
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 17 czerwca 2021 roku 
 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 posiedzenie 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono w formie wideokonferencji przy 
zastosowaniu aplikacji MS Teams.  

Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 1 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Biologii o zatrudnienie dra Wojciecha 

Glaca na stanowisko profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie rekomendacji dla kandydatów na członków 

korespondentów Polskiej Akademii Nauk. 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie umieszczenia w budynku Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego tablicy pamiątkowej Totartu. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmian w programie kształcenia Szkoły 

Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.  
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach 

prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.  
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany programów studiów podyplomowych 

prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 

2021 roku.  
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
ad 2  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zatrudnienie dra Wojciecha 
Glaca na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim jest jednym  
z pierwszych transferów na etat profesora uczelni w ścieżce dydaktycznej. Dr Wojciech 
Glac jest osobą rozpoznawalną, popularyzatorem wiedzy, zwłaszcza w zakresie 
neurobiologii. 

Dziekan prof. dr hab. D. L. Szlachetko przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dra Wojciecha Glaca na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. dr hab. D. L. Szlachetko poinformował, że dr Wojciech Glac prowadzi 
zajęcia głównie z neurobiologii na kierunkach Biologia, Biologia medyczna, Psychologia, 
Kryminologia. Stosuje nowoczesne metody dydaktyczne, prezentował je na wielu 
konferencjach w kraju i za granicą. Jego zajęcia cieszą się bardzo dużą popularnością,  
o czym świadczy nagroda Mrongowiusza, którą otrzymał 9 lat temu. Poprowadził ponad 
500 wykładów popularnonaukowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest organizatorem 
akcji „Dni Mózgu”, której celem jest popularyzacja wiedzy o mózgu, wykładami 
interesowało się ponad 20 tysięcy osób. Dr Wojciech Glac jest osobą wybitną. 
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Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że bardzo mocno popiera tę kandydaturę. Wiele działań realizowanych 
przez dra Wojciecha Glaca ma charakter ogólnouczelniany. Współtworzy Centrum 
Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu, które przygotowuje szeroką ofertę różnego 
rodzaju form wsparcia dla pracowników w zakresie dydaktyki szkoły wyższej. Dr W. Glac 
zaproponował szereg ciekawych przedsięwzięć i pomysłów, są to zarówno kursy 
doskonalące dydaktycznie jak i formy bardziej zaawansowane.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie  
dra Wojciecha Glaca na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3 

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie rekomendacji dla kandydatów na członków 
korespondentów Polskiej Akademii Nauk. 

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
wyłoniono następujących kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii 
Nauk: prof. dr hab. Radosław Grześkowiak z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Ewa 
Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. dr hab. Hanna 
Jurata Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr hab. Kazimierz Musiał, prof. 
UG z Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Piotr Stepnowski z Wydziału Chemii. Informacja 
o dorobku naukowym i innych osiągnięciach kandydatów stanowi załączniki do uchwały. 

 
Głosowanie: prof. dr hab. Radosław Grześkowiak - uprawnionych do głosowania 67 osób, 
głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Głosowanie: prof. dr hab. Ewa Łojkowska - uprawnionych do głosowania 67 osób, 
głosowało 49 osób, 47 osób tak, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Głosowanie: prof. dr hab. Hanna Jurata Mazur-Marzec - uprawnionych do głosowania  
67 osób, głosowało 49 osób, 48 osób tak, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Głosowanie: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG - uprawnionych do głosowania 67 osób, 
głosowało 49 osób, 45 osób tak, 2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Głosowanie: prof. dr hab. Piotr Stepnowski - uprawnionych do głosowania 67 osób, 
głosowało 49 osób, 47 osób tak, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla kandydatów na członków 
korespondentów Polskiej Akademii Nauk. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 4  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie umieszczenia w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego 
tablicy pamiątkowej Totartu. 

