
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 kwietnia 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  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Janinie Ciechanowicz-
McLean z Wydziału Prawa i Administracji wyróżnienie za osiągnięcia dydaktyczne  
w konkursie im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Prof. dr hab. J. Ciechanowicz 
McLean jest cenionym przez studentów nauczycielem akademickim, naukowcem, jest 
zaangażowana w życie Uczelni oraz swojego Wydziału.  
 Prof. dr hab. J. Ciechanowicz-McLean podziękowała za wyróżnienie i podkreśliła, 
że jest ono tym bardziej cenne, że inicjatywa wyszła od studentów.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył dr Magdalenie Bełdowskiej  
i dr Dorocie Burskiej z Wydziału Oceanografii i Geografii akty potwierdzające 
zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć  
w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że posiedzenie Senatu UG 
planowane na 29 czerwca odbędzie się 22 czerwca. 
 
 
ad 2  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego obchodził jubileusz 45-lecia istnienia. Chór 
jest jednym z najbardziej cenionych chórów akademickich w Polsce, istnieje od 1971 roku. 
W tym czasie zespół wielokrotnie występował w kraju i za granicą. Na swoim koncie ma 
udział w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, zwycięstwa w olimpiadach 
chóralnych w Busan w Korei Południowej, w Bremie w Niemczech i w Xiamen w Chinach. 
Jest laureatem czołowych nagród oraz Grand Prix w konkursach m.in. w Wiedniu, Wilnie, 
La Valetcie, Pradze, Pardubicach, Chojnicach, Krakowie oraz w Ohrid w Macedonii. Zespół 
współpracował z największymi gwiazdami muzyki: z Krzysztofem Pendereckim, Ennio 
Morricone, Jeanem Michelem Jarrem, Janem A.P. Kaczmarkiem oraz Leszkiem Możdżerem. 
Repertuar zespołu jest niezwykle zróżnicowany i obejmuje muzykę klasyczną, jak również 
jazz ,pop czy rock symfoniczny. Dyrygentem i dyrektorem artystycznym Akademickiego 
Chóru Uniwersytetu Gdańskiego jest profesor Marcin Tomczak. Z okazji 45 rocznicy 
powstania chóru w marcu odbył się koncert, w którym uczestniczyło stu wykonawców 
różnych pokoleń generacji członków chóru.  
 
 
ad 3  
 Prof. dr hab. S. Wrycza z Wydziału Zarządzania przedstawił sylwetkę Pana 
Profesora Rolfa Granowa z Lübeck University of Applied Sciences. 
Laudacja w załączeniu do oryginału protokołu.  
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała wręczył Profesorowi Rolfowi Granowowi złoty Medal 
Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju e-learningu  
w Uniwersytecie Gdańskim w ramach wzajemnej współpracy naukowej. JM Rektor 
podziękował Panu Profesorowi za wielkie zaangażowanie na rzecz Uniwersytetu 
Gdańskiego  

Profesor Rolf Granow podziękował za przyznane wyróżnienie.  
 
 
ad 4  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  
2. Prezentacja sukcesów Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego. 
3. Przedstawienie sylwetki prof. Rolfa Granowa z Lübeck University of Applied 

Sciences oraz wręczenie Profesorowi Złotego Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

5.1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Romualda 
Grzybowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim,  

5.2. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Piotra Skowrona na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.3. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Alicji Boryło na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.4. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Marcina 
Wiszowatego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim, 

5.5. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Grzegorza 
Wierczyńskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania „EkoParkowi UG” imienia Macieja 
Płażyńskiego.  

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 16/12 Senatu 
UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 10/13 Senatu UG  

w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 

2013/2014 kierunku studiów Iberystyka. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG  
w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale 
Nauk Społecznych. 

11. 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 2018/2019.  
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12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na 
studia w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów 
olimpiad stopnia centralnego. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne 
i niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2017/2018. 

14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
20 marca 2017 roku. 

15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
7 kwietnia 2017 roku. 

16. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
ad 5.1 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie prof. dra hab. Romualda Grzybowskiego na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 50 osób tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
prof. dra hab. Romualda Grzybowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.2 
 Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie prof. dra hab. Piotra Skowrona na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. 
Piotra Skowrona na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.3 
 Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Chemii  
o zatrudnienie dr hab. Alicji Boryło na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
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 Chemii o zatrudnienie dr hab. Alicji 
Boryło na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.4 
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dra hab. Marcina Wiszowatego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w oparciu o którą 
wersję Statutu UG, procedowane są omawiane wnioski. Niektórzy kandydaci nie mają 
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osiągnięć w obszarze kształcenia kadry naukowej, otwartych przewodów doktorskich, 
wypromowanych doktorów ani recenzji doktorskich czy habilitacyjnych.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że wnioski są procedowane jeszcze 
według starej procedury. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 43 osoby tak,  
5 osób nie, 8 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Marcina Wiszowatego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.5 
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Wierczyńskiego na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Prof dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że Senatorowie nie przedstawili uwag do 
wniosku Wydziału Prawa i Administracji a wyniki głosowania wskazują na to, że są jakieś 
wątpliwości. Na niektórych wydziałach naukowcy mają możliwość zebrania za publikacje 
nawet kilkaset punktów. Wynika to z tego, że czasopisma w naukach ścisłych, 
przyrodniczych czy technicznych są notowane na listach wysoko punktowanych. Inaczej 
jest w przypadku czasopism prawniczych. Żadne z nich nie jest notowane ani na liście A 
ani na liście C. Najwyżej punktowaną publikacją, za którą pracownik publikujący  
w zakresie nauk prawnych jest monografia warta 25 punktów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 42 osoby tak,  
7 osób nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Wierczyńskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 6 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie nadania EkoParkowi Uniwersytetu Gdańskiego imienia Macieja Płażyńskiego.  
Zgodnie z § 13 Statutu UG Senat, na wniosek Rektora zaopiniowany przez Konwent 
Godności Honorowych, może nadawać jednostkom organizacyjnym, gmachom i salom 
Uniwersytetu imiona osób zasłużonych dla Uniwersytetu oraz wyrażać zgodę na 
umieszczenie na terenie Uniwersytetu pamiątkowych tablic i rzeźb. Konwent Godności 
Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował wniosek. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że Maciej Płażyński przyczynił 
się do rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jest wybitnym absolwentem naszej Uczelni. 
Jako student prawa był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich, 
pierwszej z niezależnych organizacji studenckich na wyższych uczelniach. Będąc 
Wojewodą Pomorskim nieodpłatnie przekazał na rzecz Uczelni grunty, na których 
powstała część nowoczesnego Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego. EkoPark 
jest budowany z pieniędzy unijnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Wdowa po Marszałku Sejmu wyraziła zgodę na nazwanie EkoParku 
Jego imieniem. Otwarcie parku planowane jest na wrzesień lub październik. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania EkoParkowi Uniwersytetu Gdańskiego 
imienia Macieja Płażyńskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 
Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym regulamin studiów 
uchwala senat uczelni co najmniej na pięć miesięcy przed początkiem roku 
akademickiego. Modyfikacje wynikają ze zmian o charakterze prawnym oraz 
doświadczeń związanych z blisko dwuletnim okresem obowiązywania Regulaminu, który 
wszedł w życie z dniem 1 października 2015 roku. Zmiany polegają przede wszystkim na 
unowocześnieniu zasad dotyczących organizacji i odbywania studenckich praktyk 
zawodowych, umożliwieniu istotnego zaangażowania profesorów wizytujących w proces 
dydaktyczny, dostosowaniu obowiązujących przepisów do wymogów związanych  
z wdrożeniem nowego systemu teleinformatycznego. W pozostałym zakresie nowelizacja 
ma charakter porządkujący, są to zmiany redakcyjne, żeby Regulamin był czytelny. 
Paragrafy 16, 27 i 35 dotyczą między innymi możliwości odbywania praktyk, łączenia 
tych praktyk z wyjazdami w ramach programu MOST albo Erasmus. Chodzi o to, żeby 
studenci mieli możliwość większej mobilności i interdyscyplinarnego rozwoju. Stąd 
pojawiło się rozwiązanie, o które postulowali przedsiębiorcy, aby umożliwić studentom 
odbywanie pod pełną kontrolą w trakcie studiów praktyk trwających ponad miesiąc. 
Następna sprawa to uporządkowanie tego, kto w jakich warunkach prowadzi zajęcia i 
jakości tych zajęć. Zasadą pozostaje prowadzenie wykładów i seminariów przez 
pracowników samodzielnych. Doprecyzowane zostały kwestie związane z prowadzeniem 
zajęć przez specjalistów praktyków, profesorów wizytujących oraz wszystkie odstępstwa 
od tego stanu. Dziekani zyskują w uzasadnionych przypadkach możliwość bardziej 
elastycznego działania, np. § 7 mówi o innej, szczegółowej organizacji roku 
akademickiego. Jednocześnie autorzy zmian Regulaminu starali się zwiększyć prawa 
studenta, między innymi w kwestii trwania sesji egzaminacyjnej nie tylko podstawowej, 
ale także poprawkowej. W związku z tym zostaje wprowadzona autopoprawka - wszędzie 
tam gdzie jest sformułowanie „podstawowa sesja” będzie określenie – „sesja”. 
Wzmocnione zostaje prawo studenta do bycia dobrze i w odpowiednim czasie 
poinformowanym o wszystkich ewentualnych konsekwencjach pewnych negatywnych 
działań. Chodzi o to, żeby można było egzekwować od studentów ich zobowiązania.  
Z kolei § 29a dotyczy rozwoju studentów w trakcie studiów i formy pracy dyplomowej.  
W § 19, 20 i 20a wyraźnie wyartykułowano jakie są zasady studiowania z długiem 
punktowym, nie można mieć długu punktowego od długu punktowego. Natomiast § 45 
dotyczy niepodjęcia studiów. Zagadnienie to ma to coraz większe znaczenie, bo z jednej 
strony należy w pełni respektować prawa studentów, a z drugiej strony ze względu na 
zmianę przepisów prawnych, na sposób kontrolowania uczelni przez wiele instytucji, 
urzędy kontroli skarbowej czy NIK, należy bardzo precyzyjnie wykazywać liczbę 
studentów. Jest to szczególnie istotne, gdyż często w rzeczywistości część osób nie 
podejmuje nauki a ma to znaczenie dla algorytmu. 

