
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 września 2014 roku 

 

Posiedzeniu w zastępstwie JM Rektora przewodniczył Prorektor ds. Rozwoju i Finansów, 

prof. dr hab. M. Szreder 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 Senat UG minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych: profesora Mirosława Krajewskiego, 

dr Aleksandry Paszkiewicz oraz bliskich pracowników Uczelni.  

 

 

ad 1 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wręczył dr hab. Pawłowi Sitkiewiczowi 

z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn pogratulował nowo zatrudnionemu 

profesorowi i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu 

osobistym. 

 

 

ad 2 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wręczył prof. UG, dr hab. Joannie 

Burzyńskiej-Sylwestrzak z Wydziału Filologicznego Medal Uniwersytetu Gdańskiego za 

długoletnią i pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz 

Uniwersytetu Gdańskiego.  

 

 

ad 3 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wręczył dziekanom oraz 

przewodniczącym komisji senackich dyplomy za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  

i organizacyjne oraz wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn pogratulował wszystkim wyróżnionym. 

 

 

ad 4 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zaproponował dodanie do 

porządku obrad punktu 13a - Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały 

nr102/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji 

senackich i uczelnianych UG na kadencję 2012-2016. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak.  

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Wręczenie Medali Uniwersytetu Gdańskiego. 

3. Wręczenie dyplomów za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, organizacyjne oraz 

wkład w rozwój Uniwersytetu Gdańskiego. 

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

5.1. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza 

Palmowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,

  

5.2. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Kątnego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Sylwii Firyn na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5.5. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Adamczaka na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.6. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Jolanty Kumirskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.7. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Alicji Jurgiel-Aleksander na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.8. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Rafała Urbaniaka na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Książek-

Czermińską w związku z postępowaniem o nadanie Pani Julii Hartwig tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 

inwestycyjnego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Uniwersytetu Gdańskiego do SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG 

(Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych). 

9. Opinia Senatu UG w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Transferu Technologii. 

10. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Studium Języków 

Obcych UG. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w 

sprawie utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów. 

13a Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr102/12 z dnia 27 września 

2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych UG na 

kadencję 2012-2016. 

14. Przedstawienie wykazu istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 26 czerwca 2014 roku. 

16. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
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ad 5.1 

 Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju prof. UG, dr hab. J. Wendt przedstawił wniosek 

Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Palmowskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 44 osoby tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Tadeusza Palmowskiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.2 

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

o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Kątnego na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 44 osoby tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra 

hab. Andrzeja Kątnego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.3 

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

o zatrudnienie dra hab. Józefa Grabarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 41 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Józefa Grabarka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.4 

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

o zatrudnienie dr hab. Sylwii Firyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 40 osób tak, 1 osoba 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  

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

Sylwii Firyn na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.5 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła wniosek 

Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Adamczaka na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 43 osoby tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

dra hab. Wojciecha Adamczaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.6 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił wniosek Wydziału Chemii  

o zatrudnienie dr hab. Jolanty Kumirskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 46 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Jolanty 

Kumirskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.7 

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Alicji Jurgiel-Aleksander na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 37 osób tak, 3 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dr hab. Alicji Jurgiel-Aleksander na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.8 

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Rafała Urbaniaka na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 39 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dra hab. Rafała Urbaniaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

 

ad 6 

 Zatwierdzenie recenzji sporządzonej przez prof. dr hab. Małgorzatę Książek-

Czermińską w związku z postępowaniem o nadanie Pani Julii Hartwig tytułu doktora honoris 

causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska poinformowała, że Julia Hartwig jest 

autorką prawie 20 oryginalnych tomów poetyckich, a drugie tyle książek to były wybory Jej 

poezji wielokrotnie wznawianej, ponieważ do tej pory cieszy się uznaniem krytyków  

i zainteresowaniem czytelników. Pani Julia Hartwig oprócz poezji uprawia jeszcze inne formy 

twórczości. Jest eseistką, tłumaczką, autorką literatury dla dzieci i wstępów do albumów 

fotograficznych Edwarda Hartwiga, jednego z najwybitniejszych fotografików polskich. 

Wydała także kilka tomów dzienników, w których opisuje głównie swoje podróże i pobyty 

stypendialne oraz kontakty z innymi kulturami. Są to także dzienniki literackie pełne refleksji 

intelektualnych. Julia Hartwig jest także badaczką poezji. Wydała dwie ważne książki  
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a mianowicie monografię wybitnych francuskich poetów: Gérarda de Nervala i Apollinaire’a 

Szczególnie monografia Apollinaire’a zyskała duże uznanie, została przetłumaczona na kilka 

języków w tym na francuski, co jest wyjątkowym dowodem na to jak bardzo ceniona jest ta 

książka. Jeśli chodzi o oryginalny wkład Julii Hartwig w rozwój poezji polskiej, to na ogół 

wymienia się ożywienie mało obecnego w polskiej poezji gatunku poematu prozą, który jest 

dowodem inspiracji czerpanych z literatury i kultury francuskiej a także aforystycznej formy, 

która jest jak gdyby nowym gatunkiem lirycznym, który nazwała „błyskami”. Są to niekiedy 

kilkuzdaniowe, bardzo skondensowane, esencjonalne teksty. Poezja Julii Hartwig była 

tłumaczona na kilkanaście języków. Poetka ma także piękną kartę obywatelską. Jest typem 

pisarza, poety polskiego, który nie jest osobą zamkniętą w swojej twórczości. Angażowała się 

w życie kulturalne i intelektualne a także obywatelskie. W okresie okupacji, jako młoda 

dziewczyna uczestniczyła w konspiracyjnym życiu kulturalnym Warszawy a także pełniła 

rolę łączniczki w Armii Krajowej. Od lat siedemdziesiątych poczynając zaangażowała się  

w opozycyjne życie kulturalne i literackie. W 1980 była członkiem Komitetu Obywatelskiego 

przy Lechu Wałęsie. Była także sygnatariuszką Memoriału 101. Jej biografia jest 

charakterystyczna dla pokolenia, do którego należy. Pokolenie to w XX wieku odegrało 

wybitną rolę. Do tego pokolenia należeli między innymi: Tadeusz Różewicz, Miron 

Białoszewski czy Zbigniew Herbert. Twórczość Julii Hartwig już dawno została doceniona. 

