
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 31 marca 2022 roku 
 
 

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono w formie 
hybrydowej – część Senatorów uczestniczyła w posiedzeniu za pomocą wideokonferencji 
przy zastosowaniu aplikacji MS Teams a część osobiście w Auli Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego w Gdańsku-Oliwie przy ul. Wita 
Stwosza 53. 

Posiedzeniu w zastępstwie JM Rektora przewodniczył Prorektor ds. Innowacji  
i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. 
JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski uczestniczył w posiedzeniu zdalnie.  
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. Informacja o obniżeniu pensum dydaktycznego od roku akademickiego 
2022/2023. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim: 
3.1 wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Artura Brackiego, 
3.2. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza Misztala.  
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wniosków o przyznanie pracownikom 
Uniwersytetu Gdańskiego nagród Prezesa Rady Ministrów. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Sali teatralnej w budynku 
Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Jerzego Limona. 
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 
dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na 
Studiach Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. 
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 
dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na 
Doskonalących Studiach Podyplomowych nauczycieli szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach 
rozwojowych i edukacyjnych. 
8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. 
9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na 
kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2021 rok. 
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12. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
13. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darowizny od Fundacji ORLEN. 
14. Informacja o przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2020/2021. 
15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
24 lutego 2022 roku. 
16. Zatwierdzenie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego z dnia 2 marca 2022 roku. 
17. Sprawy bieżące, wolne wnioski.  
 
