
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 30 stycznia 2014 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 Senat UG minutą ciszy uczcił pamięć zmarłego profesora Andrzeja Wiśniewskiego 

wieloletniego, zasłużonego nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego, Senatora, 

Dziekana Wydziału Chemii. Pan Profesor Andrzej Wiśniewski był cenionym i szanowanym 

naukowcem oraz wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej. 

 

 

ad 1 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- prof. dr hab. Danucie Makowiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim,  

- prof. dr hab. Bogdanowi Chrzanowskiemu z Wydziału Nauk Społecznych akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim,  

- dr hab. Marii Sibińskiej z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

- dr hab. Ewie Czaplewskiej z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

- dr hab. Joannie Izdebskiej z Wydziału Biologii akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

- dr hab. Marii Ganzhy z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki akt potwierdzający 

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.  

JM Rektor odczytał nazwiska Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

 

ad 2  

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski wręczył dyplomy 

potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 

osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014. Stypendia otrzymali studenci: Anna Barabaś, 

Marlena Dudkowska, Katarzyna Lepianka, Agnieszka Stodolska, Joanna Tarnowska, Marta 

Trzeciak oraz doktoranci Dariusz Nowicki, Iwona Sieradzan, Anna Supernat, Sylwia 

Śliwińska. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski wręczył nagrody  

JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia i działalność w doktoranckim ruchu 

naukowym w roku akademickim 2012/2013. Nagrody I stopnia otrzymały Małgorzata 

Drewnowska i Grażyna Krasińska, nagrody II stopnia: Jan Daniluk, Marta Moskot, Dawid 

Nidzworski, nagrody III stopnia: Paweł Atroszko, Magdalena Cerkowniak, Agata 

Lazarowska, Piotr Syczak, Krzysztof Żamojcia. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski pogratulował 

wyróżnionym studentom oraz doktorantom i życzył Im dalszych osiągnięć.  
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 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że studenci oraz doktoranci Wydziału 

Prawa i Administracji stworzyli czasopismo, w którym publikują studenci, doktoranci oraz 

pracownicy naukowi. Aequitas to czasopismo będące swoistą hybrydą studenckiego zeszytu 

naukowego i periodyku, ma charakter interdyscyplinarny. W pierwszym numerze znaleźć 

można prace przedstawicieli nauk prawnych, nauk politycznych, a także nauk 

historycznoprawnych poruszających przede wszystkim zagadnienia związane z szeroko 

rozumianymi prawami człowieka.  

 

 

ad 3 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Wręczenie studentom oraz doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów 

potwierdzających przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

4.1. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Hanny Biaduń-Grabarek na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.2. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Anny Zamojskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2013 rok. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 

Gdańskiego w 2014 roku. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 

współfinansowanie projektu „Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu 

Gdańskiego w Gdańsku”. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 50/13 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przekształcenia Wydziału Zarządzania w 

Wydział Zarządzania i Finansów. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2013/2014. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 27/13 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji 

kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2014/2015. 
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15. Projekt uchwały Senatu w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk Społecznych  

i Wydziale Filologicznym międzywydziałowych Studiów Podyplomowych 

Edukacyjne działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 

16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania: 

16.1. Studiów Podyplomowych Auditingu Ekologicznego, 

16.2. Studiów Podyplomowych Organizacji Badań i Analizy Danych, 

16.3. Studiów Podyplomowych Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych, 

16.4. Studiów Podyplomowych Zarządzanie innowacyjnymi technologiami. 

17. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 

grudnia 2013 roku. 

18. Sprawy bieżące, wolne wnioski.  
 
 

ad 4.1  
Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dr hab. Hanny Biaduń-Grabarek na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Prof. UG, dr hab. M. Ziętara zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy przywilej, który 

do tej pory dotyczył profesorów zwyczajnych teraz obejmuje profesorów nadzwyczajnych? 

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa wyjaśnił, że to jest inny przypadek chodzi o to, 

że kobiety mają prawo przejść na emeryturę w wieku 60 lat. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że można pracować i pobierać 

emeryturę. W naszych realiach wydaje się to w pełni uzasadnione.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 46 osób tak, 4 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Hanny Biaduń-Grabarek na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 4.2  
Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie dr hab. Anny Zamojskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 50 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 

Anny Zamojskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 5 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego i poinformował, że zmiany te były już omawiane na 

poprzednim posiedzeniu Senatu. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgodnie z § 14 Regulaminu Senatu 

UG uchwały Senatu dotyczące przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów 

statutowego składu Senatu po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających  

w uczelni. Związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały projekt zmian.  
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Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że pierwsza grupa zmian dotyczy studiów 

podyplomowych, wynika z potrzeby uproszczenia i uporządkowania zasad tworzenia takich 

studiów oraz z wprowadzeniem do Statutu UG pewnych uściśleń terminologicznych. Obecnie 

to JM Rektor a nie Senat będzie decydował o tworzeniu studiów podyplomowych. Natomiast 

zmiany ujęte w punkcie 5 projektu uchwały dotyczą określenia daty końca semestru  

w sytuacji ustania stosunku pracy nauczyciela akademickiego. Sądy pracy nie akceptują 

zasady zgodnie, z którą JM Rektor każdego roku akademickiego określa podział danego roku 

akademickiego i żądają, aby data zakończenia semestru była jednoznacznie określona.  

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że zmiany ujęte w punktach 1-4 uchwały będą 

głosowane łącznie, ponieważ stanowią jeden pakiet. Zmiana zawarta w punkcie 5 będzie 

głosowana osobno.  