Wśród nagród zagranicznych wymienić należy nagrodę poetycką imienia Georga Trakla czy 

nagrodę za tłumaczenie poezji amerykańskiej. Francuzi docenili Jej wkład w popularyzację 

kultury francuskiej w Polsce przyznając swoje najwyższe odznaczenie Legię Honorową. W 

Polsce poetka otrzymała m.in. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski "w uznaniu zasług dla 

niepodległości oraz przemian demokratycznych w Polsce, za zasługi dla kultury polskiej oraz 

osiągnięcia w pracy twórczej", Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal 

"Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Otrzymała też Nagrodę Ministra Kultury za całokształt 

twórczości, Nagrodę Wielką Fundacji Kultury, dwukrotnie Nagrodę Polskiego PEN Clubu a 

także Nagrodę im. Norwida w kategorii „Dzieło życia”.  

 Prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska stwierdziła, że Pani Julia Hartwig  

w pełni zasługuje na przyznanie Jej tytułu dotka honoris causa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną przez prof. dr hab. Małgorzatę 

Książek-Czermińską w związku z postępowaniem o nadanie Pani Julii Hartwig tytułu doktora 

honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

 

ad 7 

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

uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego. 

 Prof. dr hab. J. Szmeja zaproponował utajnienie tej części obrad Senatu, ponieważ 

poruszane sprawy są dla Uczelni istotne i wrażliwe w kontekście rynkowym. 

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

które mogą być niekorzystne dla negocjacji handlowych z kredytodawcami lub 

przedsiębiorcami nie powinny być zawarte w ogólnodostępnym protokole i zaproponował 

głosowanie, w którym Senat UG wypowie się czy ta część dyskusji powinna zostać utajniona. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 31 osób tak, 9 osób 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG zadecydował o utajnieniu protokołu z tej części obrad.  
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Głosowanie w sprawie uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

kredytu inwestycyjnego: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 42 osoby 

tak, 1 osoba nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu 

inwestycyjnego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Zgodnie z § 17 ust. 10 Regulaminu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego protokoły lub 

ich części, które zostały utajnione są dostępne do wglądu na wniosek członka Senatu w Dziale 

Organizacyjnym. 

 

 

ad 8 

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

uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Gdańskiego 

do SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG (Europejskiego Zgrupowania Interesów 

Gospodarczych). 

 Prof. UG, dr hab. Jan Wendt poinformował, że SUBMARINER Network for Blue 

Growth EEIG jest siecią wiodących uczelni europejskich i zwiększa szanse Wydziału 

Oceanografii i Geografii oraz wszystkich zainteresowanych wydziałów w ubieganiu się  

o granty i dofinansowanie głównie z europejskich programów operacyjnych Unii 

Europejskiej.  

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

inicjatyw pojawia się coraz więcej. Powstają różne sieci badawcze, w niektórych przypadkach 

z udziałem partnerów zagranicznych. Czasem wymagane jest wniesienie przez Uczelnię 

wkładu własnego i wówczas sprawa ta jest dyskutowana na forum Komitetu Sterującego 

programami międzynarodowymi lub na forum Komitetu Sterującego programami krajowymi. 

Ewentualne zobowiązania finansowe Uczelni są uważnie analizowane. 

 Dr H. Myszka stwierdził, że w przedłożonych materiałach znajduje się informacja, iż 

JM Rektor pokryje 50% wymaganej składki, czyli 500 euro. Z informacji znajdujących się na 

stronie internetowej tej sieci wynika, że wśród członków założycieli nie ma ani jednej uczelni. 

Polskę reprezentuje tylko Instytut Morski z Gdańska. Nie ma informacji na temat członków 

stowarzyszonych. Należy rozważyć, czy Wydział Oceanografii i Geografii nie powinien  

w całości pokryć tej składki a Senat UG tylko wyrazić zgodę na przystąpienie do tej sieci.  

W tej chwili siecią tą kieruje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością GmbH z Berlina. 

Sprawa ta budzi pewne wątpliwości, być może wynikają one z niepełnej informacji. 

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

prowadził rozmowy z przedstawicielami Wydziału Oceanografii i Geografii i była mowa  

o dwóch programach, do których Wydział chciałby przystąpić. Jednocześnie padło 

stwierdzenie, że Wydział nie jest w stanie pokryć składek w obu przypadkach. W takich 

sytuacjach zawsze proponuje się, aby wydział, który chce przystąpić do takiej sieci najpierw 

we własnych zasobach poszukał środków na niezbędne wydatki. Dopiero wtedy, kiedy 

rzeczywiście jest to niemożliwe rozważa się różne możliwości zdobycia niezbędnego wkładu 

środków finansowych.  

 Prof. UG, dr hab. J. Wendt poinformował, że z informacji uzyskanych od Dyrektor 

Instytutu Oceanografii prof. UG, dr hab. N. Gorskiej wynika, że ta sieć jest w trakcie budowy. 