 
ad 2 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wielokrotnie informowano  
o zamierzeniach uregulowania pensum dydaktycznego we wszystkich grupach 
pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Konsultacje prowadzono także na poziomie 
Kolegium rektorsko dziekańskiego. Całość tych zamierzeń i rezultat uzgodnień wynika  
z określonych przesłanek zawartych w dokumentach strategicznych obowiązujących  
w Uczelni poczynając od Polityki Rozwoju Kadr UG, gdzie bardzo mocno zaakcentowano 
potrzebę równoważenia pracy dydaktycznej z pracą badawczą w grupie pracowników 
badawczo-dydaktycznych. Istotne jest także pewne uatrakcyjnienie ścieżki dydaktycznej. 
Pomału podejmowane są transfery do tej grupy pracowników. W zasadach oceny 
okresowej przewidziano inne obowiązki dla pracowników tej grupy nauczycieli 
akademickich, które zbiorczo nazwano „indywidualnymi osiągnięciami dydaktycznymi”. 
Była to istotna przesłanka do zastanowienia się nad wymiarem pensum pracowników 
dydaktycznych. Strategia Uczelni poza głównymi celami strategicznymi mówi  
o zsynchronizowanym rozwoju naukowców we wszystkich obszarach działalności. 
Również w Europejskiej Karcie Naukowca zawarte są bardzo wyraźne wytyczne 
dotyczące rozwoju naukowego. Kolejne przesłanki zmiany wymiaru pensum 
dydaktycznego to: nowy system oceny osiągnięć nauczycieli akademickich dla wszystkich 
ścieżek, potrzeba intensyfikacji działalności pracowników badawczo-dydaktycznych, 
potrzeba uzupełniania działalności dydaktycznej o działalność wspomagającą proces 
kształcenia pracowników badawczo-dydaktycznych. Rozpoczyna się nowy okres 
ewaluacji działalności naukowej. Jest to doskonały moment, aby wyznaczyć strategiczne 
cele dotyczące równomiernego i intensywnego rozwoju działalności naukowej w grupie 
pracowników badawczo-dydaktycznych a także te wszystkie działania, które wiążą się ze 
wspomaganiem doskonałej dydaktyki, innowacje dydaktyczne, proces 
umiędzynarodowienia - wszystkie te elementy, które będą związane z działalnością 
pracowników w grupie dydaktycznej. Jeśli chodzi o dotychczasowy wymiar pensum 
dydaktycznego, szczególnie wśród pracowników dydaktycznych, to nie ma żadnego 
zróżnicowania pomiędzy profesorami a np. starszymi wykładowcami. Wykonano analizę 
porównawczą wymiaru pensum pracowników badawczo-dydaktycznych na innych 
uczelniach w Polsce. Na ostatnich etapach prac ograniczono się do uniwersytetów.  
W najliczniejszych dwóch grupach, czyli profesorów uczelni i adiunktów gdzie oczekuje 
się od pracowników awansu naukowego i intensywnej działalności badawczej, pensa są 
porównywalnie wysokie. Nowe wymiary pensum dydaktycznego mają obowiązywać od 
nowego roku akademickiego. Istotne redukcje - o 30 godzin przewidziano w grupie 
profesorów uczelni i adiunktów. Proces wymaga swoistego „bezpiecznika” jakim jest 
nałożenie pewnego rodzaju „kominów” nadgodzinowych, które w kolejnych latach będą 
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coraz niższe. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość indywidualnego 
zwiększenia wymiaru pensum, chociażby w przypadku potrzeby zastąpienia jakiegoś 
nauczyciela akademickiego w realizacji godzin dydaktycznych. W roku akademickim 
2024/25 maksymalna liczba godzin ponadwymiarowych realizowanych na studiach 
stacjonarnych (studia niestacjonarne są niejako oderwane od pensum dydaktycznego) 
ma wynosić 60 godzin. Jeśli chodzi o wymiar pensum w grupie pracowników 
dydaktycznych kierowano się wyliczeniami oraz doświadczeniami innych uczelni.  
W przypadku profesorów i profesorów uczelni pensum ma wynosić 300 godzin,  
a w przypadku adiunktów niezależnie czy ze stopniem doktora, czy doktora 
habilitowanego 330 godzin. Takie wymiary pensum powinny spowodować odważniejsze 
transfery do tej grupy pracowników. Transfery mogą być odwracalne. W razie 
zintensyfikowania działalności naukowej dopuszcza się powrót do ścieżki badawczo-
dydaktycznej. Jeśli chodzi o zniżki dydaktyczne wprowadza się określoną pulę godzin, 
która będzie określana co rok przed rozpoczęciem roku akademickiego. Wydziały 
stosownie do swojej sytuacji finansowej, ale także pełnego wymiaru pensum 
dydaktycznego będą mogły udzielać indywidualnych zniżek z tytułu nadzwyczajnej 
aktywności naukowej. Jest jeszcze zmiana dotycząca kierowników projektów 
realizujących projekty badawcze, badawczo-dydaktyczne, badawczo rozwojowe. Od 
nowego roku akademickiego zniżka pensum w tym przypadku ma obejmować cały okres 
realizacji projektu. Zniżka może zostać uchylona w razie stwierdzonych 
nieprawidłowości. Obszarów gdzie można kompensować intensywniejszą działalność 
badawczą wobec pensum dydaktycznego jest w Uczelni jest coraz więcej. Propozycja 
zmiany Regulaminu Pracy została pozytywnie zaopiniowana przez reprezentatywne 
związki zawodowe działające w Uczelni. Opinia Senatu UG nie jest wymagana, dlatego 
propozycje te przedstawiono w formie informacji.  
 
 
ad 3.1  

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Artura Brackiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dra hab. Artura Brackiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.2  

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Arkadiusza Misztala na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 56 osób, 55 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dra hab. Arkadiusza Misztala na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4 
Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie wniosków o przyznanie pracownikom Uniwersytetu 
Gdańskiego nagród Prezesa Rady Ministrów. 