Prof. dr hab. J. Bolałek poinformował, że popiera proponowane zmiany tym bardziej, 

że na większości uczelni kompetencje do tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych 

także przeniesiono z senatu na rektora.  

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego: 

1) w § 36 ust. 1 skreśla się pkt 10; 

2) w § 40 w ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) uruchamiać i likwidować studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia 

specjalistyczne,”; 

3) § 42 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) występowanie do Rektora w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych oraz 

kursów i szkoleń specjalistycznych,”; 

4) § 42 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) uchwalanie, zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat, planów i programów 

studiów podyplomowych oraz uchwalanie planów i programów kursów oraz szkoleń 

specjalistycznych,” 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak, 1 osoba 

nie. 

5) w § 82 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„Jeżeli ustawa przewiduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim 

z końcem semestru, przez koniec semestru zimowego rozumie się ostatni dzień lutego, a przez 

koniec semestru letniego ostatni dzień września”. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zmiany Regulaminu Studiów 

Podyplomowych w zastępstwie Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowskiej omówi prof. UG, dr hab. M. Bogusz.  

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

Regulaminu Studiów Podyplomowych i poinformował, że zachodzi potrzeba dostosowania 

Regulaminu do zmienionego Statutu UG. Zasadnicze zmiany polegają na tym, że studia 

podyplomowe będzie teraz tworzył JM Rektor ponadto skrócony zostaje termin procedur, 

które mają prowadzić do uruchomienia takich studiów. W poprzednim Regulaminie było to 

sześć miesięcy, a teraz ma to być sześć tygodni. Kompletny wniosek o utworzenie studiów 

podyplomowych składa się będzie w Dziale Kształcenia nie później niż sześć tygodni przed 

proponowaną datą uruchomienia studiów. W tym czasie Senacka Komisja ds. Kształcenia 

oraz Senacka Komisja Budżetu i Finansów również powinny zaopiniować wniosek  
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o utworzenie studiów. Zmieniono przepis, który nakładał na radę wydziału obowiązek 

wystąpienia do Senatu UG w sprawie likwidacji studiów podyplomowych  

w przypadku nieuruchomienia danych studiów podyplomowych przez pięć kolejnych lat 

akademickich. Obecnie w przypadku nieuruchomienia danych studiów podyplomowych przez 

pięć kolejnych lat akademickich rada wydziału powinna rozważyć celowość ich dalszego ich 

prowadzenia. Zostaje dodana możliwość likwidacji studiów podyplomowych przez  

JM Rektora z urzędu w stosownej procedurze opisanej w § 25 Regulaminu Studiów 

Podyplomowych. Zmieniono również systematykę Regulaminu, w tej chwili jest on bardziej 

przejrzysty.  

Dr P. Zamojski przypomniał, że konieczność prowadzenia Dziennika Studiów 

Podyplomowych wprowadzono około dziesięć lat temu a od tamtej pory nastąpiło wiele 

zmian, działa proces Krajowych Ram Kwalifikacyjnych. Właściwie teraz Dziennik dubluje 

zarówno konieczność protokołowania wszystkich zaliczeń oraz tworzenia sylabusów  

i opracowywania efektów kształcenia. Czy w obecnej sytuacji jest konieczne dublowanie 

dokumentów, które i tak należy wypełnić? Wydaje się, że w przyszłości można by było 

zastanowić się nad tym zagadnieniem.  

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że popiera proponowane 

uproszczone procedury. Wydaje się jednak, że w sytuacji, kiedy JM Rektor podejmuje 

decyzję o utworzeniu i likwidacji studiów, to kierowanie tej sprawy do senackiej komisji jest 

nieuzasadnione, bo komisja doradza nie Rektorowi tylko Senatowi. Ponadto należałoby 

zachować zapis mówiący, iż rada wydziału wnioskuje o likwidację studiów, bo może się 

zdarzyć, iż studia nie będą działały gdyż zostaną zlikwidowane przez Rektora a rada wydziału 

nie będzie o tym fakcie wiedziała.  

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że w § 25 ust. 1 Regulaminu napisano, iż 

studia podyplomowe likwiduje Rektor po uzyskaniu opinii rady wydziału albo na jej wniosek. 

W obu przypadkach wymagane jest stanowisko rady wydziału.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że opinia senackiej komisji jest przydatna  

i zapis ten powinien być zachowany.  

Prof. dr hab. J. Bolałek poinformował, iż uważa, że zapis „Likwidację studiów 

podyplomowych opiniuje Senacka Komisja ds. Kształcenia” jest potrzebny i właściwy, jest to 

dobre rozwiązanie. Natomiast, jeśli chodzi o prowadzenie Dziennika’ to powinien on 

odzwierciedlać tematykę i uczestnictwo poszczególnych słuchaczy studiów podyplomowych. 

To może być tylko kartka, na której będzie zapisany temat zajęć i podpisy obecnych 

uczestników. Jednocześnie jest to potwierdzenie, że zajęcia się odbyły. Nie ma konieczności 

prowadzenia odrębnego Dziennika, jest to tylko sprawa organizacyjna. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

poprzednio w Regulaminie był zapis mówiący, iż do obowiązków kierownika należy nadzór 

nad obsługą administracyjno-finansową studiów. W omawianym projekcie, w § 8 ust. 2  

pkt 11 napisano, że do uprawnień i obowiązków kierownika studiów podyplomowych należy 

nadzór nad obsługą studiów. Czy są jakieś szczególne powody, dla których pominięto 

określenie „obsługa administracyjno-finansowa studiów”? Nadzór nad obsługą 

administracyjno-finansową jest ważny, bo zobowiązuje kierownika studiów podyplomowych 

do współpracy z Działem Finansowym i z Działem Analiz Ekonomicznych i Controllingu, 

które analizują i kontrolują sposób wydatkowania środków finansowych. 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska stwierdziła, że rzeczywiście kontrole zewnętrzne 

przyglądały się, w jaki sposób wydatkowane są środki finansowe, którymi dysponują studia 

podyplomowe, ale ten Regulamin miał maksymalnie uprościć wszystkie procesy. Senacka 