Mają do niej przystąpić inne uczelnie, ale w tej chwili nie wiadomo które. Nie zmienia to 

faktu, że do sieci należą najważniejsze z punktu widzenia oceanografii instytucje z Polski  

i nie tylko. Wydziałowi Oceanografii i Geografii zależy na byciu członkiem tej sieci,  

a ponadto dla wszystkich, którzy zamierzają prowadzić badania, starać się o granty w danych 

dyscyplinach stanowi to znaczącą szansę na uzyskanie dofinansowania. Prof. UG, dr hab.  
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J. Wendt stwierdził, że jeśli chodzi o to, że ta sieć jest spółką GmbH w Berlinie nie potrafi 

wypowiedzieć się w tej kwestii.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zaproponował, aby Senat 

przegłosował uchwałę, a w protokole zostanie zawarta uwaga, że Senat UG sugeruje, aby 

Wydział postarał się we własnym zakresie sfinansować składkę, która wiąże się  

z przystąpieniem do tej sieci. 

 Dr H. Myszka zauważył, że składka wynosi tysiąc euro rocznie, czy jeżeli Uczelnia  

w tym roku zapłaci 50% tej składki, to będzie ją płaciła także w następnych latach? 

 Prof. UG, dr hab. J. Wendt poinformował, że z informacji uzyskanych od Dyrektor 

Instytutu Oceanografii prof. UG, dr hab. N. Gorskiej można wnioskować, że w tym roku 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów wyraził zgodę na pokrycie przez Uniwersytet połowy 

składki w wysokości około dwóch tysięcy złotych. Jeżeli Senat UG uzna za słuszne, to w 

protokole można zawrzeć zastrzeżenie, że jest to jednorazowe wsparcie ze strony Uczelni 

albo, że Wydział ma pokryć całą składkę.  

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

w takich sytuacjach ujawniają się dylematy dotyczące strony finansowej tego typu 

przedsięwzięć. Czy w sytuacji, kiedy naukowcy twierdzą, iż mają dwa znakomite projekty, 

które mogą zrealizować dzięki przystąpieniu do danej sieci i będą z tego długofalowe 

korzyści dla Wydziału i całej Uczelni, a jednocześnie Wydziału nie stać na opłacenie dwóch 

składek, Uniwersytet może im odmówić finansowania, bo nie jest w stanie zapłacić dwóch 

tysięcy złotych? 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 41 osób tak, 1 osoba 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu 

Gdańskiego do SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG (Europejskiego 

Zgrupowania Interesów Gospodarczych). 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że uczelnie zobowiązane 

są do tworzenia centrów transferu technologii a zgodnie z art.86 ust. 7 ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym dyrektora akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum 

transferu technologii działających w formie jednostek ogólnouczelnianych zatrudnia rektor po 

zasięgnięciu opinii senatu uczelni. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn 

zarekomendował kandydaturę prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego z Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski ma ogromne 

doświadczenie jeśli chodzi o prace związane z wdrażaniem efektów badań naukowych  

i komercjalizacją badań. W tej chwili jest liderem dużego projektu REGPOT z Unii 

Europejskiej dotyczącego właśnie innowacyjnych działań.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 43 osoby tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Krzysztofa Bielawskiego na 

Dyrektora Centrum Transferu Technologii. 
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ad 10 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szerder zwrócił się do Senatu UG  

z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Studium 

Języków Obcych UG.  

 Dyrektor Studium Języków Obcych mgr M. Zawisza poinformowała, że 

uzasadnieniem dla proponowanej zmiany jest potrzeba podniesienia efektywności kierowania 

zespołami lektorskimi a ponadto znaczący jest również aspekt finansowy. W liczbach 

bezwzględnych nie są to kwoty znaczące, jednak z zestawienia wielkości środków 

przyznanych Studium na wydatki inwestycyjne wynika, że można oszczędzić połowę tej 

kwoty.  

 Dr H. Myszka zauważył, że w § 7 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Studium 

Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego napisano, iż w Radzie Studium mogą 

uczestniczyć przedstawiciele Studium w komisjach senackich oraz inni pracownicy Studium. 

Rada Studium jest odpowiednikiem rady wydziału, więc chyba wszyscy pracownicy Studium 

nie powinni uczestniczyć w jej posiedzeniach z prawem do głosu. W Regulaminie powinien 

znaleźć się zapis mówiący, iż ewentualnie mogą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem 

doradczym. 

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

dopisać: „w posiedzeniach” mogą uczestniczyć przedstawiciele Studium w komisjach 

senackich oraz inni pracownicy Studium i wówczas każdy z pracowników mógłby w nich 

uczestniczyć, ale nie oznacza to, że ma prawo głosu.  

 Dyrektor Studium Języków Obcych mgr M. Zawisza poinformowała, że w sytuacji, 

kiedy konieczny jest głos doradczy na posiedzenie Rady Studium zaprasza się określone 

osoby, nie uczestniczą one w sposób stały w Radzie Studium. 

 Prof. dr hab. J. Bolałek zauważył, że w § 1 Regulaminu napisano, iż Studium Języków 

Obcych jest międzywydziałową jednostką organizacyjną powołaną do organizowania  

i rozwijania działalności dydaktycznej. Czy rzeczywiście SJO jest jednostką 

międzywydziałową czy ogólnouczelnianą?  

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

w tym Regulaminie jak i w Statucie UG stosowana jest pewna określona nomenklatura. 

Studium jest jednostką międzywydziałową.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 42 osoby tak, 2 osoby 

nie. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę pozytywnie zaopiniował zarządzenie Rektora 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Studium Języków Obcych UG w załączeniu 

do oryginału protokołu.  