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
wyłoniono następujących kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów: 
- w kategorii nagród za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej: prof. dr hab. 
Zbigniew Opacki z Wydziału Historycznego, dyscyplina historia (wniosek został 
zarekomendowany przez Kolegium rektorsko-dziekańskie); 
- w kategorii nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską (uczelnia może złożyć po 
jednym wniosku w każdej dyscyplinie naukowej): dr Tadeusz Leśniewski z Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki dyscyplina nauki fizyczne, dr Igor Obuchowski  
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed dyscyplina nauki biologiczne, 
dr Kamil Nowak z Wydziału Nauk Społecznych dyscyplina geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, dr Judyta Borchet z Wydziału Nauk Społecznych 
dyscyplina psychologia; 
- w kategorii nagród za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą do nadania stopnia 
doktora habilitowanego: dr hab. Joanna Kuczewska z Wydziału Ekonomicznego 
dyscyplina ekonomia i finanse, dr hab. Magdalena Płotka z Wydziału Biologii dyscyplina 
nauki biologiczne, dr hab. Wojciech Grabowski z Wydziału Nauk Społecznych dyscyplina 
nauki o polityce i administracji, dr hab. Ana Belen Sainz z Międzynarodowego Centrum 
Teorii Technologii Kwantowych dyscyplina nauki fizyczne. 
 
Głosowanie prof. dr hab. Zbigniew Opacki: uprawnionych do głosowania 67 osób, 
głosowało 56 osób, 54 osoby tak, 2 osoby nie. 
Głosowanie dr Tadeusz Leśniewski: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało  
56 osób, 54 osoby tak, 1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Głosowanie dr Igor Obuchowski: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało  
51 osób, 49 osób tak, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Głosowanie dr Kamil Nowak: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 56 osób, 
55 osób tak, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Głosowanie dr Judyta Borchet: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały  
53 osoby, 51osób tak, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Głosowanie dr hab. Joanna Kuczewska: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 
56 osób, 54 osoby tak, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Głosowanie dr hab. Magdalena Płotka: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 
57 osób, 56 osób tak, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Głosowanie dr hab. Ana Belen Sainz: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało  
56 osób, 55 osób tak, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Głosowanie dr hab. Wojciech Grabowski: uprawnionych do głosowania 67 osób, 
głosowało 57 osób, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Dr hab. A. Kubicki, prof. UG poinformował, że należy poprawić uchwałę Senatu UG, 
ponieważ Ana Belen Sainz nie jest pracownikiem Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki tylko Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych. 
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie wniosków  
o przyznanie pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Prezesa Rady Ministrów.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 5  
Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

prof. dr hab. K. Bielawski przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Sali 
teatralnej w budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Jerzego 
Limona. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że prof. Jerzy limon to postać 
znana, szczególnie wybitna, anglista, tłumacz, literaturoznawca, teatrolog. W zbiorowej 
świadomości zapisał się jako założyciel Fundacji Theatrum Gedanense i twórca 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Na Uniwersytecie Gdańskim zostawił po sobie 
wielkie dzieło - dorobek naukowy oraz niezwykłą ofertę dydaktyczną, był współtwórcą 
kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi. Wdowa po Profesorze z radością, 
entuzjazmem i wdzięcznością przyjęła tę inicjatywę. Wniosek został bardzo mocno 
wsparty przez Radę Wydziału Filologicznego. Konwent Godności Honorowych UG 
poświęcił tej inicjatywie bardzo dużo czasu, bo każdy z członków Konwentu chciał 
obszernie wyrazić swoje głębokie poparcie, podkreślając zasługi Profesora, dziedzictwo, 
które pozostawił i chęć kontynowania integracji Uczelni z szeroko pojętym światem 
sztuki i promocją kultury. Konwent Godności Honorowych UG jednogłośnie poparł 
wniosek. 

