senat uchwał w tym trybie. W związku z tym § 2 ust. 5 
Regulaminu otrzymuje brzmienie: „5. Zawiadomienie o posiedzeniu Senatu, pisemne 
lub za pomocą poczty elektronicznej, powinno być doręczone członkom Senatu i osobom 
zasiadającym w nim z głosem doradczym, nie później niż pięć dni przed posiedzeniem. 
Członkowie Senatu i osoby zasiadające w nim z głosem doradczym zgłaszają do Biura 
Organizacji i Legislacji adresy e-mail, pod które mają być kierowane zawiadomienia  
o posiedzeniu Senatu. Zawiadomienie dokonane pod ostatnim znanym Biuru Organizacji 
i Legislacji adresem e-mail uważa się za skuteczne.”;§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Senat obraduje oraz podejmuje uchwały na posiedzeniach, z wyjątkiem przypadków 
określonych w § 16a.”; po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: 
„1. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub z innych ważnych powodów, Rektor może 
zarządzić podjęcie przez Senat uchwały w trybie głosowania za pomocą poczty 
elektronicznej. 2. Projekt uchwały głosowanej w trybie określonym w ust. 1 powinien 
posiadać pisemne uzasadnienie. 3. Głosowanie w trybie określonym w ust. 1 jest 
wyłączone w sprawach wymagających zachowania wymogu tajności, w sprawach zmiany 
Statutu oraz w sprawach wyborczych. 4. W przypadku głosowania za pomocą poczty 
elektronicznej projekt uchwały jest przesyłany członkom Senatu w formie pisemnej lub 
na wskazane przez nich adresy e-mail. 5. Rektor przesyłając członkom Senatu projekt 
uchwały z prośbą o głosowanie w trybie określonym w ust. 1: 1) uzasadnia konieczność 
głosowania w tym trybie; 2) określa termin do którego można głosować. 6. Członkowie 
Senatu zgłaszają do Biura Organizacji i Legislacji adresy e-mail, z których będą oddawane 
ich głosy. Głos oddany z takiego adresu e-mail uważa się za głos oddany przez członka 
Senatu. 7. Po zapoznaniu się z projektem uchwały i jego uzasadnieniem, członek Senatu 
ze swojego adresu e-mail wysyła informację na adres organizacyjny@ug.edu.pl, czy 
oddaje głos za uchwałą, głos przeciw uchwale czy wstrzymuje się od głosu.  
8. Wynik głosowania nad uchwałą za pomocą poczty elektronicznej ustala Kierownik 
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Biura Organizacji i Legislacji lub w razie jego nieobecności inna osoba wskazana przez 
Rektora. Wynik głosowania jest przedstawiany członkom Senatu w formie protokołu na 
kolejnym zwyczajnym posiedzeniu Senatu. Na wniosek członka Senatu udostępniana jest 
imienna lista głosujących wraz z informacją, czy członek Senatu oddał głos za uchwałą, 
przeciw uchwale czy wstrzymał się od głosu.” Kolejna zmiana polega na zastąpieniu 
nazwy: „Dział Organizacyjny” nazwą „Biuro Organizacji Legislacji”. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 27/07 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego 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. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zmiany wynikają ze zmiany nadrzędnych aktów prawnych oraz z nabytych doświadczeń. 
Najważniejsze zmiany są korzystne dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów 
podyplomowych. Ustalono maksymalny limit opłat jeśli chodzi o powtarzanie semestru. 
Wcześniej taki limit był przy długu punktowym. Ponadto wszystkie dotychczas często 
bardzo rozporoszone kompetencje zostały skomasowane, przejmie je Prorektor ds. 
Studenckich. Najważniejsze zmiany to: ograniczenie wysokości opłat, doprecyzowanie 
zasad ustalania wysokości zwracanych opłat co jest dość skomplikowane z powodu 
bogatych doświadczeń naukowych dydaktycznych osób, które ubiegają się o takie 
zwolnienie. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny  
 Dziekan prof. dr hab. M Szreder w zastępstwie Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów dra hab. K. Dobrowolskiego, prof. UG poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę 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. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad 
pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji 
Rektora na zasadach odpłatności. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zmiana jest wynikiem dyskusji jakie miały miejsce na wielu uczelniach w Polsce, 
ponieważ opłata rekrutacyjna w wysokości 200 euro była znacznie wyższa niż ta, którą 
ponosili obywatele polscy. Ponadto dookreślono kompetencje Prorektora ds. 
Studenckich, który będzie mógł w szczególnych sytuacjach udzielać zwolnień mając na 
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uwadze, że chodzi o środki publiczne, z których trzeba się rozliczyć. W tej chwili opłata 
rekrutacyjna wynosi 85 złotych.  

