
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 października 2017 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu 
 
 
ad 1  

Dyrektor artystyczny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego prof. zw. dr 
hab. Marcin Tomczak poinformował, że między 26 a 29 września chór pod dyrekcją Anety 
Majdy wziął udział w pierwszym festiwalu chóralnym Andrea Del Verrocchio 
International Choral Festival – nowym projekcie Leonarda Sagliocci, wielokrotnego 
organizatora festiwali chóralnych we Florencji. Zespół występował w dwóch kategoriach 
– „Chóry mieszane” oraz „Muzyka sakralna”. Po pierwszym etapie przesłuchań Chór 
zakwalifikował się do etapu Grand Prix, w którym zmierzył się z chórami z Rosji oraz 
Indonezji. Zespół zdobył najwyższe wyróżnienia festiwalu: złoty medal w kategorii 
„Chóry mieszane”, złoty medal w kategorii „Muzyka sakralna”, nagrodę specjalną za 
najlepsze wykonanie utworu współczesnego „Gloria” autorstwa Huo Won Woo oraz 
Grand Prix całego Festiwalu. Prof. M. Tomczak poinformował, że Pani Małgorzata 
Skrzyniarz, która jest menadżerem zespołu odpowiadała za stronę organizacyjną, 
natomiast Pani Alicja Weydmann jest autorką klipu wideo, którzy Senatorowie obejrzeli. 
Dyrektor M. Tomczak podziękował JM Rektorowi, władzom Uczelni za pomoc, dobry 
klimat i stworzenie świetnych warunków do pracy.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Dyrektorowi Panu  
M. Tomczakowi, całemu zespołowi Chóru za jak zawsze dobrze przygotowaną 
prezentację utworów i kolejny bardzo ważny sukces. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. 
UG wręczył członkom Chóru podziękowanie oraz nagrodę w wysokości dziesięciu tysięcy 
złotych z przeznaczeniem na rozwój i realizację celów statutowych.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że wraz 
z Prezesem AZS Uniwersytetu Gdańskiego Piotr Walczakiem i Dyrektorem SWFiS  
dr Janem Patokiem uczestniczył w Gali Sportu Akademickiego. 

Dyrektor SWFiS dr J. Patok poinformował, że Gala odbyła się 19 października 2017 
roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu i była powiązana z centralną 
inauguracją akademickiego roku sportowego. Uniwersytet Gdański uzyskał wyróżnienie 
za zajęcie trzeciego miejsca jeśli chodzi o usportowione uczelnie typu uniwersytet. 
Startowało ponad 150 uczelni. Uniwersytet Gdański w generalnej klasyfikacji zajął 
jedenaste miejsce, natomiast wśród uniwersytetów trzecie. Dyrektor SWFiS dr J. Patok 
podziękował JM Rektorowi, władzom Uczelni i Dziekanom za wspieranie sportu 
akademickiego a szczególnie studentom, którzy odnoszą znaczące sukcesy.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG pogratulował wyróżnienia i podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.  
 
 
ad 2  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG wręczyła Dziekanowi 
Wydziału Nauk Społecznych Panu dr hab. T. Dmochowskiemu, prof. UG „Certyfikat jakości 
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kształcenia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej”. Po dokonaniu oceny 
programowej na kierunku Psychologia prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych na 
poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim przyznano 
oceną wyróżniającą.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG podziękował w imieniu pracowników 
Instytutu Psychologii, który należy do wiodących w kraju. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG powitał nowych senatorów: dr Annę Rytel-
Warzochę z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Krzysztofa Lewalskiego, prof. UG  
z Wydziału Historycznego oraz studenta Michała Gzowskiego. 