Komisja ds. Kształcenia została poinformowana, że trwają prace nad nowym Regulaminem, 

ale nie uczestniczyła w tych pracach i nie opiniowała go.  
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Kierownik Działu Kształcenia mgr E. Rodowicz-Stasiak poinformowała, że w § 8  

ust. 2 pkt 5 Regulaminu napisano, że do uprawnień i obowiązków kierownika studiów 

podyplomowych należy przedkładanie zweryfikowanych informacji o wpływach  

i zbilansowanych z nimi wydatkach dla każdej edycji studiów.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że jest to tylko 

jeden z elementów obsługi administracyjno-finansowej.  

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że w § 8 ust. 2 pkt 11 Regulaminu 

dotychczasowe brzmienie „nadzór nad obsługą studiów” zostaje zastąpione „nadzór nad 

administracyjno-finansową obsługą studiów”.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że jeśli zajdzie taka potrzeba to Senat 

UG wróci do dyskusji na temat Dziennika Studiów Podyplomowych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie Regulaminu 

Studiów Podyplomowych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 

za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat. 

Prof. UG, dr hab. M. Bogusz poinformował, że w dotychczasowej regulacji była luka 

związana z brakiem wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach 

podyplomowych. Przedstawiona uchwała ma na celu usunięcie tej luki. JM Rektor będzie 

określał także wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów 

podyplomowych.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 51/13 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne świadczone przez 

Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2013 rok. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

nowelizacja planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2013 rok była 

omawiana na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów. W trakcie dyskusji 

przedstawiono kilka ciekawych spostrzeżeń, jednak odnosiły się one do przyszłego 

planowania. Te głosy zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu planu rzeczowo-finansowego 

na 2014 rok.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder omówił następujące 

pozycje nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2012 rok: 

działalność dydaktyczna i utrzymanie Uniwersytetu Gdańskiego, działalność naukowo-

badawcza, plan rzeczowo-finansowy inwestycji budowlanych i modernizacyjnych, plan 

remontów, fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 

Gdańskiego, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dofinansowanie pozostałych 
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jednostek i zadań celowych. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder 

poinformował, że w stosunku do planu nastąpiło niewielkie zwiększenie dotacji z budżetu 

Państwa. Z racji zmniejszającej się liczby studentów niestacjonarnych i studiów 

podyplomowych zmniejszyły się wpływy za świadczone usługi edukacyjne. W pozycji 

wydatki – wynagrodzenia również nastąpiło zmniejszenie wielkości w stosunku do planu. 

Głównie wiąże się to ze zmniejszeniem liczby godzin ponadwymiarowych i odzwierciedla 

mniejszą liczbę studentów oraz większą dyscyplinę w odniesieniu do liczebności grup 

studenckich, co stwarza szansę na poprawę wyników finansowych wydziałów w działalności 

dydaktycznej. Bez tej poprawy trudno byłoby myśleć o trwałej poprawie finansów Uczelni. 

Obecnie kilka poważnych uczelni wprowadza plany oszczędnościowe. Nasza Uczelnia 

zrobiła to z dużo większym wyprzedzeniem. Niższe niż planowane są także ubezpieczenia 

społeczne. Ograniczono wydatki na remonty, ale większe środki przeznaczono na zakupy 

inwestycyjne, takie jak pracownia mikroskopii, laboratoria komputerowe, wyposażenie 

pomieszczeń w związku z oddaniem do użytku nowych budynków. Środki na działalność 

statutową uległy zmniejszeniu, w skali ogólnopolskiej było to zmniejszenie około 15%  

w stosunku do roku 2012. W przypadku naszej Uczelni było to około 12%. Ministerstwo 

obiecuje, że w tym roku nie ma być już dalszego ograniczenia środków na działalność 

statutową. Należy spodziewać się, że będą one w podobnej wysokości jak w roku bieżącym, 

ale takiej pewności nie ma. Na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych Uczelnia 

otrzymała więcej niż zakładano. Zbyt wolno wydatkowane są środki na działalność badawczą, 

szczególnie dotyczy to działalności statutowej. Na ogół rok zamyka się z dość dużymi 

rezerwami, środkami są przenoszone na kolejny rok. Jedną z przyczyn takiej sytuacji może 

być sposób rejestrowania wydatków, ale będzie on usprawniony. W ciągu najbliższych 

tygodni informacja o działalności badawczej, statutowej będzie dostarczana w takim samym 

przekroju, wyliczona za pomocą tych samych narzędzi informatycznych jak w działalności 

dydaktycznej. Sprawami tymi będzie zajmował się Dział Analiz Ekonomicznych  

i Controllingu. Chodzi o to, żeby informacja była jak najbardziej aktualna, żeby nie 

występowały opóźnienia i nieścisłości w informacjach. Dzięki temu Dziekani pod koniec 

roku będą mogli zorientować się jaka jest rzeczywista wielkość niewykorzystanych środków 

na działalność statutową. Jeśli chodzi o Fundusz pomocy materialnej dla studentów  

i doktorantów dużych różnic nie ma w stosunku do planu, z wyjątkiem znacznego 

zmniejszenia środków wydatkowanych na remonty i modernizacje. Fundusz świadczeń 

socjalnych nie uległ zmianie. Nastąpiło natomiast pewne przekroczenie wielkości środków w 

przypadku Akademickiego Związku Sportowego oraz Parlamentu Studentów. Sprawa ta była 

wyjaśniana. Jeżeli w planie na przyszły rok i w rejestracji wydatków takie przekroczenie 

nastąpi, przy czym JM Rektor wyraził na to zgodę, będzie to rejestrowanie jako 

wykorzystanie części rezerwy JM Rektora. Poziom wydatków w obu przypadkach został 

uzasadniony. Nie było wątpliwości co do celowości zwiększenia wydatków, a raczej co do 

dyscypliny finansowej, która powinna obowiązywać wszystkich.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała nowelizację planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2013 rok. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu 