Dziekan prof. dr hab. M Szreder w zastępstwie Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów dra hab. K. Dobrowolskiego, prof. UG poinformował, że 
Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 19/15 Senatu UG w sprawie zasad 
pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji 
Rektora na zasadach odpłatności. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Nauki i współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa  
i Administracji od roku akademickiego 2017/2018 kierunku European and International 
Business Law na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Wniosek WPiA w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że kierunek taki jest już 
prowadzony na Wydziale, ale jak studia pierwszego stopnia, teraz chodzi o uruchomienie 
studiów drugiego stopnia. Ten kierunek studiów został uruchomiony w związku ze 
strategią umiędzynaradawiania dydaktyki. Studenci zwrócili się do Dziekana WPiA  
z wnioskiem, aby były to studia niestacjonarne a nie stacjonarne, jak pierwotnie 
planowano. 
 Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek WPiA.  

Dziekan prof. dr hab. M Szreder w zastępstwie Przewodniczącego Senackiej 
Komisji Budżetu i Finansów dra hab. K. Dobrowolskiego, prof. UG poinformował, że 
Komisja także pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału. Dziekan prof. dr hab.  
M Szreder zauważył, że Wydział Prawa i Administracji mógłby uruchomić takie studia  
w formie stacjonarnej, bowiem za studia prowadzone w języku angielskim mógłby 
pobierać opłaty.  

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że studia te mają się 
samofinansować, nie będą uruchomione jeżeli nie uda się zgromadzić odpowiedniej liczby 
studentów. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że najpierw trzeba by było zrobić rozeznanie, czy taka oferta zainteresowałaby 
studentów z zagranicy a jeśli tak, to nic nie stoi na przeszkodzie żeby uruchomić te studia 
w formie płatnej stacjonarnej.  

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że prowadzone jest 
wstępne badanie rynku jeżeli chodzi o studia anglojęzyczne na kierunku Kryminologia. 
Wydział podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie studentów zagranicznych.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od 
roku akademickiego 2017/2018 kierunku European and International Business Law na 
poziomie studiów drugiego stopnia. 
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w tabeli dotyczącej zasad rekrutacji na kierunek European and International Business 
Lawe prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji dotychczasowa forma 
niestacjonarna (wieczorowa) studiów drugiego stopnia zostaje zastąpiona formą 
niestacjonarną (zaoczną). 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 21/16 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 13 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 25/17 Senatu UG w sprawie warunków 
i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2017/2018. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zmiany te są reakcją na potrzeby niektórych wydziałów. Pierwsza dotyczy zmiany 
terminu składania dokumentów i rozmów kwalifikacyjnych. Jednocześnie Wydział 
Filologiczny zgłosił autopoprawkę polegająca na dodaniu dodatkowego zapisu w tabeli, 
w której jest wskazane w jakich terminach i miejscu będzie się odbywać na Wydziale 
Filologicznym składanie dokumentów na studia doktoranckie. Druga sprawa to uchylenie 
oznaczonego gwiazdką przepisu warunkującego przeprowadzenie rekrutacji na 
Międzywydziałowe studia doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania. Studia już nie 
są w trybie warunkowym tylko faktycznie zostały utworzone. Ponadto w tabeli dotyczącej 
warunków i trybu rekrutacji na Interdyscyplinarne studia doktoranckie z modelowania 
matematycznego/Interdisciplinary doctoral studies in mathematical modelling (IDSMM), 
zdanie „Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu 
rekrutacyjnym: 30” zastąpiono zdaniem „Maksymalna liczba punktów możliwa do 
uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym: 100.”. Na wniosek Wydziału Historycznego 
obniżono limit przyjęć na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii do 10 
osób.  
Głosowanie: do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 
nr 25/17 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne  
i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2017/2018. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 13a 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

Prorektor ds. Nauki i współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. Parlament Studentów wybrał 
nowych przedstawicieli do komisji. W składach komisji senackich i uczelnianych 
Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian przedstawicieli Samorządu 
Studentów: w Komisji Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy Międzynarodowej 
odwołuje się Michała Sikorskiego i powołuje się Tomasza Swebockiego z Wydziału 
Chemii, w Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów w miejsce Michała 
Sikorskiego powołuje się Szymona Gońdę z Wydziału Prawa i Administracji,  
w Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów w miejsce Łukasza Żejmo 
powołuje się Dorotę Zielonkę z Wydziału Biologii. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 kwietnia 2017 roku. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zgłosił poprawkę swojej wypowiedzi, która znajduje się 
na stronie 12 protokołu. Napisano tam: „W opisie jednego z czasopism napisano, że jest 
ono przeznaczone do publikowania artykułów np. o nielegalnym odłowie wilków w 
Finlandii, czy o ciekawym przypadku prawnym w Danii”. Powinno być napisane: „W 
opisie jednego z czasopism napisano, że jest ono przeznaczone do publikowania 
artykułów o tematyce globalnej, regionalnej i lokalnej, a w ostatnim numerze ukazały się 
artykuły o nielegalnym odłowie wilków w Finlandii, czy o ciekawym przypadku prawnym 
w Danii.” 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku. 