Zarządzenie Rektora w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w sprawie utworzenia 

Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

poprzedni Regulamin został utworzony w 2004 roku. W tym roku odbyła się kontrola, która 

miała sprawdzić, w jaki sposób funkcjonuje Gdański Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Kontrola przyniosła pozytywne wyniki. Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to nie ma żadnych 

zastrzeżeń, natomiast przy okazji przedstawiono pewne zalecenia związane z nowelizacją 

Regulaminu. W trakcie opiniowania projektu Regulaminu zgłoszono zapytania i wątpliwości. 

Pierwsza wątpliwość dotyczyła ogólnej idei tego Uniwersytetu. W Regulaminie jest napisane, 
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że jest to jednostka utworzona w celu upowszechnienia kształcenia ustawicznego wśród osób 

nieaktywnych zawodowo. Przedstawiono wątpliwość czy sformułowanie „nieaktywnych 

zawodowo” jest zasadne. Zostało ono utrzymane ze względu na samą misję Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku. Z dalszych zapisów Regulaminu wynika, że osoba aktywna zawodowo 

również może zostać słuchaczem tego Uniwersytetu. Wyeksponowanie nieaktywności 

zawodowej miało na celu wskazanie, do kogo głównie skierowana jest ta oferta. Uniwersytety 

Trzeciego Wieku działające na innych uczelniach również posługują się tego rodzaju 

sformułowaniem, ale tylko i wyłącznie w warstwie ideologicznej. Słuchaczem może być 

osoba deklarująca chęć rozwoju intelektualnego, która ukończyła 50 lat. Zgodnie  

z zaleceniem pokontrolnym dosyć jasno zostały sformułowane kwestie dotyczące tego,  

z jakich środków GUTW jest finansowany. W poprzedniej wersji Regulaminu było 

sformułowanie, z którego wynikało, że Uniwersytet Trzeciego Wieku jest finansowany ze 

środków pochodzących z wpłat od słuchaczy i Uniwersytetu Gdańskiego. Postanowiono 

wyraźnie rozdzielić koszty, które są związane z ofertą edukacyjną od kosztów o charakterze 

administracyjnym. Stąd w nowym Regulaminie znalazło się stwierdzenie, że osoby 

zatrudnione w Biurze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są pracownikami etatowymi 

Uniwersytetu Gdańskiego i są wynagradzani z budżetu Uczelni. Chodzi o dwie osoby,  

z których jedna zajmuje się wyłącznie obsługą administracyjną. Dotychczas w GUTW 

zatrudniona była osoba pełniąca funkcję pełnomocnika Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Funkcja ta została zlikwidowana i utworzono stanowisko kierownika Biura GUTW.  

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji  

i Rozwoju głosowała projekt tej uchwały poprzez internet, na 19 członków 8 pozytywnie 

zaopiniowało projekt uchwały. Prof. dr hab. E. Łojkowska zwróciła się z prośbą, żeby 

wnioski wpływały do Komisji dużo wcześniej. Ten wniosek wpłynął dopiero 17 września.  

W takiej sytuacji nie było możliwe, aby Komisja zebrała się przed posiedzeniem Senatu. Taka 

sytuacja powtarza się dość często. Prof. dr hab. E. Łojkowska stwierdziła, że Prorektor  

ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska wyjaśniła wszystkie wątpliwości zgłoszone 

przez członków Komisji. 

 Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że również z powodu zbyt późnego 

dostarczenia materiałów Senackiej Komisji Budżetu i Finansów nie udało się przeprowadzić 

nawet elektronicznego głosowania, ale nie wpłynęły żadne uwagi, które powodowałyby 

modyfikację proponowanych zapisów, więc można domniemywać, że nie ma zastrzeżeń, tym 

bardzie, że wyjaśnienia przedstawione przez Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowską dotyczące rozdzielenia kosztów nie budzą żadnych wątpliwości.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz stwierdził, że w tej nietypowej sytuacji wyraża opinię za Komisję i 

uznaje, iż projekt uchwały jest zaopiniowany pozytywnie.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 45 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 50/04 w sprawie 

utworzenia Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 12 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 

Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

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

znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązuje do wcześniejszego 

podpisania umowy z każdym nowo przyjętym studentem, także studiów niestacjonarnych, 
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zanim uiści on jakąkolwiek opłatę. Przeciągająca się rekrutacja zwłaszcza na studiach 

niestacjonarnych, która nieraz trwa do końca października powoduje, że pierwszą wpłatę 

Uczelnia otrzymuje dopiero w listopadzie. Nie ma wówczas szans na to, żeby w semestrze 

opłata była uiszczona w czterech ratach, dlatego pojawiła się propozycja wprowadzenia 

trzech rat w semestrze zimowym i trzech w semestrze letnim, czyli razem byłoby sześć rat. 

Mowa o tym w § 5 projektu uchwały.  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

najbardziej istotne zmiany zasad pobierania opłat są pochodną zmian w ustawie Prawo  

o szkolnictwie wyższym. Ustawodawca między innymi wycofał się z pobierania opłaty za 

drugi i kolejny kierunek studiów oraz z dodatkowych opłat w sytuacji, kiedy student korzysta  

z dodatkowych zajęć przekraczając limit 180 plus 30 punktów ECTS. Przy okazji dokument 

uporządkowano pod względem językowym a pewne zagadnienia rozwiązano na podstawie 

zdobytych doświadczeń. Niektóre sprawy skomasowano, jak np. w § 3, w którym mowa  

o zobowiązaniach stron. Istotną zmianą jest zmniejszenie liczby rat z ośmiu na sześć, co 

wynikło z konieczności wpisania takiego terminu wniesienia opłaty, która będzie związana  

z sytuacją po podpisaniu umowy. Nie mógł, więc dalej utrzymać się termin  

23 września. W nowych umowach zawarto postanowienie dotyczące odpłatności za dług 

punktowy, który zgodnie ze zmianą Regulaminu studiów zastępuje wpis warunkowy. 