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 
opiniowała każdą zmianę zarówno natury technicznej jak i merytorycznej. W obradach 
brali udział przedstawiciele Parlamentu Studentów i przedstawiciel doktorantów. 
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Propozycje zmian były także konsultowane na wydziałach. Komisja pozytywnie 
zaopiniowała zmiany Regulaminu Studiów, głosowało 18 osób, 18 osób tak.  

Student R. Wasilewski poinformował, że na skutek uwag studentów Parlament 
przygotował wiele poprawek do Regulaminu, część z nich została uwzględniona. 
Parlament Studentów UG popiera przedstawianą wersję Regulaminu Studiów.  

Dr G. Szyling poinformowała, że ma wątpliwości dotyczące § 11 ust. 4. „Student jest 
zobowiązany do uzupełnienia spowodowanych nieobecnością braków w wiedzy  
i umiejętnościach w terminie oraz w sposób określony przez prowadzącego zajęcia 
podczas pierwszych zajęć.” Wydaje się że podczas pierwszych zajęć trudno jest 
przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje i podać studentom wszystkie ewentualne 
rozwiązania. Każde ze spotkań ze studentami może mieć inny charakter i wymagać innej 
formy zaliczenia. Czy poza podaniem zakresu treści celów i efektów powinno się 
informować studenta o sposobie zaliczenia każdych zajęć, na których student był 
nieobecny? Inna jest sytuacja kiedy studenta nie ma na jednych zajęciach, inna gdy jest 
nieobecny na pięciu zajęciach. Wydaje się, że nie ma możliwość poinformowania studenta 
o wszystkich możliwych rozwiązaniach, wykracza to poza realne racjonalne możliwości  
i może wikłać w dalsze niepotrzebne procedury. Dobrym rozwiązaniem byłoby napisanie: 
„w sposobie ustalonym z prowadzącym zajęcia”. Druga sprawa dotyczy -§ 11 ust. 5: 
„Prowadzący zajęcia, o których mowa w ust. 1, w pierwszym okresie rozliczeniowym, 
zawiadamia dziekana w przypadku, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność studenta 
przekroczy 30% ogólnego wymiaru zajęć w tym okresie, oraz składa stosowną 
dokumentację.” Jaki jest cel takich działań, co dziekan ma dalej zrobić z tą informacją? 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że  
w Regulaminie nie ma zapisu, który nakazuje żeby nauczyciel przewidział każdą sytuację 
i określił wszystkie sposoby uzupełnienia braków spowodowanych nieobecnością 
studenta. Określając typowe przypadki można poinformować studenta, że w sytuacjach 
nietypowych, które nie zostały wskazane i których na dany moment nie można 
przewidzieć, będą stosowane inne rozwiązania. Najważniejsze jest to, żeby studenci byli 
odpowiednio poinformowani i uprzedzeni, bowiem wiele problemów wynika z braku 
komunikacji. Jeśli chodzi o drugą sprawę związaną z informowaniem dziekana, to ma to 
służyć uporządkowaniu informacji, tym bardziej, że obecnie uczelnie funkcjonują  
w warunkach, które nakładają na nie coraz więcej zobowiązań.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że jest 
spory procent studentów, którzy rozpoczynają naukę tylko po to, żeby uzyskać 
legitymację. Zapis zawarty w § 11 ust. 5 ma być między innymi narzędziem, które pozwoli 
dziekanom weryfikować takie przypadki bowiem 30% nieusprawiedliwionej 
nieobecności na zajęciach to dużo. Dziekan musi wiedzieć jaki jest powód takiej sytuacji. 
Jeśli chodzi o skreślenia z listy studentów jest do dla dziekanów narzędzie bardzo ważne, 
gdyż trzeba eliminować zjawiska negatywne. 
 Dr hab. O. Kubińska, prof. UG stwierdziła, że należy doprecyzować § 45 ust. 2, który 