 
 
ad 15  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że 22 czerwca o godzinie 9.00 odbędzie się uroczyste posiedzenie Senatu 
UG z okazji wręczenia Profesorowi Lechowi Garlickiemu dyplomu doktora honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego. Posiedzenie robocze Senatu UG odbędzie się tego samego dnia 
o godzinie 11.30.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że światowej klasy naukowcy prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, 
otrzymali 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim 
Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. 
Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstaną 
Międzynarodowe Agendy Badawcze. Prowadzenie badań nad szczepionką leczącą raka  
i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe będzie możliwe dzięki 
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środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz 
Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Na 
Uniwersytecie Gdańskim powstanie Międzynarodowe Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a na Uniwersytecie Warszawskim – ośrodek 
badawczy ReMedy. Finasowanie zostało przyznane na okres 5 lat, a w ramach projektu 
powstanie od 5 do 7 grup badawczych. Uniwersytet Gdański został doceniony jako 
jednostka mająca najlepsze warunki do prowadzenia badań molekularnych  
i biomedycznych na najwyższym poziomie. Nowoczesny kampus, w którym znajdują się 
specjalistyczne laboratoria z rożnych dziedzin, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę 
badawczą i zatrudniające naukowców, którzy będą współpracować z nowym centrum, to 
elementy istotne dla powodzenia przedsięwzięcia. Zaplanowano również ścisłą 
współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
podziękował Prorektorowi ds. Nauki prof. dr hab. K. Bielawskiemu i mgr I. Raszczyk za 
przygotowanie tego wniosku co wymagało ogromnego nakładu pracy. Ponadto trzeba 
było przejść przez kilka etapów ostrej konkurencji z kandydatami z całego świata.  
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, 
że władze Uczelni starają się, aby projektów tej rangi pojawiało się coraz więcej.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że NCN wydłużyło do 22 czerwca okres składania wniosków, chodzi 
głównie o granty Opus i Preludium. Należy poinformować pracowników o tym, że wnioski 
powinny znaleźć się we właściwej jednostce w Rektoracie do 12 czerwca, żeby można 
było je właściwie opracować.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski zwrócił 
się do Dziekanów z prośbą by zachęcali pracowników do udziału w kursach pisania  
i przygotowania projektów naukowych, które prowadzą między innymi eksperci z NCN. 
Wciąż wydaje się być niewystarczająca liczba wniosków składanych w ramach programu 
Miniatura. Jest to program niskobudżetowych projektów dla osób, które uzyskały stopień 
doktora w okresie nie dłuższym niż 12 lat i nie kierowały do tej pory projektem 
naukowym. W tym przypadku nabór jest ciągły.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że do powstania 
Międzynarodowej Agendy Badawczej w ogromnej mierze przyczyniła się prof. dr hab. 
Krystyna Bieńkowska-Szewczyk wraz z zespołem współpracowników. Wszyscy wykazali 
się bardzo dużym zaangażowaniem zarówno na etapie pisania projektu jak i 
merytorycznych ustaleń. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
podziękował prof. dr hab. Krystynie Bieńkowskiej-Szewczyk za wkład pracy a Dziekanowi  
prof. dr hab. I. Koniecznemu oraz Dziekanowi dr hab. M. Makowskiemu, prof. UG za 
udostępnienie Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi 
infrastruktury aparaturowej i laboratoryjnej. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
wraz z Dziekanem prof. dr hab. M. Szrederem uczestniczyła w spotkaniu z Ministrem 
NiSW, który zapoznał się z dokumentem zawierającym informację o tym, w jaki sposób 
uniwersytety postrzegają zmiany, które ma wprowadzić nowa ustawa Prawo  
o szkolnictwie wyższym. Minister potwierdził, że projekt ustawy zostanie przedstawiony 
we wrześniu, najdalej w październiku, prace parlamentarne mogą potrwać kilka miesięcy, 
powinny zakończyć się wiosną i wówczas ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 
roku, ale z bardzo długim vacatio legis. Vacatio legis będzie dotyczyło między innymi 
statusu organizacyjnego uczelni, długości kadencji, przy czym nie przewiduje się 
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skrócenia kadencji, które obecnie są określone do 2020 roku. Kategoryzacja uczelni 
planowana jest na 2021 rok. Nowa ustawa będzie obejmowała także przepisy, które do 