Gdańskiego na 2013 rok. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 9 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu Gdańskiego  

w 2014 roku. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że taka 

uchwała jest potrzebna, ponieważ na początku roku nie są jeszcze przydzielone środki 

finansowe z budżetu i nie można stworzyć planu rzeczowo-finansowego. Proponuje się, aby 

poszczególne jednostki miesięcznie wykorzystywały nie więcej niż 1/14 środków 

ubiegłorocznych. Wyjątkiem jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które zwróciło 

się z prośbą o pozwolenie na wydatkowanie większych środków z racji konkretnych, 

wyjątkowych działań. 

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Senatu UG w sprawie miesięcznego limitu 

wydatków Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 roku. 

Dr B. Rogo wyjaśniła, że SWFiS poprosiło o podwyższenie limitu wydatków, 

ponieważ ma bardzo mało obiektów a te, które istnieją są w niedobrym stanie technicznym  

i wymagają remontu. Pierwszy projekt rozbudowy obiektów sportowych powstał w latach 

siedemdziesiątych, dziesięć lat temu powstał kolejny, ale wciąż czeka na realizację. Młodzież 

garnie się do sportu, o czym świadczą wyniki osiągane przez studentów.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że to jest 

ważny problem. Władze Uczelni wiele czynią, żeby jak najprędzej powstało odpowiednie 

centrum sportowe.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie miesięcznego limitu wydatków Uniwersytetu 

Gdańskiego w 2014 roku. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 10 

Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Budowa 

budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przypomniał, że przesuwa się termin 

wykonania zadania inwestycyjnego budowa Neofilologii i budynku administracji centralnej. 

W planowanym budżecie udział własny Uczelni miał wynosić ponad 14 milionów złotych.  

W trakcie realizacji inwestycji władze Uczelni intensywnie zabiegały o dodatkowe środki. Na 

dzień dzisiejszy MNiSW zapewnia finansowanie tej inwestycji w znacznie większym stopniu. 

Zmienia się czas zakończenia tego zadania, potrzebny jest udział własny  

w wysokości nieco ponad 4 milionów złotych. Omawiana uchwała jest ważna z punktu 

widzenia organów kontroli skarbowej, musi być nowelizowana na bieżąco w zależności od 

tego jak zmienia się struktura finansowania tego zadania inwestycyjnego. 

 Rektor prof. dr hab. B Lammek poinformował, że będą podejmowane starania o dalsze 

zmniejszenie wielkości wkładu własnego Uczelni. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie 

projektu „Budowa budynku administracji centralnej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 11 

Prorektor ds. Nauki prof. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zmiany uchwały nr 50/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie Własnego 

Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prorektor ds. Nauki prof. G. Węgrzyn przypomniał, że sprawa Regulaminu Własnego 

Funduszu Stypendialnego po raz kolejny wraca pod obrady Senatu. Regulamin ten musi być 

zaopiniowany przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zaaprobowany przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kolejne wersje tego Regulaminu spotykają się  

z kolejnymi uwagami RGNiSW, co prawdopodobnie wynika z innej filozofii podejścia do 

tego zagadnienia. Wydaje się, że tego typu Regulamin powinien być jak najbardziej ogólny, 

ponieważ nie można przewidzieć wszystkich możliwości stypendialnych, jakie się mogą 

pojawić. Natomiast RGNiSW proponuje żeby Regulamin był bardzo szczegółowy, nie dawał 

możliwości jakichkolwiek elastycznych ruchów, wprowadzał ograniczenia. Wydaje się 

jednak, że fundator zewnętrzny powinien mieć wpływ na dysponowanie środkami, które chce 

przekazać. Bez pozytywnej opinii RGNiSW Ministerstwo nie zatwierdzi tego Regulaminu. 

Prorektor ds. Nauki prof. G. Węgrzyn zaproponował wykreślenie § 3 ust. 3, który dawał 

potencjalnemu sponsorowi możliwość określenia, na jakie cele stypendium ma być 

przeznaczone. W takiej sytuacji Uczelnia będzie miała głos decydujący, ale jednocześnie 

powstaje pytanie, czy nie spowoduje to utraty potencjalnych sponsorów. Prorektor ds. Nauki 

prof. G. Węgrzyn poinformował, że w osobnym piśmie ustosunkuje się do spraw poruszonych 

w liście Rady Głównej takich jak: „nie określono kryteriów bądź zasad, jakimi Prorektor ds. 

Nauki będzie się kierować w decyzjach o przyznaniu i wysokości stypendiów w ramach 

ograniczeń generalnych wskazanych w Regulaminie”. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że także zdaje sobie sprawę z tego, że 

potencjalny sponsor powinien mieć wpływ na tryb przyznawania stypendiów i ten wpływ 

zostanie mu zapewniony. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że ograniczenia, których żąda Rada 

Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego są sprzeczne z rozsądkiem i doświadczeniem 

życiowym. Który fundator stypendium da pieniądze, jeżeli z góry będzie wiedział, że 

formalnie nie ma nic do powiedzenia o tym, jakie to będzie stypendium i komu będzie 

przyznane? Wydaje się, że byłoby dobrze gdyby do Regulaminu został dołączony komentarz, 

który będzie przywracał możliwość normalnego działania. 