brzmi: „O niepodjęciu studiów świadczą: brak pisemnego potwierdzenia złożenia 
ślubowania, nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach, o których mowa w § 11 ust. 
1, w pierwszym okresie rozliczeniowym, przekraczająca 30% ogólnego wymiaru zajęć w 
tym okresie albo nieprzystąpienie do zaliczeń i egzaminów w pierwszym okresie 
rozliczeniowym. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w pkt. 1 lub 2, 
dziekan uznaje, że osoba wpisana na listę studentów nie podjęła studiów.” Trzeba 
doprecyzować do kiedy student powinien złożyć potwierdzenie złożenia ślubowania  
i wyjaśnić czy muszą być spełnione oba te warunki, żeby student został skreślony. 
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 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
wystarczy, że ktoś nie złożył ślubowania. Termin potwierdzenia złożenia ślubowania to 
jest to termin ustawowy, wynosi do jednego miesiąca, zależy on od tego kiedy dana osoba 
została przyjęta na studia. Z zasady zapisy ustawowe nie są powtarzane w Regulaminie 
Studiów ani innych wewnętrznych aktach prawnych Uczelni. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w ustawie napisano „od momentu rozpoczęcia studiów”, może to być 3 lub 4 października. 
 Dr hab. O. Kubińska, prof. UG zauważyła, że może dobrym rozwiązaniem byłoby 
dodanie informacji, że chodzi o miesiąc od rozpoczęcia studiów.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że Regulamin Studiów i tak jest już 
bardzo szczegółowy i wydaje się że dopisywanie zapisów z aktu wyższego rzędu jest 
zbędne. Skreślając studenta z listy dziekan może się odnieść do zapisów ustawowych.  
 Dr U. Patocka-Sigłowy przypomniała, że od września ubiegłego roku zajęciom  
z wychowania fizycznego nie przypisuje się punktów ECTS. Student, który nie zaliczy tych 
zajęć, nie będzie składał wniosku o studiowanie z długiem punktowym, bo tego długu 
punktowego tak naprawdę nie będzie. Czy dziekan będzie mógł zastosować rozwiązanie 
z § 21a i przenieść realizację tego przedmiotu na inny semestr? Co prawda ten paragraf 
dotyczy przedmiotów, których student jeszcze nie próbował zaliczyć, ale czy można 
będzie się do niego odnieść? A jeśli tak, to czy dziekan będzie mógł w nieskończoność 
przenosić realizację tego przedmiotu na kolejny semestr? 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG wyjaśniła, że dziekan 
nie będzie mógł przenosić realizacji tego przedmiotu. Tu zostanie zastosowane 
rozwiązanie z § 21a. Ponieważ sprawa dotyczy skomplikowanych sytuacji zostanie 
przygotowana do Regulaminu grafika obrazująca różne sytuacje i ich rozwiązania. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski zauważył, że w obecnej rzeczywistości student jest 
klientem, podpisuje umowę i ma prawo domagać się spełnienia warunków umowy. 
Wydaje się, że w takiej sytuacji szczegółowe regulacje są jak najbardziej uzasadnione, 
gdyż często sprawy wchodzą na drogę prawną. Być może student powinien nawet 
podpisywać oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem Studiów. Ponadto w § 4 ust. 6 
znajduje się zapis: „Student, który swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć lub 
uczestnictwo w nich lub którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu uczestników, 
może być usunięty z tych zajęć. „ Słowo „utrudnia” jest bardzo pojemne. Czy oznacza, że 
student zadaje kłopotliwe pytania lub uporczywie wraca do jakiejś kwestii? Wydaje się, 
że określenie to nie jest dość precyzyjne. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zaproponowała, żeby 