JM Rektor poinformował, że Zastępca Kanclerza ds. ds. Inwestycji i Remontów  
mgr K. Czerwińska zwróciła się do firmy Bosch z prośbą o poprawienie oprogramowania 
systemu do głosowania.  
 
 
ad 3  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Jerzemu Szyłakowi  
z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionemu 
profesorowi i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu 
osobistym. 
 
 
ad 4 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 7 – „Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Instytutu 
Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego”. Od 1 listopada bieżącego roku nowym 
dyrektorem Instytutu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego będzie dr Wojciech Bizon  
z Wydziału Ekonomicznego, pociąga to za sobą konieczność zmiany Regulaminu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak. 
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Prezentacja osiągnięć Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. 
2. Wręczenie Certyfikatu Jakości Kształcenia Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

dla kierunku Psychologia prowadzonego na Wydziale Nauk Społecznych. 
3. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

4.1. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Macieja 
Wołowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.2. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Latały na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Stanowisko Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zwiększenia środków na badania 
naukowe. 

7. Punkt zdjęty z porządku obrad. 
8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia na Wydziale Biologii kierunku 

Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia. 
9. Sprawozdanie z działalności Studium Języków Obcych. 



3 
 

10. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG  
w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020.  

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 września 2017 roku. 

12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 
ad 5.1 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Macieja Wołowicza na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie prof. dra hab. Macieja Wołowicza na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
 
ad 5.2 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Latały na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 51 osób tak,  
2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek prof. dra hab. Adama Latały na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 6 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił stanowisko Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie zwiększenia środków na badania naukowe. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że posiedzenie KRASP, które 
odbyło się w Toruniu było poświęcone projektowi nowej ustawy Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Ważnym punktem była dyskusja o zwiększeniu środków finansowych na 
naukę. Premier J. Gowin poinformował, że są duże szanse na dodatkowe środki na ten cel. 
Premier zwrócił się z prośbą do wszystkich rektorów, dyrektorów instytutów aby swoimi 
uchwałami wspomogli Jego działania na rzecz zwiększenia środków budżetowych na 
naukę, na funkcjonowanie uczelni oraz, żeby senaty uczelni podjęły stosowne uchwały – 
stanowiska w tej sprawie. Po wprowadzeniu nowego algorytmu Uniwersytet Gdański 
stracił część środków finansowych. Premier M. Morawiecki przeznaczył w tym roku 90 
milionów złotych dla uczelni, które straciły pieniądze z dotacji podstawowej. Jeżeli 
uczelnie te w tym ostatnim roku poprawiły swoją jakość i ilość badań naukowych, to będą 
miały możliwość odzyskać część pieniędzy. Trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek. 
Uniwersytet Gdański stracił około 4,5 miliona złotych.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego podjął uchwałę w sprawie stanowiska Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie zwiększenia środków na badania naukowe. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 7 
zdjęty z porządku obrad 
 
 
ad 8  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zniesienia na Wydziale Biologii kierunku Waloryzacja i zarządzanie zasobami 
przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia. 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że studia te uruchomiono trzy 
lata temu, ale przez dwa ostatnie lata nie było naboru. Zgłaszało się zbyt mało 
kandydatów stąd decyzja o zniesieniu tych studiów na poziomie studiów drugiego 
stopnia. Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek. Jednocześnie rozpoczęto prace 
mające na celu uruchomienie podobnych studiów na poziomie pierwszego stopnia. 

Dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG poinformowała, że Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zniesienia na Wydziale Biologii kierunku Waloryzacja 
i zarządzanie zasobami przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z Regulaminem 
Studiów Języków Obcych do zadań Dyrektora SJO należy sporządzanie rocznego 
sprawozdania z działalności i przedstawianie go do zatwierdzenia Radzie SJO oraz 
Senatowi. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dyrektor SJO mgr A. Swebocka poinformowała, że w ubiegłym roku akademickim 
podjęto szereg działań mających na celu usprawnienie działań Studium a także 
podnoszenie jakości kształcenia językowego. Dnia 26.01.2017 roku wszedł w życie nowy 
regulamin SJO, który między innymi umożliwił wdrożenie działań projakościowych.  
W rezultacie na mocy zarządzenia Rektora UG 36/R/17 w strukturze Studium powołano 
Sekcję ds. Metodyki i Jakości Kształcenia oraz Sekcję ds. Tłumaczeń. Sekcja ds. Metodyki  
i Jakości Kształcenia podejmuje działania zmierzające do standaryzowania pracy, 
egzaminów końcowych, porządkowania spraw związanych z lektoratami. Jeśli chodzi  
o działania dotyczące dobrych praktyk, czerpanie z doświadczeń innych jednostek, to od 
października 2016 roku Studium Języków Obcych UG jest członkiem SERMO - 
Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych, którego 
priorytetem jest podnoszenie jakości nauczania języków obcych i wdrażanie dobrych 
praktyk. Od maja 2017 roku Studium jest także członkiem CercleS – międzynarodowej 
organizacji wspierającej jednostki zajmujące się nauczaniem języków obcych, działające 
w europejskich instytucjach akademickich, poprzez zapewnienie im szkoleń językowych 
oraz odpowiednich technicznych i pedagogicznych pomocy naukowych. Ponadto SJO 
zrealizowało szereg szkoleń przeznaczonych dla lektorów, w tym metodyczne dla 
dydaktyków. Jednym z ważnych projektów było stworzenie nowych testów plasujących. 
Jest to projekt zrealizowany we współpracy z Centrum Informatycznym UG, 
sfinansowany z budżetu Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowskiej, prof. UG 
oraz Kanclerza UG dra M. Czapiewskiego. Testy te obejmowały większość języków, 
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których naukę rozpoczyna się od poziomu A2. Na większości wydziałów odbyły się 
spotkania, których celem było omówienie realizacji lektoratów języków obcych, ustalenie 
działań, które należy usprawnić. Dyrektor SJO mgr A. Swebocka poinformowała, że stara 
się o dołączenie do programów nauczania drugiego języka - jest to jeden z głównych celów 
do zrealizowania w tej kadencji. Innym cel to wzmocnienie zespołu lektorów, którzy 
pracują na wszystkich wydziałach, są rozproszeni, mają mało okazji do integracji. 
Działania, które podjęto czyli szkolenia i spotkania służą temu, żeby zespół integrował się 
i identyfikował z macierzystą jednostką. Dzięki Dyrektor Biblioteki Głównej mgr.  
G. Jaśkowiak udało się wdrożyć jedno z narzędzi internetowych mające usprawnić 
codzienne działania związane z obsługą biblioteki Studium. SJO angażowało się w różnego 
rodzaju przedsięwzięcia organizowane dla studentów i różnych szkół. Studenci kierunku 
Politologia i kierunku Dyplomacja pod opieką lektorów SJO w listopadzie zeszłego roku 
odwiedzili Parlament Europejski. Ponadto w zeszłym roku akademickim realizowano 
lektoraty z języka polskiego dla studentów z wymiany Erasmus, kontynuowana jest 
współpraca z Fundacją Herdera, Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Na 
Wydziale Ekonomicznym lektorzy SJO biorą udział w projekcie Innowacyjna dydaktyka, 
gdzie realizują lektoraty adresowane do pracowników tego wydziału. W miesiącach 
kończących zeszły rok akademicki zostały podjęte przygotowania do wdrożenia kursów 
języka angielskiego dla pracowników administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie 
już wielu pracowników administracji centralnej uczestniczy w tych kursach.  
W sprawozdaniu przedstawiono także liczbowo rozłożenie lektoratów języków obcych – 
dominuje język angielski co działa nieco na niekorzyść innych języków. Podejmowane są 
działania zmierzające ku temu, żeby zainteresowanie językami: francuskim, niemieckim, 
rosyjskim, hiszpańskim, włoskim i szwedzkim znacząco poszło w górę.  
Senat UG jednogłośnie zatwierdził roczne sprawozdanie z działalności Studium Języków 
Obcych. 
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego 
stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-
2020. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w składach komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje się następujących zmian:  
w Uczelnianej Komisji Oceniającej odwołuje się prof. dra hab. Bogdana Skwarca 
z Wydziału Chemii i powołuje się w to miejsce dr hab. Dagmarę Strumińską-Parulską, 
prof. UG z Wydziału Chemii; w Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej odwołuje się 
dra hab. Józefa Arno Włodarskiego, prof. UG z Wydziału Historycznego i powołuje się  
w to miejsce dra hab. Aleksandra Kubickiego, prof. UG z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki; odwołuje się dra Jakuba Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji  
a powołuje się dr Annę Rytel-Warzochę z Wydziału Prawa i Administracji. Do składu 
stałych komisji senackich i uczelnianych powołuje się także nowych przedstawicieli 
Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów: 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 11 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