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG poinformowała, że Rada Wydziału 
Filologicznego przyjęła wniosek przez aklamację. Rada Wydziału z ogromnym 
przekonaniem chce upamiętnić zarówno naukowy jak i praktyczny wymiar działalności 
niezwykłego człowieka jakim był prof. Jerzy Limon, przede wszystkim wybitny 
naukowiec, autor docenianych, niezmiernie często cytowanych, uznawanych za jedne  
z najważniejszych prac dotyczących historii i teorii teatru. Pan Profesor nie tylko pisał  
o teatrze, ale również tłumaczył dramaty, także dramaty Williama Szekspira. Wspólnie  
z Władysławem Zawistowskim przetłumaczył „Antoniusza i Kleopatrę”. Profesor to 
również autor powieści wystawianych w teatrach. W 2018 roku powieść „Wieloryb” 
została wystawiona na deskach Teatru Miniatura. Powieść tą Profesor opublikował pod 
pseudonimem. Prof. Jerzy Limon to także wizjoner dzięki, któremu powstał Gdański Teatr 
Szekspirowski. Stąd pomysł, żeby Sala teatralna, która kojarzy się z wydarzeniami 
artystycznymi nosiła imię Profesora Jerzego Limona. Sala ta znajduje się w budynku 
Wydziału Filologicznego, z którym Pan Profesor był bardzo mocno związany. 
Współtworzył kierunek studiów Zarządzanie instytucjami artystycznymi, który 
prowadzony jest wspólnie z Teatrem Muzycznym w Gdyni.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania Sali teatralnej w budynku Neofilologii 
Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Jerzego Limona. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował Senatowi UG za poparcie wniosku 
i zaprosił na cykl uroczystości, które się będą organizowane wspólnie z Gdańskim 
Teatrem Szekspirowskim. Uroczystości rozpoczną się 24 maja niezwykłym wernisażem 
w Bibliotece UG pt.: Gdańskie ślady Szekspira - Chodowiecki i Limon. Będą wystawione 
rysunki, litografie wybitnego gdańszczanina Daniela Chodowieckiego, a dzięki 
uprzejmości Pani Justyny Limon wyeksponowanych zostanie kilka prac z kolekcji prof. 
Jerzego Limona. Dwa dni później odbędzie się uroczystość nadania imienia prof. Jerzego 
Limona Sali teatralnej a w ślad za tym wystawiony będzie spektakl teatralno-muzyczny 
przygotowany przez Akademickie Centrum Kultury pod nazwą „William on my mind”. 
Dzień później rozpocznie się przegląd filmów nawiązujących do twórczości Williama 
Szekspira. Przegląd przygotowuje Centrum Filmowe UG im. Andrzeja Wajdy. Po tych 
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wydarzeniach w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim rozpocznie się duża 
międzynarodowa konferencja teatrologiczna poświęcona pamięci i twórczości prof. 
Jerzego Limona. Organizatorem konferencji jest prof. Jacek Kopciński redaktor naczelny 
miesięcznika „Teatr”, jeden z najwybitniejszych teatrologów w Polsce.  
 
 
ad 6  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia 
kształcenia na Studiach Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  
i wsparcia rodziny. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że MEiN co jakiś czas zwraca się do różnych uczelni z prośbą  
o zorganizowanie i zrealizowanie programu określonych studiów podyplomowych. 
Chodzi o studia związane w różnych obszarach z funkcjonowaniem szkolnictwa 
podstawowego i średniego, gdzie potrzebne są jakieś szczególne kompetencje lub trzeba 
wspomóc kształcenie specjalistów w szczególnie ważnych dziedzinach. Uniwersytet 
Gdański został poproszony o poprowadzenie Studiów Podyplomowych Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. Programy takich studiów w całości są 
finansowane przez Ministerstwo. Wymagana jest opinia Senatu UG. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej 
zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na Studiach 
Podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. 
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 opinii Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia 
kształcenia na Doskonalących Studiach Podyplomowych nauczycieli szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach 
rozwojowych i edukacyjnych. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii Senatu Uniwersytetu Gdańskiego dotyczącej 
zlecenia przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na 
Doskonalących Studiach Podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach 
rozwojowych i edukacyjnych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 8  
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 

przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w programie studiów należy wprowadzić korekty wynikające  
z nabytych doświadczeń, zmienić umiejscowienie niektórych przedmiotów w programie 
studiów, zmodyfikować liczbę godzin i sposób realizacji poszczególnych przedmiotów, 
zmodyfikować i usprawnić realizację wykładów specjalizacyjnych. Pracownie doktorskie 
mogą mieć charakter pracy laboratoryjnej i terenowej i ten zapis dodatkowo pojawił się 
w programie studiów. Pojawiło się także rozwiązanie dotyczące współprowadzenia  

i pełnej realizacji praktyk. Program kształcenia został omówiony z Radą programową 
szkoły doktorskiej i uzyskał pozytywną opinię Senackiej Komisji ds. Kształcenia. 

Prof. dr hab. A. Prahl poinformował, że wykłady specjalizacyjne są inicjatywą 
doktorantów zasiadających w Radzie Szkoły. Wykłady specjalizacyjne zastępują wykład 
monograficzny, stąd różnica w liczbie godzin i 1 punkt ECTS więcej. Doktoranci wyrazili 
chęć uczestniczenia w wykładach specjalistycznych rozwijających ich umiejętności  
w konkretnej dyscyplinie a nawet specjalności, w której realizują swoje projekty 
doktorskie. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Doktorantów Szkoły.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu kształcenia Szkoły Doktorskiej 
Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9  

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 w wyniku weryfikacji programów studiów i różnych inicjatyw 
podjętych na wydziałach pojawiły się bardzo interesujące propozycje zmian programów 
studiów. Część zmian wynika z sugestii Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wniosków 
wyciąganych z raportów PKA. Na zmiany składają się również refleksje, które kierowane 
są również do opiekunów kierunków studiów, które aktualnie nie przeprowadzają 
akredytacji. Zmiany są bardzo różnego rodzaju, będą realizowane od roku akademickiego 
2022/2023. Zmianie ulega aż 45 programów studiów. Zmiany dotyczą przesunięć 
poszczególnych przedmiotów, podziału modułów na mniejsze, przesunięć pomiędzy 
semestrami, są to także modyfikacje dotyczące wyliczania punktów ECTS, w niektórych 
przypadkach w miejsce dotychczasowych wprowadzane są nowe przedmioty. Zdarzają 
się także modyfikacje polegające na zmianie specjalności lub modułów 
specjalnościowych. Dzieje się to pod wpływem sugestii otoczenia społeczno-
gospodarczego, które reprezentowane jest w radach programowych. Największa zmiana 
dotyczy zmiany programów studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku 
Gospodarka przestrzenna profil praktyczny. W pozostałych przypadkach są to 
modyfikacje istniejących programów studiów. Ustala się programy studiów pierwszego 
stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dla cykli kształcenia 
rozpoczynających się od roku akademickiego 2022/2023. Ustala się także programy 
studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich dla cykli kształcenia 
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rozpoczętych w roku akademickim 2021/2022. W tym przypadku powodem zmian jest 
pandemia i przepisy prawne, które obowiązywały w tym czasie. Drugi powód to 
konieczność dostosowania programów do aktualnego stanu prawnego lub regulacji 
wskazanych przez PKA. Ponadto ustala się programy studiów pierwszego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich dla cykli kształcenia rozpoczętych w roku 
akademickim 2020/2021. Od nowego roku akademickiego nie można powoływać się na 
przepisy z okresu pandemii. Łącznie zmienianych jest 50 programów studiów. Aby 
dokonać tych zmian olbrzymią pracę wykonały rady programowe i opiekunowie 
kierunków studiów na poszczególnych wydziałach. Zmiany zostały pozytywnie 
zaopiniowane przez Rady Wydziałów i Senacką Komisję ds. Kształcenia. Prorektor ds. 
Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG podziękował wszystkim 
zaangażowanym w proces legislacyjny za wytężoną pracę. Na posiedzeniu Senatu UG  
w kwietniu będzie jeszcze przedstawiona nieduża grupa zmodyfikowanych programów 
studiów. Chodzi o to, żeby programy te były opublikowane, aby kandydaci na studia mogli 
się z nimi zapoznać. Jest to ważne także dla aktualnych studentów. Jest to dla nich sygnał, 
że ich głos się liczy, że to co piszą w ankietach jest poważnie traktowane i przekłada się 
na zmiany.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 10  