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

pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że na 

wniosek doktorantów dokonano kilku poprawek. Tam gdzie mowa o zobowiązaniach stron 

dopisuje się zastrzeżenie odwołujące się do ustawy o stopniach naukowych i tytułach 

naukowych oraz o stopniach i tytułach naukowych w zakresie sztuki. W załączniku nr 4,  

w § 3 ust. 1 umowy należy dopisać „z zastrzeżeniem § 8 ust. 4 ustawy o stopniach naukowych 

i tytułach naukowych oraz o stopniach i tytułach naukowych w zakresie sztuki.” 

 Prof. dr hab. M. Ziętara stwierdził, że w § 8 ust. 3 projektu uchwały napisano, iż  

w przypadku powtarzania semestru lub roku student lub doktorant wnosi opłatę za każdy 

powtarzany przedmiot. Czy rzeczywiście doktorant może powtarzać semestr lub rok? 

Natomiast w § 10 ust 1 napisano po sobie wyrazy „pozostałego” i „pozostającego”.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

pomyłka językowa w § 10 ust 1 zostanie usunięta. Jeżeli doktorant nie może powtarzać roku, 

ale może ubiegać się o przedłużenie studiów, to skoro nie ma tej podstawy materialnej, zapis 

§ 8 ust. 3 należy czytać, jako skrót odnoszący się do studenta. Jeżeli jest to niefortunnie 

sformułowane, to trzeba zaznaczyć, że z wyłączeniem doktorantów. Wydaje się jednak, że 

doktorant z tego zapisu nie wywiedzie swojego prawa do powtarzania semestru czy roku 

studiów.  

Prof. dr hab. M. Ziętara stwierdził, że jednak może się zdarzyć, że doktorant będzie się 

domagał możliwości powtarzania roku lub semestru. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zobowiązała się do 

takiego zredagowania tego przepisu, aby było jasne, że doktorant nie może wywieść owych 

praw.  

Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska stwierdziła, że w § 5 projektu 

uchwały jest mowa o sześciu ratach dla studentów pierwszych lat. Czy nie można by było 

utrzymać większej liczby rat? Zmniejszenie liczby rat z ośmiu do sześciu podnosi ich 

wysokość. Nie wiadomo czy studentów ubiegających się o studiowanie na WNS będzie stać 

na wnoszenie tak wysokich opłat na pierwszym roku studiów, tym bardziej, że uczelnie 

prywatne, które kształcą na tych samych kierunkach proponują 10 lub 12 rat. Trzeba się 

liczyć z tym, że kandydaci wybiorą uczelnie, które będą oferowały im lepsze warunki 

finansowe. Ponadto czy jest możliwe, żeby druga rata była płatna do 15. listopada a nie do 15. 
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grudnia? Proponowane rozwiązanie stwarza sytuację, w której bardzo trudno gospodarować 

pieniędzmi. Z kolei w § 7 ust. 1 projektu uchwały napisano, że student lub doktorant może 

złożyć nie później niż do dnia 20 września danego roku akademickiego wniosek odpowiednio 

do Prorektora ds. Studenckich lub Prorektora ds. Kształcenia o zwolnienie w całości lub w 

części z opłat. Czy w tej sytuacji dziekan ma coś do powiedzenia? Natomiast w§ 7 ust. 2 

napisano, że decyzje są podejmowane po uzyskaniu opinii dziekana lub Prorektora ds. 

Kształcenia. Czy to jest właściwa kolejność? W § 10 ust. 1 projektu uchwały napisano, że 

student lub doktorant rezygnujący ze studiów nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia 

semestru może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty związanej z odbywaniem studiów, jeśli 

złoży w terminie 14 dni od dnia złożenia rezygnacji odpowiedni wniosek do kierownika 

właściwej jednostki organizacyjnej. Nie wiadomo czy chodzi o 14 czy 28 dni. W § 8 ust. 7 

napisano, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych Prorektor ds. Kształcenia po 

zasięgnięciu opinii kierownika studiów doktoranckich może zwolnić doktoranta w części lub 

w całości z obowiązku wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne. Czy nie można 

dodać zapisu – po zasięgnięciu opinii kierownika uzgodnionej z dziekanem właściwego 

wydziału?  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zauważyła, że sprawy 

związane z ratami opłat były uzgadniane z odpowiednimi służbami finansowymi. Natomiast, 

jeśli chodzi o § 7 wydaje się, że wątpliwości Pani Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwy-

Wojciechowskiej nie mają uzasadnienia. Student lub doktorant w § 7 ust. 1 ma informację, do 

kogo może złożyć wiosek, natomiast w ust. 2 jest napisane, że prorektor właściwy 

odpowiednio do spraw studentów czy do spraw kształcenia podejmuje decyzję, jak 

najbardziej współpracując z dziekanem oraz kierownikiem studiów doktoranckich. Nie ma 

potrzeby żeby ten fragment z ust. 2 był zawarty w ust. 1. Tam jest pierwsza informacja dla 

studenta co ma robić, natomiast ta istotna kwestia konsultacji z dziekanem jest zabezpieczona 

w ust. 2. Jeśli chodzi o § 8 ust. 7 to jeżeli Senat tak zadecyduje można wprowadzić 

konieczność dodatkowego uzyskania opinii dziekana o zwolnieniu w całości lub w części  

z opłat. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder wyjaśnił, że jeśli chodzi  

o w § 10 ust. 1, to tam nie ma żadnej wątpliwości - student lub doktorant w ciągu 14 dni od 

rozpoczęcia semestru decyduje o tym, że rezygnuje ze studiów i liczy się kolejne 14 dni od 

dnia złożenia rezygnacji, tu nie ma żadnego błędu.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska ponownie zwróciła się z prośbą 

o rozpatrzenie kwestii związanej z liczbą rat. 