28 września 2017 roku. 
Głosowanie: uprawnione go głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 września 2017 roku. 
 
 
ad 12 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że są już znane wyniki parametryzacji. Bieżąca kategoryzacja jednostek 
odnosiła się do ostatnich czterech lat czyli 2013 – 2016. Wszystkie wydziały oceniane były 
według czterech kryteriów – pierwsze najbardziej ważące, bo aż 65 % całości oceny, to 
kryterium publikacyjne, czyli osiągnięcia naukowe i twórcze, publikacje, patenty 
wdrożenia. Drugie kryterium z dziesięcioprocentową wagą to uprawnienia do nadawania 
stopni, rozwój kadry naukowej, projekty, członkostwo pracowników w radach 
redakcyjnych wybitnych czasopism i inne ważne elementy wpływające na potencjał. 
Kryterium trzecie to praktyczne efekty działalności naukowej przy zwiększonej wadze  
w porównaniu z poprzednim okresem parametryzacji bo aż 15%, czyli udokumentowane 
środki uzyskane z badań i komercjalizacji tych badań. Kryterium czwarte zwane jest 
uznaniowym, gdyż w ocenie brali udział eksperci ma 10% wagi. Kryterium to wydziały 
same zasilały informacjami jakie uznały za najważniejsze, wykazywały osiągnięcia 
jednostek w minionym okresie parametryzacyjnym. Jedyną kategorię A+ posiada 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, pięć wydziałów ma kategorię A  
i pięć kategorię B. Metodologicznie parametryzacja różniła się od poprzedniej, ponieważ 
tym razem Komitet Ewaluacyjny Jednostek Naukowych postanowił wyłonić tak zwaną 
jednostkę referencyjną. Metodologia wyłaniania tychże w grupach wspólnej oceny, czyli 
w grupach w których oceniane były poszczególne wydziały była bardzo precyzyjna. Pod 
uwagę brano także progi D i G. Próg D to tak zwany próg nierozróżnialności, który wynosi 
nie więcej niż 10% oceny przyznanej niżej ocenionej jednostce naukowej lub 
referencyjnej w danym kryterium. Próg pełnego przewyższenia G wynosi nie mniej niż 
30% oceny przyznanej niżej ocenionej jednostce naukowej lub referencyjnej w danym 
kryterium. W zależności od tego, w którym kryterium dana jednostka się znalazła 
otrzymywała zero punktów albo punkty dodatnie lub ujemne. Jednostka mogła się 
znaleźć również pomiędzy progami D i G, wówczas punkty przyznawano według 
stosownych wzorów. Wartości D i G a także wartości jednostek referencyjnych ustalone 
były odrębnym zarządzeniem Komitetu. Na wartość jednostek referencyjnych miał 
wpływ także Minister NiSW. Wartości D i G będą podane wraz z decyzją w sprawie 
kategorii dla każdego z wydziałów. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr 
hab. P. Stepnowski omówił tabelę, w której pokazano porównanie wydziałów naszej 
Uczelni z jednostkami referencyjnymi. W pierwszym rzędzie tabeli pokazano punkty jakie 
otrzymały wydziały w poszczególnych kryteriach oraz punkty jakie zostały przewidziane 
dla jednostki referencyjnej kategorii A i kategorii B. Kolor czerwony to oznacza, że 
wydział miał tych punktów procentowo mniej niż jednostka referencyjna kategorii A lub 
B. Z danych tych wynika, że aby uzyskać kategorię A, przynajmniej jeżeli idzie o wydziały 
eksperymentalne, niezbędne było znaczące przekroczenie kryterium pierwszego. 
Możliwe było uzyskanie nieco gorszej punktacji w kryteriach kolejnych, ale wciąż 
pozwalało to na utrzymanie się w kategorii A. Kryterium publikacyjne czy 
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udokumentowane wyniki badań naukowych to czynniki wciąż dominujące. Wydział 
Matematyki Fizyki i Informatyki przekroczył kryterium pierwsze o 12%, ale niestety 
relatywnie wysoka różnica jeżeli chodzi o kryterium drugie czyli potencjał naukowy  
i trzecie spowodowała, że niestety Wydział znalazł się nieco pod kreską. Wydział 
Oceanografii i Geografii w kryterium trzecim nie spełnił nawet oczekiwań jednostki 
referencyjnej z kategorią B, ale mimo tego znaczące przekroczenie dwóch pierwszych 
kryteriów i kryterium ostatniego spowodowało, że Wydział znalazł się w kategorii A. 
Różnice są niewielkie i wejście do czołówki rzeczywiście uzależnione było od kilku 
punktów. W przypadku wydziałów humanistycznych i społecznych sytuacja jest nieco 
bardziej skomplikowana. Wydział Nauk Społecznych, który zmienił kategorię B na A,  
w kryterium pierwszym wciąż ma różnicę na poziomie niecałych minus 10% w stosunku 
do jednostki referencyjnej. Gdyby przyjąć, że próg nierozróżnialności jest poniżej 10% 