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że w czasie, kiedy był członkiem Rady 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie było takich ograniczeń. Było jedno ograniczenie 

- pieniądze nie mogły pochodzić z funduszy budżetowych. Chodziło o to, żeby gromadzić jak 

najwięcej pieniędzy na stypendia. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że być może nowa Rada zmieni te zasady.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że prof. dr hab. K. Rolka ponownie 

jest przedstawicielem Uniwersytetu Gdańskiego w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 50/13 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie Własnego Funduszu Stypendialnego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 12 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

przekształcenia Wydziału Zarządzania w Wydział Zarządzania i Finansów. 

Wniosek Wydziału Zarządzania w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że obecna nazwa Wydziału została 

przyjęta w 1993 roku. Przez ponad 20 lat istnienia Wydziału w otoczeniu zaszły ogromne 

zmiany w sensie społecznym i gospodarczym. Finanse stały się jednym z kluczowych 

elementów dyskusji światowej, powstał podział na gospodarkę realną i gospodarkę 

finansową. W ogólnych danych o Uniwersytecie Gdańskim nie ma informacji o tym, że na 

Uczelni działa jednostka zajmująca się finansami. Pracownicy Wydziału Zarządzania doszli 

do wniosku, że Wydział ma właściwy potencjał i należy to wykazać, przedstawić w jego 

nazwie. Wydaje się, że absolutnie konieczne jest to także ze względu na to, co się dzieje  

w szkolnictwie wyższym. Szkoły prywatne i inne uczelnie wyższe w nazwach uczelni  

i wydziałów mają słowo „finansów”. W związku z tym trochę dziwny wydaje się protest 

kolegów z Wydziału Ekonomicznego przeciw nowej nazwie Wydziału Zarządzania. Nazwa 

powinna odzwierciedlać to, co się dzieje na wydziale, decydują o tym nauka i dydaktyka. Na 

Wydziale Zarządzania nauka skupia się na zarządzaniu i finansach. Wydział Zarządzania 

posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych i przeprowadzania 

przewodów habilitacyjnych w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i ekonomia. Od 

dwóch lat, kiedy powstała dyscyplina finanse Wydział ma uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora w dyscyplinie finanse. Gotowy jest wniosek o uprawnienia habilitacyjne  

w tej dyscyplinie. Już w tej chwili jest wiele doktoratów i przewodów habilitacyjnych  

w dyscyplinie finanse. Obecnie niewiele uczelni posiada uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora habilitowanego w tej dyscyplinie. Z punktu widzenia naukowego Wydział posiada 

pełne prawa akademickie. Praktycznie Wydział Zarządzania można by było podzielić na dwa 

wydziały. Dorobek naukowy z zakresu finansów jest bardzo bogaty, chodzi o finanse 

publiczne, finanse przedsiębiorstw, z zakresu inwestowania, pozyskiwania kapitału, rynków 

finansowych. Po analizie okazało się, że w ciągu kilku lat pracownicy opublikowali na ten 

temat 349 artykułów, 81 rozdziałów w książkach, 20 monografii. Już 39. raz ukazuje się 

wydziałowy kwartalnik pt. „Zarządzanie i Finanse”. Tytuł odzwierciedla proponowaną 

nazwę. Na Wydziale zatrudnionych jest w tej chwili około 60 pracowników, którzy 

bezpośrednio zajmują się finansami. Jest to 6. profesorów tytularnych, 7. doktorów 

habilitowanych, 40. doktorów, 7 asystentów – to pracownicy pracujący wyłącznie  

w katedrach związanych z finansami, 20 – 30 osób pracuje w katedrach, które nie są związane 

z finansami. Wszystkie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczyły prac  

z zakresu finansów. Była to np. praca „Polityka budżetowa jednostek samorządu 

terytorialnego, nagroda dla prof. M. Jastrzębskiej, „Rynek kapitałowy” nagroda dla prof.  

E. Ostrowskiej. Dorobek naukowy absolutnie potwierdza celowość zmiany nazwy Wydziału. 

Jeśli chodzi o dydaktykę to na Wydziale są kierunki studiów: Finanse i rachunkowość, 

Zarządzanie i informatyka oraz Ekonometria. Polska Komisja Akredytacyjna dwukrotnie 

dokonywała oceny jakości kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość. W 2010 roku 

ocena dotyczyła bezpośrednio tego kierunku. Komisja pozytywnie oceniła jakość kształcenia. 

W 2013 roku zakończyła się ocena instytucjonalna Wydziału, oceniane były wszystkie 

kierunki studiów. Zespół oceniający stwierdził, że w pełni spełnione są wszystkie kryteria 

związane ze strategiami, w zakresie rozwoju dyscyplin, w zakresie pracy naukowej. Na 

kierunku Finanse i rachunkowość są specjalności – rachunkowość, finanse i ubezpieczenia, 

finanse przedsiębiorstw i kontroling, bankowość i finanse. Istnieją one od wielu lat. Kierunek 

Finanse i rachunkowość jest bardzo popularny wśród kandydatów. W zeszłym roku na studia 

stacjonarne kandydowało na jedno miejsce 4, 62 osoby. Na Wydziale zgodnie ze stanem na 

30 listopada 2013 roku studiuje 4400 studentów. Na kierunku Finanse i rachunkowość 
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studiuje 1938 studentów. Na studiach stacjonarnych ta liczba studentów stanowi 33% a na 

studiach niestacjonarnych 55,8%. Na studiach pierwszego stopnia aż 71% stanowią studenci 

kierunku Finanse i rachunkowość. Na studiach doktoranckich promuje się dyscypliny takie 

jak finanse, ekonomia i zarządzanie. Na tych studiach w sumie rocznie uczy się około 160 

osób. Na Wydziale funkcjonują także studia podyplomowe, z czego większość uczestników 

studiuje na studiach z zakresu finansów i rachunkowości, jest to 200-300 osób rocznie. 