pozostawić takie dość szerokie pojęcie, ponieważ jego zawężenie wyeliminuje 
okoliczności, w których utrudnienie prowadzenia zajęć może być tylko jednorazowe, ale 
na tyle poważne, że bardzo zakłóci zajęcia. Rozmawiano na ten temat ze studentami, 
którzy obawiają się, że prowadzący zajęcia może nadużywać swojego prawa. W związku 
z tym student, który uzna, że został wyproszony z zajęć bezpodstawnie, ma możliwość 
zwrócenia się w tej sprawie do kierownika katedry lub do dziekana. Jeżeli prawo studenta 
w tym wymiarze zostanie naruszone to będzie przysługiwała mu realna droga 
odwoławcza.  
 Dr M. Kudlik stwierdziła, że § 27 dotyczy przenoszenia osiągnięć przez studentów. 
„Dziekan może, na wniosek studenta składany do dnia 15 listopada (w semestrze 
zimowym) lub do dnia 15 marca (w semestrze letnim), uznać zaliczone już zajęcia oraz 
uzyskane i udokumentowane efekty kształcenia i punkty ECTS w szczególności  
w przypadkach: powtarzania przedmiotu, wznowienia studiów, udziału w programie 
wymiany studenckiej, zaliczenia przedmiotu na innym kierunku bądź w innej uczelni,  
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w tym zagranicznej, bądź poprzez realizację praktyk, o których mowa w § 16 ust. 6, bądź 
poprzez walidację osiągnięć zgodnie z orzeczeniem Komisji Weryfikacyjnej, o którym 
mowa w uchwale Senatu w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się.” 
Pojawiające się w tym paragrafie terminy mają usprawnić organizację. Sprawa między 
innymi jest związana z liczebnością grup, także grup lektoratowych. Na posiedzeniu 
Komisji ds. Kształcenia proponowano żeby zamiast 15 listopada była data  
30 października. Może rozwiązaniem byłby zapis: „w ciągu miesiąca od zarekrutowania”? 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
proponowane terminy są powiązanie z terminami rekrutacji.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zauważył, że  
w niektórych przypadkach rekrutacja kończy się później, w październiku. Studenci muszą 
mieć czas na to, żeby zebrać wymagane dokumenty i je złożyć. Termin jednego miesiąca 
nie jest dobrym rozwiązaniem, bo rekrutacja jest prowadzona w bardzo różnych 
terminach. W gruncie rzeczy sprawa ta dotyczy niewielkiej liczby studentów, tych 
przenoszących efekty. Z kolei termin marcowy wynika z tego, że jest przeprowadzana 
rekrutacja zimowa na semestr, który rozpoczyna się w lutym. 
 Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że studenci pytają, czy muszą chodzić na 
pewne zajęcia skoro oczekują że zgodnie z tym paragrafem będą one uznane. Jeżeli 
wniosek ma być złożony do 15 listopada a musi jeszcze minąć tydzień dwa na to, żeby 
dziekan podjął decyzję, to w praktyce może się okazać, że 30% osób nie będzie 
uczestniczyło w zajęciach. Miesiąc na złożenie wniosku od ostatniego terminu rekrutacji 
zaburzy system elektroniczny i z punktu widzenia kierowników katedr będzie to sytuacja 
uciążliwa.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 51 osób tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego w sprawie zmiany uchwały nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia 
efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że chodzi o zmianę efektów 
kształcenia na kierunku Filologia romańska na studiach drugiego stopnia gdzie w ramach 
ścieżki hiszpańskojęzycznej zostaną wprowadzone przedmioty nauczycielskie. Iberyści 
po studiach pierwszego stopnia będą mogli kontynuować naukę w zakresie 
nauczycielstwa. Jest duże zainteresowanie tym rodzajem kształcenia. 