wystarcza to nawet przy różnicy w kryterium czwartym, żeby znaleźć się w kategorii A, 
ale należy zwrócić uwagę jak wygląda potencjał naukowy. Potencjał naukowy niemal  
o 300% przekracza jednostkę referencyjną i dzięki temu Wydział przesunął się do góry. 
Jeżeli chodzi o Wydział Historyczny, to również ma lekkie niedociążenie w kryterium 
pierwszym, spore w kryterium trzecim, ale pozostałe kryteria wypadają wcale nieźle. 
Prawdopodobnie próg nierozróżnialności w grupie wspólnej oceny wydziałów 
historycznych był na tyle dobry, że Wydział z bardzo dobrym wynikiem w ostatecznym 
rankingu znalazł się w kategorii A podobnie jak Wydział Prawa i Administracji. Kolejna 
tabela pokazuje „n” czyli liczbę osób realizujących badania naukowe i kategorię, liczbę 
jednostek grup wspólnej oceny. Pozycję w rankingu wyliczono biorąc pod uwagę 
wszystkie wagi poszczególnych kryteriów oceny. Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed nie dość, że otrzymał najwyższą możliwą kategorię, to jeszcze 
zajął pierwsze miejsce w rankingu swojej grupy wspólnej oceny. Wydział Biologii ma 
parametr wynikowy nieco za niski i będzie odwoływał się w tym zakresie. Wydział Chemii 
zamyka stawkę jeżeli chodzi o jednostki w kategorii A. Wydział Ekonomiczny musi 
popracować jeszcze, żeby poprawić swoją pozycję wydaje się jednak, że podejmowane 
działania są bardzo obiecujące. Podobnie jest w przypadku Wydziału Filologicznego. 
Wydział Historyczny zajął piąte miejsce w rankingu na siedem jednostek z kategorią A. 
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki jest nieco pod kreską, Wydział Nauk 
Społecznych piętnaste miejsce na 17 w kategorii A, Wydział Oceanografii i Geografii ma 
siódmą pozycję na dziewięć z kategorią A. Wydział Prawa i Administracji podobnie jak 
Wydział Chemii zamyka stawkę w kategorii A. Wydział Zarządzania uplasował się na 
pięćdziesiątej ósmej pozycji na osiemdziesiąt dziewięć jednostek. Podsumowując 
Uniwersytet Gdański jako całość, czyli sumując jednostki z kategoriami, mnożąc razy 
wagi, które są w rozporządzeniu o finansowaniu nauki czyli – A+ to 1,5; A – 1; B 0,85 itd., 
oraz normalizując to na liczby jednostek - można wyliczyć parametr wynikowy. Wśród 
uczelni ogólnopolskich Uniwersytet Gdański zajął 20 miejsce. Należy zwrócić uwagę na 
to, że różnice w dole stawki nie są tak wielkie. Dobrą pozycję nasza Uczelnia ma wśród 
uniwersytetów polskich klasycznych, bowiem zajęła piąte miejsce wyprzedzając między 
innymi Uniwersytet Łódzki, Wrocławski i Śląski w Katowicach, ale wciąż jeszcze potrzeba 
wiele pracy, żeby poprawiać lokatę. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr 
hab. P. Stepnowski poinformował, że przedwczoraj odbyło się pierwsze w tym roku 
akademickim posiedzenie Komisji Nauki i Współpracy z Zagranicą, na którym 
przedstawiono projekt Strategii rozwoju badań naukowych na dwa najbliższe okresy 
parametryzacji, czyli z oceną śródokresową w 2021 roku i strategicznym progiem 
czasowym w 2025 roku. Projekt jest jeszcze poprawiany, być może uda przedstawić go na 
najbliższym posiedzeniu Senatu UG. Część z tych narzędzi, które uda się wdrożyć w życie 
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w najbliższym roku będzie skutkowało zdecydowanie lepszą oceną parametryczną  
w kolejnej ocenie. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG pogratulował wydziałom, które utrzymały 
kategorię A, a szczególnie Międzyuczelnianemu Wydziałowi Biotechnologii UG i GUMed, 
który uzyskał kategorię A+. Warto ponieść duży trud przy przygotowaniu dokumentów 
do parametryzacji. Bardzo dobrze wykonano tę pracę na wydziałach, swój wkład mieli 
dziekani, pracownicy pionów nauki i dydaktyki, pracownicy administracyjni. Jest 
nadzieja, że Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział Biologii, które 
przygotują nowe wnioski przejdą do kategorii A.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że do 
Przewodniczącego Komitetu Ewaluacyjnego została skierowana prośba o to, żeby 
szczegółowe informacje dotyczące przyszłej parametryzacji nie pojawiły się tak jak jest 
to planowane w 2019 roku, ale najszybciej jak to będzie możliwe, ponieważ kończy się już 
pierwszy rok, który będzie podlegał ocenie. Między innymi chodzi o informację o tym 
jakie publikacje, w jakich czasopismach i w jaki sposób będą liczone. Wydaje się, że 
niezależnie od ostatecznych losów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