 Dr U. Patocka-Sigłowy stwierdziła, że należy zastanowić się nad tym, czy w roku 

akademickim 2014/2015 można utrzymać obecnie obowiązujący system ratalny tym bardziej, 

że kilka miesięcy temu ukazało się zarządzenie Rektora w sprawie opłat. Kandydaci 

podejmując decyzję o wyborze uczelni w pewnym stopniu kierowali się również swoimi 

możliwościami finansowymi. Tymczasem ma zostać wprowadzony system sześciu rat, a 

wysokość opłaty ratalnej nie jest w tym momencie znana. Może się zdarzyć, że osoby 

przyjęte na studia zrezygnują ze studiów, bo nowy system ratalny nie będzie dla nich możliwy 

do przyjęcia. Ponadto wchodzi w życie zapis Regulaminu dotyczący długu punktowego. Czy 

w związku z tym nie ma konieczności podpisywania aneksu do umów ze studentami,  

z którymi takie umowy podpisano w latach ubiegłych? W § 1 aneksu do umowy o warunkach 

odpłatności jest mowa o zmianie wysokości opłaty, o której mowa w § 5 ust.1 umowy. Czy 

tam nie powinno być odniesienia do § 4? Wysokość opłat jest teraz wskazana w § 4 umowy?  

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

chodzi o raty, to argumentem, jaki można wziąć pod uwagę jest to, że studenci podejmując 

decyzję o studiowaniu na naszej Uczelni byli przeświadczeni, że liczba rat jest większa  

a wysokość rat mniejsza. Być może kompromisem byłoby dodanie zapisu mówiącego, iż 
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uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października, z wyjątkiem § 5, który wszedłby w życie  

z dniem 1 października kolejnego roku akademickiego. Nowa proponowana liczba rat jest 

korzystna dla Uczelni. W trakcie dyskusji zaproponowano, aby druga rata była płatna do  

15 listopada, a w projekcie uchwały napisano, że ma być płatna do 15 grudnia. W interesie 

Uczelni leży żeby te pieniądze wpływały później, ponieważ najczęściej pierwsza rata jest 

płacona dopiero w listopadzie i stwarza to problemy. Trzeba pamiętać, że wielu studentów 

przyjętych na pierwszy rok studiów niestacjonarnych rezygnuje z nauki a Uczelnia posiłkuje 

się wpłatami od tych studentów na wypłaty wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe, które 

są wypłacane 1 października. Powstaje pewna luka. Być może kompromisem byłoby 

przesunięcie o rok wprowadzenia tego przepisu, ale od kolejnego roku akademickiego opłaty 

powinny być pobierane w sześciu ratach.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zauważyła, że należy 

zastanowić się nad tym, jaką wybrać formę zmiany umowy. Do wyboru są dwa warianty – 

albo zostanie przygotowany aneks dla wszystkich studentów, którzy już zawarli umowy, albo 

zostanie zaproponowana wersja aneksu, którą student będzie podpisywał w momencie, kiedy 

będzie chciał się ubiegać o dług punktowy. Wydaje się, że to drugie rozwiązanie jest 

korzystniejsze, ale będzie ono jeszcze szczegółowo rozpatrywane przez właściwe komisje. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przypomniała, że zapisy 

uchwały mają zastosowanie do studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, 

zwanych dalej „studentami” oraz uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów 

doktoranckich. 

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

uchwała będzie głosowana z poprawką, z zastrzeżeniem, że § 5 będzie obowiązywał od 

przyszłego roku akademickiego. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przypomniała, że druga 

korekta dotyczy opiniowania również przez dziekana spraw związanych ze zwolnieniem 

doktorantów z opłat. Ponadto istotną kwestią jest to, że z nowymi studentami nie można 

zawrzeć umowy, która stanowiłaby, że pierwsza opłata jest wnoszona 23 września, ponieważ 

zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym nie można pobierać opłat przed zawarciem 

umowy. 

 Dziekan prof. UG, K. Dobrowolski zauważył, że skoro pierwsza rata jest płatna do 23. 

września a znowelizowana ustawa wchodzi w życie 1 października, to nie ma żadnej kolizji, 

bo jeszcze obowiązuje obecna ustawa.  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że zapis ten 

można sformułować następująco: do 23 września, ale nie wcześniej niż po podpisaniu umowy 

ze studentem. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała dodanie 

zapisu mówiącego, iż że pierwsza rata dla osób, które podpisują nową umowę jest płatna po 

podpisaniu umowy. Nie wiadomo jaka to będzie ostatecznie data. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder podsumowując stwierdził, 

że osiem rat będzie obowiązywało w najbliższym roku akademickim, ale wpłata pierwszej 

raty nie może być wymagana do 23 września, lecz najwcześniej po podpisaniu umowy z 

nowo przyjętym studentem. Sześć rat płatnych w terminach wymienionych w uchwale będzie 

obowiązywało od kolejnego roku akademickiego.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider stwierdziła, że można określić po ilu dniach po 

podpisaniu umowy należy wnieść opłatę.  

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

propozycja ta będzie brana pod uwagę. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 42 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 
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Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zasad pobierania 

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

zwalniania z tych opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

zgodnie z obowiązującymi procedurami nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego 

został przedłożony do zaopiniowania przez MNiSW, które nie zgłosiło zastrzeżeń, co do 

ostatnich zmian, natomiast wniknęło głębiej w materię, która nie była zmieniana. 