tej pory były regulowane w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także przepisy związane z finansami  
i komercjalizacją. Przedstawiciele uczelni w trakcie rozmowy z Ministrem podkreślali, że 
optują za bardzo dużą autonomią uczelni. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w ostatnim numerze Forum Akademickiego znajduje się artykuł 
dotyczący opinii KRUP na temat najistotniejszych zmian wyraźnie postulowanych przez 
MNiSW na kolejnych Kongresach Nauki.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przypomniał, że na uczelnie ma spaść 
obowiązek finansowania stypendiów doktoranckich. Na Wydziale Nauk Społecznych 
prowadzone są cztery różne studia doktoranckie. Na jeden rok przyjmuje się 40 osób, 
więc przy obowiązku finasowania 20 osób potrzebna jest kwota w wysokości 360 000 
złotych rocznie. Wydział nie ma takich możliwości. Czy władze Uczelni pracują nad 
rozwiązaniem tego zagadnienia? Ponadto pojawiła się koncepcja tworzenia szkół 
doktoranckich. Czy będzie ograniczana liczba słuchaczy studiów doktoranckich, czy takie 
studia będą uruchomiane tylko co jakiś czas? Jeśli tak, to takie studia będą nieopłacalne. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że rzeczywiście ze strony Ministerstwa docierają informacje  
o wprowadzeniu przepisów o szkołach doktoranckich funkcjonujących w uczelni a nie na 
wydziałach. Relatywnie długie vacatio legis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
pozwoli na przygotowanie się do takiej propozycji. Mówi się także o związku kategorii 
jednostki z możliwością nadawania stopnia doktora czy doktora habilitowanego, przy 
jednoczesnym większym zróżnicowaniu kategorii jednostek, bowiem obecnie 
zróżnicowanie to jest zbyt małe. Mówi się np. o wyłonieniu kategorii B+. Prawdopodobnie 
zmiany te planowane są na rok 2021. Istotne są również kwestie finansowe. Tak 
naprawdę nie wiadomo ilu doktorantów będzie można kształcić i czy faktycznie ta 
obligatoryjność wypłaty stypendiów będzie miała miejsce. Na chwilę obecną jest bardzo 
wiele niewiadomych, władze Uczelni obserwują sytuację i będą reagowały  
z odpowiednim dynamizmem.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
dotacja dla doktorantów ma bardzo skomplikowaną strukturę. Tak naprawdę nie można 
wyodrębnić sumy, która przypada nawet na minimalne stypendia. W związku z tym był 
problem ze sfinansowaniem po jednym stypendium dla Wydziału Nauk Społecznych, 
który prowadzi cztery różne, specyficzne studia doktoranckie. KRUP opowiada się za tym, 
żeby ze względów finansowych, ale też z powodu pewnej interdyscyplinarności, studia 
doktoranckie były prowadzone na Uniwersytecie, a nie były przypisane konkretnie do 
danej jednostki. Jeśli takie rozwiązanie zostanie zaakceptowane, to będą większe 
możliwości transparentnego finansowania tych studiów. Wszystkie przepisy dotyczące 
finansowania, które zostały obecnie wprowadzone mają jednoznaczne przesłanie – 
doktorantów ma być zdecydowanie mniej.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
potwierdził, że doktorantów ma być mniej a czas uzyskania stopnia ma być zdecydowanie 
krótszy. Obecnie w Polsce średnio okres ten wynosi 11 lat. Dotyczy to wszystkich dziedzin 
nauki.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder potwierdził, że nie jest proste wyodrębnienie 
konkretnej sumy jaka przypada na wydział na stypendia doktoranckie. Pod uwagę trzeba 
brać także kosztochłonność na danym kierunku studiów. Uczelnia ma opracowany 
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program, który pokazuje różne symulacje, między innymi to o ile zmienia się wysokość 
dotacji dla wydziału jeżeli zmienia się liczba doktorantów pobierających lub 
niepobierających stypendium. Doktoranci pobierający stypendium są mnożeni przez 
współczynnik 6 - wydział uzyskuje w kolejnym roku widoczne zwiększenie dotacji. Można 
tylko w ogólnych zasobach określić jakie środki dostaje wydział na ten cel.  
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski podziękował za decyzję podjętą przez Senat UG 
dotyczącą procesu inwestycyjnego czyli rozbudowy Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o skrzydło dla Informatyki. Na tę decyzję Wydział czekał wiele lat, jest ona 
niezwykle ważna nie tylko z punktu widzenia Wydziału i Uczelni, ale także otoczenia 
gospodarczego. Będzie można wypełnić brak specjalistów z zakresu informatyki  
w naszym regionie.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 września 2017 
roku.  
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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