Istnieją wspólne studia podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości prowadzone  

z Wydziałem Ekonomicznym. Wydział Zarządzania uczestniczy w prowadzeniu studiów 

MBA w tym zakresie. Na Wydziale Zarządzania zagadnieniami finansowymi bezpośrednio 

zajmuje się kilka katedr – Katedra Rachunkowości, Katedra Finansów, Katedra 

Rachunkowości zarządczej, Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego, Katedra Finansów 

Przedsiębiorstw, Katedra Bankowości, Katedra Inwestycji i nieruchomości. Oprócz tego  

w innych katedrach takich jak Katedra Ekonometrii, Katedra Statystyki czy Katedra 

Ekonomiki Przedsiębiorstw również powstają opracowania dotyczące finansów  

i rachunkowości. Wydział intensywnie korzysta z pomocy międzynarodowej Rady Doradczej, 

której przewodniczy były premier J. K. Bielecki a członkami są między innymi Z. Jagiełło - 

Prezes Zarządu Banku PKO Bank Polski S.A., A. Maciejewski - Prezes Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Na ostatnim spotkaniu Rady dyskutowano o tym, które 

specjalności i kierunki powinny być szczególnie rozwijane. Jednym z preferowanych 

kierunków był kierunek Finanse i rachunkowość. Na Wybrzeżu działają szkoły 

konkurencyjne, np. Wyższa Szkoła Bankowa ma Wydział Zarządzania i Finansów. Tym 

bardziej należy wyeksponować w nazwie Wydziału Zarządzania odniesienie do finansów. 

Wniosek Wydziału Zarzadzania wydaje się być w pełni uzasadniony. Byłoby dobrze gdyby 

na Uniwersytecie Gdańskim był wydział zajmujący się tą tematyką. Zdecydowanie korzystnie 

wpłynie to na promocję Uczelni.  

 Prof. dr hab. J. Warylewski zauważył, że tak naprawdę Senat UG nie ma kompetencji 

do podjęcia omawianej uchwały, w której jako podstawę prawną wskazano § 16 ust. 4 Statutu 

UG. Zgodnie z tym paragrafem wydziały są tworzone, przekształcane i likwidowane przez 

Rektora po zasięgnięciu opinii Senatu UG.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że przedstawiona argumentacja jest 

przekonywująca i w takiej sytuacji zwróci się do Senatu UG z prośbą o wydanie opinii i uzna 

ją za wiążącą.  

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przypomniał, że kiedy na początku lat 

dziewięćdziesiątych następowała zmiana nazw obu wydziałów, ówcześni dziekani prowadzili 

bardzo długie dyskusje, które zmierzały do wypracowania kompromisu. W sytuacji, kiedy 

pola zainteresowań obu wydziałów zazębiają się, dla żadnego z wydziałów nie jest obojętne 

jak one się nazywają. Rada Wydziału Zarządzania uchwałę w sprawie zmiany nazwy podjęła 

24 listopada 2013 roku. Nikt na ten temat nie rozmawiał z Wydziałem Ekonomicznym. Ten 

sposób podejścia do zagadnienia jest niekorzystny. Wydzielenie dyscypliny finanse  

z dziedziny nauk ekonomicznych nastąpiło dopiero w 2011 roku, wcześniej finanse były 

rozwijane zarówno na Wydziale Zarządzania jak i na Wydziale Ekonomicznym, ale Wydział 

Ekonomiczny nie starał się eksponować finansów ani w nazwie Wydziału, ani w nazwach 

jednostek organizacyjnych, kierunków studiów czy specjalności, bo ekonomia i finanse to po 

prostu jedność. Na Wydziale Ekonomicznym istnieje Zakład Międzynarodowych Rynków 

Finansowych, prowadzone są specjalności Finanse międzynarodowe i bankowość, 

Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstw, Finanse  

w przedsiębiorstwach. W wielu innych nazwach nie eksponowano finansów. Wydaje się, że 

tego elementu nie trzeba eksponować w Katedrze Polityki Gospodarczej, Katedrach 

Makroekonomii czy Mikroekonomii lub Instytutu Handlu Zagranicznego. Zagadnienia, 

którymi zajmują się pracownicy tych jednostek nie funkcjonują bez finansów. Na Wydziale 
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Ekonomicznym są dwa kierunki studiów. Kierunek Ekonomia od zawsze zawierał w sobie 

zagadnienia finansowe, jest to znacznie szersze pojęcie niż finanse, nie ma Ekonomii bez 

finansów. Istnieją cztery dyscypliny – finanse, ekonomia, zarządzanie i towaroznawstwo. 