Zakwestionowało zapis, z którego wynikało, że możliwe jest niezłożenie pracy dyplomowej, 

w rozumieniu pracy licencjackiej i magisterskiej. W związku z tym wprowadza się zmianę  

w § 27 ust. 1 Regulaminu gdzie jednoznacznie wskazuje się na złożenie pracy dyplomowej 

licencjackiej lub magisterskiej i uzyskanie w związku z tym konsekwentnie pozytywnej oceny 

z owej pracy. Podobnie w § 27 ust. 2 Regulaminu dodaje się zapis mówiący o tym, że student 

przygotowuje pracę dyplomową i po jej złożeniu zdaje egzamin dyplomowy.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 41 osób, 41 osób tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13a 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr102/12 z dnia 27 września 2012 roku  

w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych UG na kadencję 2012-

2016. 

 Do składu poszczególnych stałych komisji Senackich powołuje się następujących 

przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego: do Senackiej Komisji ds. Kształcenia 

Uniwersytetu Gdańskiego w miejsce dra Piotra Stańczaka powołuje się dra Sławomira 

Antkiewicza z Wydziału Ekonomicznego, do Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów 

Uniwersytetu Gdańskiego w miejsce dr Jolanty Sułowskiej powołuje się Lidię Śniegowską  

z Działu Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych UG, do Senackiej Komisji Socjalno-

Mieszkaniowej Uniwersytetu Gdańskiego w miejsce mgr Jadwigi Stawickiej powołuje się dra 

Michała Juraszka z Wydziału Nauk Społecznych. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 40 osób tak, 2 osoby 

nie. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr102/12 z dnia 27 września 2012 roku 

w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych UG na kadencję 2012-

2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 14 

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

z § 31 Statutu UG Rektor na początku roku akademickiego przedstawia Senatowi aktualny 

wykaz istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego.  

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

zmienia się cały system zarządzania Uczelnią, nastąpi również zmiana symboli jednostek 

organizacyjnych UG,  

 

 

ad 15 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Bieliński poinformował, że na stronie 4 protokołu 

wypowiedź dotycząca sprawozdania finansowego została niepoprawnie napisana.  

Zdanie powinno brzmieć następująco: „Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że na 

posiedzeniu Senackiej Komisji Budżetu i Finansów zwracał uwagę na to, że osiągnięty w tym 

roku zysk rzeczywiście jest bardzo wysoki, z ale z dokumentu Rachunek zysków i strat 

wynika, że jest to zysk z działalności Uczelni ogółem. Natomiast w działalności operacyjnej 

jest wysoka strata. Strata ta po części wynika ze wzrostu kosztów zużycia materiałów. Jest to 

zjawisko niepokojące. Należy przeanalizować tę sytuację.” 

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG  

z dnia 26 czerwca 2014 roku. 

 

 

ad 16 

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

posiedzenie Senatu UG z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 oraz wręczenia 

tytułu Doktora Honoris Causa prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu odbędzie się 1 października 

2014 roku o godz. 11.00 w Auli im. prof. Mariana Cieślaka Wydziału Prawa i Administracji 

UG. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się do Senatorów  

z prośbą o wzięcie udziału w tej uroczystości.  

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

niebawem zmienią się zasady finansowania nauki. Jest już opracowany rządowy projekt tych 

zmian. W działalności statutowej nie będzie już stałej przeniesienia a środki na utrzymanie 

Specjalnego Urządzenia Badawczego, które do tej pory były niemalże pewne, teraz będą 

uzależnione od efektów pracy naukowej z wykorzystaniem tych urządzeń. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że opracowywana jest 

zmiana ustawy o zasadach finansowania nauki, ale na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze 

dokładnie, jakie zmiany zostaną wprowadzone. Prawie pewne jest to, że nie będzie stałej 

przeniesienia. Fakt ten wpłynie na wielkość dotacji na działalność statutową. Dotychczas 

jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego nie miały dużych stałych przeniesienia, 

więc być może nasza Uczelnia zyska na zmianach zasad finansowania, ale to jest to zależne 

od tego jak wypadną inne jednostki. Ponadto znowelizowano zarówno ustawę Prawo  

o szkolnictwie wyższym jak i ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W najbliższym czasie będzie zorganizowane spotkanie 

pracowników, na którym zostanie przedstawiona prezentacja pokazująca, jakie zmiany 

wprowadzono w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki. Jeśli chodzi o doktoraty planowany jest powrót do możliwości 

powoływania drugiego promotora krajowego, poprzednia nowelizacja zlikwidowała tę 

możliwość. Istotne zmiany dotyczą postępowania o uzyskanie tytułu profesora.  

W porównaniu z poprzednią nowelizacją ustawy zostały one nieco złagodzone. Ponadto 
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pojawiły się słowa „lub” zamiast „i”. Oznacza to, że trzeba mieć odpowiedni dorobek 

naukowy, ale trzeba kierować zespołem realizującym projekty badawcze „lub” mieć staż 

naukowy krajowy albo zagraniczny, ”lub” prowadzić badania naukowe w ośrodku 

zagranicznym. Poza tym złagodzony został wymóg dotyczący osiągnięć w kształceniu kadry 

naukowej. W tej chwili tym wymogiem formalnym jest jeden wypromowany doktor a także 

albo uczestniczenie co najmniej raz w charakterze promotora pomocniczego albo aktualnie 

otwarty przewód doktorski. Legislacyjnie jest to nieco dziwna sytuacja, bowiem kandydat, 

który wypromował np. dziesięciu doktorów, ale nie ma aktualnie otwartego żadnego 

przewodu doktorskiego nie spełnia wymogów. Kandydat musi mieć jednego 

wypromowanego doktora i być promotorem pomocniczym, albo otwarty przewód doktorski. 

Jest to ścieżka dla osób w dalszym ciągu aktywnych w kształceniu kadr naukowych.  