JM Rektor poinformował, że Konwent Godności Honorowych pozytywnie 
zaopiniował tę propozycję. Totart to formacja artystyczna, która została założona  
w Gdańsku w 1986 roku. Słynęła z inspirowanych dadaizmem, śmiałych jak na ówczesne 
czasy spektakli, koncertów, będących reakcją na sytuację społeczno-polityczną 
schyłkowego PRL. Grupa zadebiutowała na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG poinformowała, że wniosek złożyły 
dwa koła naukowe: Międzywydziałowe Naukowo-Artystyczne Koło Studentów 
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Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Artystyczno-Naukowe PI Akademii Sztuk Pięknych  
w Gdańsku. Tablica ma być umieszczona we wspólnym budynku Wydziału Filologicznego  
i Wydziału Historycznego. Inicjatywa jest bardzo ciekawa i ważna. Studenci w symboliczny 
sposób chcą uhonorować formację artystyczną, która zbudowała podwaliny sztuki 
niezależnej w Polsce, która do dziś jest symbolem wolności studenckiej i studenckiej 
wolności artystycznej. Wnioskodawcy nie dołączyli do wniosku wzoru tablicy, ponieważ 
ma ona być wyłoniona w konkursie, który zostanie ogłoszony w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku, o ile inicjatywa ta uzyska poparcie Senatu. Konkurs został objęty honorowym 
patronatem Rektora Akademii Sztuk Pięknych oraz JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że jest to bardzo dobra inicjatywa, tym 
bardziej, że wyszła od samych studentów. Jest to symboliczne upamiętnianie wydarzeń  
i osób wywodzących się z przestrzeni akademickiej a także element wspólnotowego 
działania wykraczający poza konwencjonalną działalność dydaktyczną i naukową. 

Dziekan dr hab. A. Janicki, prof. UG poinformował, że również popiera tę inicjatywę, 
tym bardziej, że przedstawili ją studenci. 

Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że także popiera tę inicjatywę. Totart był 
gdańskim wariantem pomarańczowej alternatywy, czyli przekornego mówienia  
o ówczesnej rzeczywistości. Cenne jest to, że inicjatywa wyszła od studentów, którzy nie 
mogą pamiętać tamtych czasów. Na razie nie ma projektu tablicy. Czy jeżeli Senat UG 
poprze ten wniosek, to będzie miał wpływ na ostateczny kształt tablicy? 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że forma tablicy i umieszczony na 
niej napis wymagają akceptacji władz Uczelni i Wydziału.  

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG przypomniała, że tablica zostanie 
wyłoniona w ramach konkursu i zanim zapadnie ostateczna decyzja o jej umiejscowieniu 
Senat UG zostanie poinformowany o tym, jak ta tablica będzie wyglądała. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie umieszczenia w budynku Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego tablicy pamiątkowej Totartu. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 5  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmian w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych  
i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.  

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG poinformowała, że jednym  
z wykładanych przedmiotów jest Pracownia doktorska. Przedmiot ten z założenia ma 
mieć charakter forum dyskusyjnego między różnymi rocznikami doktorantów. 
Dotychczas w grupy tematyczne, grupy zainteresowań łączono dwa roczniki 
doktorantów. Wraz z rozwojem Szkoły Doktorskiej stało się to coraz trudniejsze.  
W związku z tym postanowiono zmienić formę tego przedmiotu i potraktować go jako 
przedmiot do wyboru, czyli dać doktorantom możliwość wyboru tych pracowni 
doktorskich, które najbardziej odpowiadają ich zainteresowaniom badawczym. Żeby te 
przedmioty weszły do systemu FAST i mogły być rozliczane, to punkty ECTS przypisane 
tym przedmiotom nie mogą być ułamkowe. Zmiana polega na tym, że zamiast 2 punktów 
ECTS dla pracowni doktorskiej będzie 5 punktów. Zaprojektowano warsztaty 
sześciogodzinne, roczny wymiar Pracowni doktorskich wynosi 30 godzin. Każdy 
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doktorant w ciągu roku będzie mógł wybrać pięć bloków, które będą rozliczane jako 
oddzielne przedmioty do wyboru i będą składały się na przedmiot Pracownia doktorska.  

Mgr S. Barczak stwierdził, że jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoli 
doktorantom wpływać na kształcenie.  