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze to również finanse. Wydział Ekonomiczny 

ma uprawnienie do nadawania stopnia doktora czy doktora habilitowanego z zakresu 

finansów i nikt nigdy tego nie negował, zawsze było oczywiste. Oczywiście Wydział 

Zarządzania ma również olbrzymie zasługi na polu finansów, ale często są to trochę inne 

finanse niż te, które są rozwijane na Wydziale Ekonomicznym. Umieszczenie w nazwie 

Wydziału Zarządzania słowa finanse będzie sugerowało, że tylko tam finanse są rozwijane  

a nie jest to prawdą. Wydział Ekonomiczny również ma w tym obszarze dokonania naukowe  

i publikacje na ten temat takie jak: „Rozliczenia międzynarodowe”, „Polski rynek obligacji  

i innych papierów wartościowych”, „Bankowość międzynarodowa” czy kilkakrotnie 

wznawiane „Finanse, bankowość, rynki finansowe”. Należy również wspomnieć  

o pionierskich pracach nieżyjącego profesora E. Pietrzaka, który rozwijał zagadnienia 

związane z wymienialnością walut, wymienialnością złotego, międzynarodowych rynków 

walutowych. Pracownicy Wydziału Ekonomicznego od dwóch kadencji zasiadają w Radzie 

Polityki Pieniężnej, wcześniej prof. D. Filar a obecnie prof. A. Zielińska-Głębocka. 

Pracownik Wydziału Ekonomicznego wiele lat był Dyrektorem Europejskiego Banku 

Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Na Wydziale Ekonomicznym również funkcjonuje 

powołana znacznie wcześniej Rada Ekspertów i w jej skład wchodzą praktycy z dziedziny 

finansów i bankowości, prowadzą zajęcia, w tym pełne cykle wykładowe. Wydział posiada 

oprzyrządowanie, którego często nie mają uczelnie nie tylko w Polsce, ale i za granicą takie 

jak np. specjalistyczna pracownia Thomson Reuters, do niedawna jedyna taka w Polsce  

a nadal jedna z nielicznych w całej Europie środkowej i wschodniej, dealing room, 

specjalistyczna pracownia, w której studenci mogą zawierać transakcje tak jak na 

prawdziwym rynku pieniężnym czy walutowym. Nie chodzi teraz o licytowanie się, kto ma 

większe osiągnięcia tylko o to, że ta dyscyplina nauki funkcjonuje również na Wydziale 

Ekonomicznym i jest niezwykle intensywnie rozwijana. Zmiana nazwy Wydziału 

Zarządzania może sugerować zwłaszcza absolwentom szkół średnich, że tylko ten Wydział 

skupia się na problematyce finansowej a Wydział Ekonomiczny może stracić jakąś grupę 

studentów. Zmiana nazwy wydziału to decyzja na lata. W toku dyskusji, która odbyła się 

między innymi podczas obrad Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju przedstawiano dwa 

argumenty. Pierwszy to, że również na innych uczelniach istnieją wydziały ekonomiczne  

i obok wydziały, które mają w nazwie finanse. To prawda, tylko czy można brać z tego 

przykład? Nie wiadomo dokładnie jakie były kulisy kształtowania się tamtej struktury 

organizacyjnej. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zmianie nazwy Wydziału Zarządzania, to też 

nikt nie będzie wiedział, że stało się tak przy sprzeciwie znacznej grupy środowiska 

zainteresowanego tą problematyką. Drugi argument dotyczy wewnętrznych spraw Uczelni. 

Kierunek Informatyka istnieje na Wydziale Zarządzania, a jednocześnie informatyka znajduje 

się w nazwie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki i nikomu to nie przeszkadza. 

Wydaje się jednak, że informatyka na obu tych wydziałach jest trochę różna, inni kandydaci 

wybierają te wydziały. W przypadku finansów oba Wydziały czerpią z tego samego zasobu 

kandydatów, w związku z tym nie jest to sytuacja porównywalna. Rada Wydziału 

Ekonomicznego kwestionuje propozycję Wydziału Zarzadzania i nie może jej poprzeć.  

Prof. dr hab. B. Nogalski poinformował, że nie do końca rozumie argumenty 

przedstawione przez Dziekana prof. UG, dr hab. K. Dobrowolskiego. Wydaje się, że 

należałoby korzystać z pozytywnych wzorców. Pierwszy taki przykład to Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu, który ma Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów oraz 

Wydział Nauk Ekonomicznych. Każdy z tych wydziałów posiada uprawnienia habilitacyjne 

w dyscyplinach: zarządzanie, ekonomia, finanse. Nie ma przeciwwskazań do tego, żeby 
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pracownicy tych obu wydziałów rozwijali to, w czym chcą się specjalizować. Drugi przykład 

to Szkoła Główna Handlowa, która również miała uprawnienia do nadawania stopni. Działają 

tam: Kolegium Zarządzania i finansów, Kolegium Nauk o przedsiębiorstwie, Kolegium 

gospodarki światowej. Wszystkie te Kolegia posiadają uprawnienia do nadawania stopnia 

doktora w zakresie finansów a Kolegium Zarządzania i Finansów uzyskało już uprawnienia w 

zakresie habilitacji. Pokazuje to, że jest możliwość współistnienia i rozwijania na każdym 

wydziale problematyki dotyczącej finansów. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że był 

dziekanem w czasie, gdy Wydział Matematyki i Fizyki ubiegał się o dodanie trzeciego członu 

„Informatyki”. Wówczas już od kilkunastu lat na Wydziale Zarządzania istniał kierunek 

Informatyka i ekonometria. Wydział Zarządzania nie przeciwstawiał się propozycji Wydziału 

Matematyki i Fizyki. Zmiana nazwy w niczym nie zaszkodziła Wydziałowi Zarządzania. Tak 

jak informatyka jest inna na różnych wydziałach, tak samo różnią się finanse.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder w zastępstwie 

przewodniczącej prof. dr hab. E. Łojkowskiej poinformował, że Senacka Komisja Organizacji 

i Rozwoju głosowała w tej sprawie następująco: łącznie głosowało 10 osób, 2 osoby tak,  