wszystkie elementy związane z nowymi zasadami oceny wejdą w życie.  
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG podziękowała 

Dyrektor SJO mgr A. Swebockiej i wszystkim pracownikom za rok wytężonej pracy, za 
lepszą koordynację różnych przedsięwzięć ze wszystkimi wydziałami oraz większy 
nacisk na kwestie związane z metodyką nauczania języków obcych.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
przekazano na wydziały informacje połączone ze schematami, które we wszystkich 
możliwych wariantach, w sposób przystępny i ujednolicony pokazują w jaki sposób 
należy liczyć pensa oraz nadgodziny. Z tych dokumentów mogą korzystać wszyscy 
nauczyciele oraz pracownicy administracji, którzy takich rozliczeń dokonują. Natomiast 
w dniu jutrzejszym do wszystkich dziekanatów zostanie przesłana forma graficzna 
instrukcji obrazującej jak interpretować wszystkie możliwe przypadki dotyczące 
studentów i sytuacji, gdy któryś z nich nie zaliczył jednego z przedmiotów. Jest to bardzo 
przystępna dokumentacja, powinna wyjaśnić wszystkie wątpliwości studentów  
i pracowników administracji.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zostały rozdzielone środki z Funduszu Innowacji Dydaktycznych. Dołożono starań, aby 
wszystkie wydziały otrzymały te środki.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w związku z dniem 
Wszystkich Świętych, które przypada 1 listopada Parlament Studentów zwrócił się  
z prośbą o ogłoszenie godzin rektorskich. Kolegium rektorskie uzgidniło, że uwzględni 
prośbę Parlamentu, ale deleguje te uprawnienie na dziekanów.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zwrócił z prośbą żeby omawiana 
wcześniej prezentacja dotycząca kategoryzacji została przesłana na wydziały.  