Prof. dr hab. M. Przylipak przypomniał, że jakiś czas temu na posiedzeniu Senatu 
UG rozmawiano na temat limitów przyjęć do szkół doktorskich. Chodzi o wyzerowanie 
limitu w dyscyplinie Nauki o kulturze i religii. Było to motywowane niską oceną prognozy 
parametyryzacyjnej, która wynikała z błędów popełnionych przez firmę Index 
Copernicus. W trakcie dyskusji powiedziano, że uchwała jest tak sformułowana, że  
JM Rektor może dokonać przesunięć i przywrócić dwa miejsca dla tej dyscypliny, jeżeli 
okaże się, że prognoza jest lepsza. Prognoza jest lepsza, czy są więc planowane decyzje  
w tej sprawie? 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wpłynął wniosek  
o przyznanie dwóch dodatkowych miejsc. Wniosek jest rozpatrywany, decyzja będzie 
pozytywna. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmian w programie kształcenia Szkoły Doktorskiej 
Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 6  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na 
kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że zmiany wynikają z doświadczeń nabytych w trakcie realizacji 
programów studiów. Są to różne zmiany, większość z nich to bardzo drobne modyfikacje 
związane z rozsądniejszym przeliczaniem punktów ECTS oraz z przesunięciami 
poszczególnych przedmiotów pomiędzy semestrami. Pojawiły się nowe przedmioty, 
zlikwidowano te, które uznano za niewłaściwe, zmodyfikowane zostały nazwy oraz całe 
przedmioty i w związku z tym pojawiły się nowe sylabusy. Oprócz zamian porządkujących 
wprowadzono też zmiany ważniejsze jak np. ustalenie programów specjalności, które 
pojawiły się w niektórych programach studiów czy likwidacja praktyk tam, gdzie nie ma 
ustawowego obowiązku ich realizacji. Wiele zmian wynika z zaleceń Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. W tym roku odbyło się czternaście wizyt PKA na dziewiętnastu 
kierunkach studiów. Nabyto wiele doświadczeń, które czasem stały się inspiracją do 
wprowadzania zmian programowych. W omawianej uchwale programy studiów 
posegregowano według profilu oraz rocznika, od którego zmiany będą wprowadzane. 
Zmiany, które wynikają z zaleceń PKA mogą być wprowadzane w trakcie realizowanego 
cyklu studiów. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
podziękował wydziałom za przygotowanie dokumentów, a Komisji ds. Kształcenia za 
sprawdzenie zawartości merytorycznej każdego z wniosków. 

Prof. dr hab. P. Miłobędzki poinformował, że trzeba poprawić zapis w § 1 pkt 47, 
chodzi o zmianę programu studiów I stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie ustalenia 
programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 7  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany programów studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że dwanaście z wymienionych w uchwale programów studiów jest już 
realizowanych. Są one modyfikowane, zmiany wynikają ze zmian prawa, w niektórych 
przypadkach na stałe włączono kształcenie zdalne. Nowe studia to studia podyplomowe 
Zarządzanie z prawem oświatowym. Prawie wszystkie studia podyplomowe tworzone są 
na zamówienie otoczenia oraz osób zainteresowanych podjęciem studiów. Żaden  
z kierunków nie będzie w 100% realizowany zdalnie. Uniwersytet Gdański stale poszerza 
ofertę tego typu kształcenia. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany programów studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
ad 8  

Zatwierdzenie protokołów posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 maja 2021 roku.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokoły posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 maja 2021 roku. 
 
ad 9  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dodatkowe posiedzenie 
Senatu UG odbędzie się w formie tradycyjnej w środę 7 lipca 2021 roku o godz. 9.00  
w Bibliotece UG. Inauguracja roku akademickiego odbędzie się 4 października 2021 roku. 
Na razie nie podjęto jeszcze decyzji, czy inauguracja odbędzie się w formie zdalnej, czy 
tradycyjnej, ponieważ sytuacja pandemiczna jest zmienna. Wstępnie planuje się formę 
tradycyjną, ale z ograniczoną liczbą gości. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w przestrzeni medialnej 
pojawiły się informacje o niezadowoleniu mieszkańców domów studenckich z powodu 
podtrzymywania obostrzeń wynikających z pandemii. Już od jakiegoś czasu trwają 
konsultacje z Parlamentem Studentów UG, uzgadnianie jest kalendarium luzowania 
obostrzeń. Trzeba to robić rozsądnie, odpowiedzialnie, mając na uwadze możliwe 
zagrożenia. Dwa dni temu pojawiły się nowe komunikaty w sprawie dostępności domów 
studenckich i hoteli asystenckich. Luzowanie obostrzeń następuje zgodnie z wytycznymi 
rządu.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 