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że zgodnie z wolą Rady 

Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed zabiera głos w sprawie 

Regulaminu Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi. Można odnieść wrażenie, że 

ten Regulamin ma utrudnić ubieganie się o projekty. Wymogi dotyczące grantów, które 

wymagają niewielkich wkładów własnych albo mają niewielki koszt niekwalifikowany 

powinny być uproszczone. Ponadto wydaje się, że zbędne jest wypełnianie mnóstwa tabel  

i załączników jak to jest w przypadku projektów międzynarodowych. Projekt Regulaminu nie 

był omawiany ani przez Komisję Badań Naukowych ani Komisję Rozwoju Kadr Naukowych.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn stwierdził, że faktycznie ten Regulamin 

jest podobny to regulaminu dotyczącego projektów międzynarodowych. Stało się tak, dlatego, 

że powstał w jednym projekcie Model UG realizowanym ze środków europejskich. 

Rzeczywiście ten Regulamin nie jest dobry i w związku z tym będzie uproszczony i zostanie 

przedstawiony właściwym komisjom do zaopiniowania. Jednocześnie chodzi o to, żeby 

właściwi pracownicy administracji centralnej mieli dostęp do wszystkich informacji, bo 

często zdarza się, że w pismach z NCN czy NCBR oprócz numeru projektu nie ma żadnych 

innych danych a czas odpowiedzi na dane pismo wynosi siedem dni. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu Senackiej 

Komisji Budżetu i Finansów Rektor poinformował, iż w jednej z uczelni zakwestionowano 

wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny osobom, które mają zniżkę godzin np. z tytułu pełnienia 

funkcji, a w konsekwencji wynagrodzeń za nadgodziny, które wynikają z tej zniżki. Co do 

zasady można się zgodzić z ideą, że te wynagrodzenia nie powinny być wypłacane, natomiast 

dylemat polega na momencie wprowadzenia tego rozwiązania. W tej chwili są już 

zaplanowane zajęcia, studenci zapisali się do określonego promotora. Wydaje się, że te 

zasady powinny obowiązywać dopiero od następnego roku akademickiego. Na Uniwersytecie 

Warszawskim obowiązuje uchwała Senatu z 25 czerwca, która reguluje to zagadnienie  

i wchodzi ona w życie z dniem 1 października 2015 roku. Przy okazji warto zwrócić uwagę 

na to, że w tej uchwale są wyraźnie rozwiązane problemy związane z rozliczaniem pensum 

np. w sytuacji, kiedy pracownik ma prowadzić zajęcia dydaktyczne a zachoruje. Warto 

zapoznać się z tą uchwałą, ponieważ na naszej Uczelni jest wiele niejasności, co do tego jak 

rozliczać godziny, kiedy ktoś zachoruje, jest nieobecny z innego powodu, ktoś inny musi 

prowadzić te zajęcia, albo one w ogóle nie zostaną wykonane. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że część osób 

sprawujących funkcje albo prowadzących badania naukowe i uzyskujących z tego tytułu 

zniżkę pensum, mimo to wykonuje wiele zajęć dydaktycznych i nalicza się im nadgodziny. 

Chodzi o to, czy nadgodziny powinno się liczyć od pensum przed obniżką, czy od pensum 

obniżonego. Korzystniejsze dla tych wszystkich osób jest liczenie godzin po obniżce, czyli 

jeżeli zniżka wynosi 30 lub 60 godzin a pracownik wykona ileś nadgodzin, to za te godziny 

też dostaje wynagrodzenie. To zostało zakwestionowane przez MNiSW podczas kontroli 

jednej z uczelni w Polsce. Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska już 
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dawno zwracała uwagę na to, że powinny być brane pod uwagę godziny rzeczywiście 

wykonane, czyli pensum przed obniżką i takie rozwiązanie zamierza się wprowadzić. 

Sugestia Dziekana prof. dra hab. J. Bielińskiego wydaje się zasadna, bo teraz pracownicy 

byliby zaskakiwani zmianami. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder 

poinformował, że zgłosi JM Rektorowi wniosek, aby ten sposób rozliczania obowiązywał od 

przyszłego roku akademickiego oraz poinformuje o tym, że trzeba na tę sprawę zwrócić 

uwagę przy planowaniu zajęć na kolejny rok. Jeżeli pracownik ma zniżkę godzin i naprawdę 

chce z niej skorzystać, to nie powinien wypracowywać nadgodzin, bo za tę różnicę między 

pensum przed obniżką i po obniżce nie otrzyma wynagrodzenia.  

 Dr. B. Rogo zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie czy Uniwersytet Gdański w czasie, 

gdy będzie spłacał kredyt, na którego zaciągnięcie Senat UG wyraził zgodę planuje 

jakiekolwiek nowe inwestycje. 

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

inwestycyjne nie są opracowywane w perspektywie 10 lat, jest to trudne, ale jest prawie 

pewne, że będą realizowane jakieś inwestycje, bo chyba nie ma uczelni, która w ciągu takiego 

okresu czasu nie podjęłaby się inwestycji. Ponadto Uczelnia kontynuuje realizację dużych 

inwestycji, które są już zaawansowane, takie jak budynek Biotechnologii czy statek 

badawczy. Wszystko zależy od środków finansowych, jakimi będzie dysponowała Uczelnia. 

 Dr B. Rogo stwierdziła, że konkretnie chodzi o budowę kampusu sportowego, który 

jest planowany od wielu lat. 

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

z tych inwestycji, które w ciągu tych 10 latach powinny zmieścić się w planach, ale teraz nikt 

nie jest w stanie podać konkretnej daty. 

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

posiedzenie Senatu UG odbędzie się 30 października 2014 roku. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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