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG poinformował, że 12 października Uniwersytet 
Gdański stał się właścicielem statku naukowo-badawczego Oceanograf. Dziekan dr hab. 
W. Surosz, prof. UG podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w tym projekcie. 
Wszystko zaczęło się w czasie trwania kadencji Rektora prof. dra hab. B. Lammka z dużym 
udziałem nieżyjącego Prorektora ds. Rozwoju i Finansów dra hab. M. Krajewskiego, prof. 
UG, który od początku wspierał ten projekt. Cały etap wykonawczy spoczywał na zespole 
kanclerskim kierowanym wówczas przez obecnego JM Rektora dra hab. J. P. Gwizdałę 
prof. UG, a kontynuowany był przez zespół Kanclerza dra M. Czapiewskiego. Po raz 
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pierwszy Uniwersytet Gdański ma statek przygotowany do badań morskich, 
zaprojektowany i wybudowany specjalnie do tych celów.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Dziekanowi dr hab.  
W. Suroszowi, prof. UG, prof. dr hab. A. Latale i wszystkim pracownikom Instytutu 

Oceanografii za ogromny wkład pracy, zaangażowanie i poświęcony czas. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że w kontekście dyskusji, która 
miała miejsce w ubiegłym roku i dotyczyła podziału Wydziału Oceanografii i Geografii 
można stwierdzić, że bardzo dobrze się stało, że Wydział dostał kategorię A właśnie teraz, 
kiedy statek został oddany do użytku. Wcześniej były obawy, że uzyskanie kategorii B 
przez Wydział mogłoby grozić ograniczeniem dostępu do środków badawczych, które są 
konieczne do utrzymania statku. Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że Rektor  
dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wspomniał, iż możliwe będzie odzyskanie części utraconej 
dotacji. Uczelnia utraciła część środków finansowych z racji przekroczenia wskaźnika SSR 
dotyczącego dydaktyki a może je odzyskać z racji naukowych. Jakie warunki powinna 
spełnić Uczelnia, aby odzyskać te środki? Czy będzie to możliwe w tym roku, czy mowa 
jest o dotacji przyszłorocznej? 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że środki muszą być 
wykorzystane w tym roku. Do wszystkich uczelni będzie skierowane pismo, w którym 
będą określone warunki jakie trzeba będzie spełnić i daty, do których trzeba będzie 
przedłożyć nowe wnioski wraz z uzasadnieniem. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że jeden z pracowników zwrócił się  
z prośbą o poruszenie sprawy legitymacji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik ten 
służbowo przebywał za granicą i poproszono go o okazanie takiej legitymacji. Pokazał 
legitymację, którą posiadał, a która funkcjonuje już od wielu lat w niezmienionej formie. 
Stwierdzono, że to jest ona „zabytkowa”. Wydaje się, że należy dostosować legitymacje 
pracowników do obecnych realiów i technologii.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że sprawa ta została 
przedstawiona we wnioskach po audycie i będzie procedowana.  
 Dr hab. A. Sokołowski, prof. UG poinformował, iż uczestniczył w obchodach 
rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego i uroczystości nadania tytułu doktora 
honoris causa. Niepokój i troskę budzi fakt, że na sali było sporo pustych miejsc, co mogło 
w pewien sposób wpłynąć na podniosły charakter uroczystości. Wydaje się, że należałoby 
umożliwić jak największej liczbie osób udział w tego typu uroczystościach. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że niestety takie sytuacje mają 
miejsce i jest to przykre. Prof. dr hab. M. Szreder kiedy pełnił funkcję Prorektora ds. 
Finansów wnioskował, aby ten dzień był wolny po to, żeby wszyscy pracownicy mogli 
uczestniczyć w uroczystości. Niestety Parlament Studentów również nie mobilizuje 
swoich kolegów. Trwają już przygotowania do obchodów 50-lecia Uczelni, rozpoczną się 
one już w 2019 roku i będą trwały do końca października 2020 roku.  
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 23 listopada 2017 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor nadzwyczajny 