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

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że ustala się następujące programy studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim: program Studiów Podyplomowych 
Resocjalizacja i Socjoterapia według standardu kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela, program Studiów Podyplomowych Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny, program Doskonalących Studiów 
Podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych  
i edukacyjnych. Ministerstwo kieruje tę ofertę tylko do tych uczelni, które mają 
specjalistów będących w stanie zrealizować te programy we właściwy sposób. Jest to 
oferta dedykowana tylko kilku uczelniom. Programy Studiów Podyplomowych Wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny i Doskonalących Studiów 
Podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych  
i edukacyjnych są gotowe, przedłożone przez Ministerstwo i dostosowane do regulacji 
wewnątrzuczelnianych. Program Studiów Podyplomowych Resocjalizacja i Socjoterapia 
według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela 
jest modyfikowany w związku z potrzebą dostosowania go w celu właściwej realizacji 
standardów kształcenia nauczycieli. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 11 

Dyrektor mgr Grażyna Jaśkowiak poinformowała, że dla Biblioteki UG rok 2021 był 
rokiem nietypowym, ponieważ działalność była determinowana przez pandemię. Mimo 
różnych rygorów Biblioteka była cały czas dostępna, a od połowy maja dostępny był pełen 
wymiar usług bibliotecznych. Od czerwca w pełnym wymiarze pracowały także biblioteki 
specjalistyczne. W minionym roku dynamicznie rozwijała się prowadzona przez 
Bibliotekę od kilku lat Baza Wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR. Była ona 
wykorzystywana w minionym roku szczególnie ze względu na ocenę i parametryzację. 
Bardzo dobrze rozwijała się platforma czasopism naukowych wydawanych przez 
Uniwersytet Gdański. Kontynuowano prace związane z Repozytorium UG 
przeznaczonego do deponowania pełnych tekstów publikowanych i niepublikowanych 
materiałów naukowych i dydaktycznych. Nowe zadanie Biblioteki było związane  
z zarządzaniem danymi - wspieranie społeczności akademickiej UG w zakresie 
przygotowań do ewaluacji dorobku naukowego oraz składanych wniosków grantowych,  
w szczególności konsultowanie Planów Zarządzania Danymi (Data Management Plan).  
W związku z tym zadaniem pojawiła się nowa specjalizacja wśród bibliotekarzy tzw. Data 
steward. Biblioteka brała udział w projekcie „Wspieranie procesów konsolidacyjnych 
uczelni” realizowanym wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę 
Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni im. Fahrenheita. Ze strony 
Uniwersytetu Gdańskiego w pracach w zespołów roboczych udział wzięło 15 osób. Jest 
duże zainteresowanie zasobem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Z powodzeniem 
kontynuowano dwa kursy e-learningowe dla studentów Wydziału Ekonomicznego 
dotyczące źródeł informacji naukowej i metodologii pisania pracy licencjackiej  
i magisterskiej. W minionym roku książkomat został rozbudowany o 30 nowych skrytek, 
pojawiła się nowa usługa skanowania na życzenie. Usługa ta cieszy się dużą 
popularnością, w zeszłym roku wykonano ponad 100 tysięcy skanów. W zasobach 
Biblioteki pojawił się nowy zasób - archiwum skanów, więc czytelnik nie musi czekać na 