7 osób wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że jeden wydział nie powinien 

drugiemu dyktować, co mu wolno a co nie. W nazwie Wydziału Nauk Społecznych nie ma 

nic o filologii angielskiej, a nie przeszkodziło tym, którzy chcieli się specjalizować  

w pedagogice i nauczaniu języka angielskiego na poziomie początkowym, znaleźć drogę na 

Wydział Nauk Społecznych. Co jakiś czas zdarza się, że jeden wydział próbuje ograniczyć 

uprawnienia innego wydziału, najczęściej są to próby nieskuteczne i należy mieć nadzieję, że 

tak będzie tym razem. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że Wydział Ekonomiczny nie 

ma zamiaru nikogo ograniczać. Senat jest forum wymiany opinii i przedstawiania stanowisk 

w danej sprawie. Wydział Zarządzania poruszył pewną kwestię i Wydział Ekonomiczny ma 

takie samo prawo jak wszyscy członkowie Senatu do wyrażenia swojej opinii.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zwrócił się do członków Senatu UG z prośbą  

o wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Wydziału Zarządzania w Wydział Zarządzania  

i Finansów. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 26 osób tak, 10 osób 

nie, 17 osób wstrzymało się od głosu.  

Senat UG negatywnie zaopiniował wniosek o przekształcenie Wydziału Zarządzania  

w Wydział Zarządzania i Finansów. 

Uchwała Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej przekształcenia Wydziału Zarządzania  

w Wydział Zarządzania i Finansów w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski zwrócił się z prośbą  

o przyjęcie zasad rekrutacji na niestacjonarne trzysemestralne studia drugiego stopnia na 

kierunku Biznes i technologia ekologiczna na semestr letni w roku akademickim 2013/2014.  

Studia te są prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii. 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 33/12 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów 

na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 

2013/2014. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 14 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 27/13 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski zwrócił się z prośbą  

o zaakceptowanie zasad rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 na kierunek Biznes  

i technologia ekologiczna studia niestacjonarne drugiego stopnia, Iberystyka i Sinologia 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz Chemia studia niestacjonarne drugiego stopnia. 

Z wyników rekrutacji na rok akademicki 2013/2014 wynika, że Iberystyka i Sinologia cieszą 

się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. O przyjęcie na Sinologię ubiegało się 447 

osób, co daje ponad 10 osób na jedno miejsce, na Iberystykę 404 osoby, co także daje prawie 

10 osób na jedno miejsce. Uruchomienie studiów niestacjonarnych wydaje się w pełni 

uzasadnione. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała proponowane 

zasady rekrutacji.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 15 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu w sprawie 

likwidacji na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Filologicznym międzywydziałowych 

Studiów Podyplomowych Edukacyjne działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że 

nie ma kandydatów na te studia. 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak, 2 osoby 

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie likwidacji na Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale 

Filologicznym międzywydziałowych Studiów Podyplomowych Edukacyjne działanie na 

rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 16 

Dziekan prof. UG, dr hab. J. Bieliński przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Auditingu 

Ekologicznego, Studiów Podyplomowych Organizacji Badań i Analizy Danych, Studiów 

Podyplomowych Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych, Studiów 

Podyplomowych Zarządzanie innowacyjnymi technologiami. 

Wniosek Wydziału Zarządzania w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Bieliński poinformował, że nie ma zainteresowania tymi 

studiami. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

16.1. Studia Podyplomowe Auditingu Ekologicznego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 55 osób tak, 1 osoba 

nie. 

16.2. Studia Podyplomowe Organizacji Badań i Analizy Danych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 49 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

16.3. Studia Podyplomowe Przygotowanie i Ocena Projektów Inwestycyjnych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 53 osoby tak, 2 osoby 

nie.  

16.4. Studia Podyplomowe Zarządzanie innowacyjnymi technologiami. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 49 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów 

Podyplomowych Auditingu Ekologicznego, Studiów Podyplomowych Organizacji Badań  

i Analizy Danych, Studiów Podyplomowych Przygotowanie i Ocena Projektów 

Inwestycyjnych, Studiów Podyplomowych Zarządzanie innowacyjnymi technologiami. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 17  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

19 grudnia 2013 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

19 grudnia 2013 roku. 

 

 

ad 18 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zaczęły się prace związane  

z budową siedziby Instytutu Biotechnologii, wydaje się, że ta budowa będzie przebiegała 

sprawnie. Umowa została zawarta z firmą BLOCK z Czech, która specjalizuje się  

w realizacjach projektów budynków typu laboratoryjnego. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że 14 lutego br. na 

Wydziale Chemii odbędą się warsztaty „Pokochaj swój projekt” organizowane przez 

Prodziekan ds. badań i rozwoju prof. UG, dr hab. S. Rodziewicz-Motowidło. W spotkaniu 

będą uczestniczyli przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będą prelekcje  

o tym jak przygotowywać projekty a także część warsztatowa, podczas której będzie można 

rozmawiać z koordynatorami poszczególnych programów, konsultować się z ekspertami,  
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w jaki sposób przygotować projekt. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zaprosił do 

uczestnictwa w warsztatach wszystkich, którzy będą starać się o granty.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy 

mogłyby zostać zwiększone wydatki na badania okresowe pracowników. Chodzi o to, żeby 

badania miały większy zakres, żeby przy okazji badania krwi zrobić np. oznaczenie glukozy 

czy cholesterolu. Schemat badań od wielu lat jest taki sam.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wydaje się, że jest to sensowna sugestia, należy się 

nad nią zastanowić. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu UG 

odbędzie się 27 lutego 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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