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 16/12 Senatu UG w sprawie 
określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 
Filologicznym. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 9 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 

Filologicznego w sprawie zmiany uchwały nr 10/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia 
na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów 
Iberystyka. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że na kierunku studiów 
Iberystyka zostaje uruchomiona specjalność nauczycielska na studiach pierwszego 
stopnia i stąd konieczność zmiany efektów kształcenia.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 10/13 Senatu UG w sprawie 
uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2013/2014 kierunku 
studiów Iberystyka. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie określenia 
efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dr D. Godlewska-Werner poinformowała, że zmiana dotyczy studiów 
psychologicznych, w przyszłym roku akademickim zostanie uruchomiona nowa 
specjalność Psychologia pracy i biznesu.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie 
określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arnold 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 2018/2019.  

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
uchwała obejmuje wszystkie wprowadzone do tej pory zmiany wynikające z nowelizacji 
rozporządzeń ministerialnych i nabytych doświadczeń, które przełożyły się na zmiany już 
wprowadzone wcześniej. Załącznik nr 1 obejmujący warunki rekrutacji trzeba uzupełnić 
o warunki rekrutacji na dodatkowy kierunek Intercultural and Business Relations in 
Europe, który w roku akademickim 2018/2019 będzie prowadzony wspólnie przez 
Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych. Kolejna 
autopoprawka dotyczy załącznika nr 3 i polega na dopisaniu terminów rekrutacji. 
Następna poprawka została zgłoszona przez Wydział Prawa i Administracji, dotyczy 
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kierunku European and International Business Law. Kierunek ten jest ujęty w zasadach 
rekrutacji, będą to zaoczne studia niestacjonarne II stopnia a nie jak napisano 
wieczorowe. Zasady rekrutacji wraz z załącznikami zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. 
 Dr hab. A. Kubicki, prof. UG poinformował, że realizowany jest projekt Informatyka 
praktyczna. Jest to nazwa marketingowa, ale w rzeczywistości kierunek studiów to 
Informatyka, profil praktyczny.  
 Mgr U. Dalke kierownik Biura Rekrutacji stwierdziła, że w zasadach rekrutacji 
można zapisać – Informatyka, w nawiasie profil praktyczny a innych przypadkach - profil 
ogólnoakademicki  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę 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.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG przedstawił 
projekt uchwały Senatu UG w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia  
w latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 
centralnego. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
warunki rekrutowania na studia w oparciu o sukcesy olimpijskie trzeba podać na trzy lata 
z góry. Wynika to z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia jest zainteresowana 
przyjmowaniem najlepszych laureatów olimpiad i konkursów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w 
latach 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia 
centralnego. 
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 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 
zmianie ulegają częściowo załączniki. Ponadto Wydział Filologiczny zgłosił 
autopoprawkę – w załączniku nr 1 dotyczącym limitów przyjęć na studia doktoranckie 
zamiast 20 osób powinno być napisane 40 osób.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę 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 14 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

20 marca 2017 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
20 marca 2017 roku. 
 
 
ad 15 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
7 kwietnia 2017 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
7 kwietnia 2017 roku. 
 
 
ad 16 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przypomniał, że 
Senatorowie otrzymali pierwszy numer pisma Progress Journal of Young Researches. Jest 
to pismo naukowe tworzone przez studentów i doktorantów, kierowane jest do całego 
środowiska naukowego. Wszystkie teksty są recenzowane przez dwóch recenzentów.  
W pierwszym numerze znalazł się także osobny dział dotyczący historii Uniwersytetu 
Gdańskiego. W przyszłości planowane są publikacje tematyczne. Prorektor ds. 
Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zachęcił do publikowania w tym piśmie  
i propagowania informacji o takiej możliwości.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował studentom, doktorantom, 
Wydawnictwu i pracownikom administracji, którzy przyczynili się do powstania tego 
czasopisma.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że 21 kwietna br. zakończono proces przekazywania ankiet jednostek 
związanych z bieżącą parametryzacją wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował wszystkim 
dziekanom, prodziekanom, pracownikom administracji centralnej, Kwesturze, 
pracownikom Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą, Biblioteki i wszystkim osobom, które 
były zaangażowani w przygotowanie ankiet. Był to niełatwy proces tym bardziej, że po 
raz pierwszy pracowano w oparciu platformę POL-on. Z pierwszego podsumowania za 
okres podjęty kategoryzacją wynika, że wszystkie wydziały zrobiły wyraźny postęp  
w zakresie dorobku naukowego w zależności i w odniesieniu do specyfiki dziedzin, które 
reprezentują. Widoczne są te obszary, które należy poprawiać i doskonalić. Po dokonaniu 
oceny powstanie bardzo dobry materiał wyjściowy pozwalający nakreślić główne cele 
polityki badawczej Uczelni na najbliższe lata. Chodzi o to, żeby w przeciągu najbliższych 
kilku lat wszystkie wydziały znalazły się w grupie kategorii A, a jeden lub więcej  
w kategorii A+, taki jest cel strategiczny.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki podziękował Biuru Nauki i Współpracy  
z Zagranicą za dużą pomoc, która bardzo ułatwiła przygotowanie ankiet. Na szczególne 
wyróżnienie zasługują Pani dr K. Świerk oraz Pani mgr M. Hamerska. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że powiedziano dziś, że w niektórych 
dyscyplinach takich jak np. prawo nie można publikować w czasopismach z listy A albo C, 
bo takich czasopism nie ma. Tymczasem po sprawdzeniu okazało się, że na liście A 
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znajduje się 106 czasopism, które w tytule mają „law”. 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. Ciekawy i dobrze 
napisany artykuł odnośnie jakiegokolwiek problemu prawnego mógłby być tam 
opublikowany. Istnieją czasopisma, w których można publikować na poziomie 
międzynarodowym, tylko trzeba do nich dotrzeć. Dobrze jest chociażby wiedzieć o tym, 
że takie możliwości istnieją. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zwłaszcza wydziały z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 
zrobiły gigantyczny postęp jeżeli chodzi o publikowanie w czasopismach z listy A. Prym 
wiedzie Wydział Nauk Społecznych, gdzie udział tych publikacji to kilkadziesiąt procent 
całego dorobku naukowego. Bardzo dobrą pozycję zajmuje Wydział Zarządzania, który  
w poprzednim okresie parametrycznym miał jedną taką publikację a w tym już 
dwadzieścia. Nie należy zapominać o tym, że dziedziny mają swoją specyfikę i tak np. 
Wydział Historyczny koncentruje się na monografiach i ta wydajność monograficzna jest 
fantastyczna. Z początkiem kadencji dzięki wsparciu JM Rektora został uruchomiony kurs 
pisania publikacji naukowych w języku angielskim. Władze Uczelni zachęcają do udziału 
w tym kursie, jest on dofinansowywany ze środków JM Rektora w 50%. Niedługo będzie 
druga edycja a kolejne będą uruchamiane w odstępach trzymiesięcznych. Trzeba uczyć 
się poprawnego redagowania publikacji naukowych, aby publikować je w dobrych 
czasopismach z listy A. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zwiększył budżet na ten 
kurs o 100% na zajęcia, które będzie prowadziło Studium Języków Obcych.  
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG zauważył, że w czasopiśmie „Progress” znajduje 
się artykuł dotyczący transformacji. Niestety w radzie Naukowej nie ma ekonomisty,  
a artykuł ten z punktu widzenia ekonomicznego jest zbiorem półprawd. Jeżeli czasopismo 
chce mieć wysoki poziom, to tego typu artykuły powinni recenzować specjaliści.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w związku z tym, że autor artykułu jest politologiem, redakcja przekazała ten artykuł 
dwóm recenzentom z dwóch różnych uczelni. Recenzje były pozytywne, ale ponieważ 
były pewne zastrzeżenia powstała trzecia recenzja. Dziś ukazał się dopiero pierwszy 
numer czasopisma, ono będzie się rozwijało i udoskonalało. Byłoby dobrze gdyby 
studenci i doktoranci pisali teksty w różnych językach obcych. 
 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 25 maja 2017 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor nadzwyczajny 
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