zamówione materiały. Dużym zainteresowaniem cieszy się platforma Legimi, która na 
bieżąco jest uaktualniana. E zasoby powiększono o dwie bazy. Przyrost zbiorów 
utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Zbiory zbliżają się do 1700000 
jednostek. Wpływy Biblioteki utrzymują się mniej więcej na takim samym poziomie 
procentowo największy wpływ to egzemplarz obowiązkowy. Katalog on-line wykazuje: 
ok. 94 % książek (egzemplarze) ok. 97 % czasopism (tytuły) ze zbiorów Biblioteki UG. 
Współpracowano z Biurem Nauki, Centrum Transferu Technologii, 95 rekordów 
patentów znalazło się w Bazie Wiedzy. W 2021 roku Baza Wiedzy stała się także źródłem, 
systematycznie uzupełnianej informacji o patentach, które dodawane są przez Centrum 
Transferu Technologii UG. W 2021 r. wprowadzono informacje o 51 patentach, co wraz  
z wcześniej wprowadzonymi rekordami dało na dzień 31 grudnia 2021 roku łączną liczbę 
95 rekordów patentów. Biblioteka współpracowała z Uniwersyteckim Liceum 
Ogólnokształcącym. Na początku roku szkolnego Biblioteka UG przeprowadziła szkolenie 
biblioteczne dla uczniów ULO, które obejmowało zapoznanie się z zasadami 
udostępniania zbiorów oraz sposobami wyszukiwania literatury w katalogu on-line. 
Ponadto uczniom zostały założone konta biblioteczne oraz wydane karty biblioteczne 
pozwalające wypożyczać zbiory BUG do domu. Biblioteka UG kontynuowała współpracę 
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z Wydawnictwem UG w zakresie wzbogacania zasobów Repozytorium, do którego  
w 2021 roku przekazano 10 książek. Ze względu na sytuację pandemiczną odbyły się tylko 
dwie promocje książek wydanych przez Wydawnictwo UG. Platforma uniwersyteckich 
czasopism naukowych w czasie pandemii zyskała bardzo na popularności. Na koniec 
2021 roku udostępnionych było 39 czasopism. Artykuły umieszczane na platformie 
otrzymują identyfikatory DOI, które rozdziela i aktywuje Biblioteka UG. W 2021 roku 
zanotowano 216 384wyświetleń abstraktów oraz 210 881 pobrań plików PDF. W czasie 
pandemii zaobserwowano czterokrotny wzrost zainteresowania tą platformą. Pomorska 
Biblioteka Cyfrowa jest zasilana przez zasoby naukowe bibliotek województwa 
pomorskiego, jest dziewiątą biblioteką wśród 150 bibliotek zrzeszonych w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych. Pomorska Biblioteka Cyfrowa w 2021 roku wprowadziła 617 358 
skanów, 8111 publikacji. Bibliotekę UG odwiedziły 1851903 osoby. W ramach promocji 
Biblioteka prowadzi Facebooka. Odbyło się spotkanie autorskie z bardzo intersującym 
autorem, który przedstawił książkę z zakresu mody. Biblioteka brała udział w pikniku 
„Klimat dla nauki”, stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ponadto  
w Bibliotece miała miejsce wystawa „Wajda. Człowiek z Gdańska”. Od października 2021 
roku w Bibliotece ma siedzibę Centrum Filmowe noszące imię Andrzeja Wajdy. W grudniu 
w Bibliotece odbyło się spotkanie Rady Zarządczej sojuszu SEA-EU. Jeśli chodzi o plany na 
następny rok to najważniejszymi zadaniami są: zakup nowego systemu bibliotecznego  
w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, dalszy rozwój Bazy 
Wiedzy, utworzenie instytucjonalnego repozytorium otwartych danych badawczych, 
kontynuacja działań dotyczących platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe UG, 
zapewnienie wsparcia pracownikom naukowych w zakresie zarządzania wytwarzanymi 
przez nich danymi badawczymi, zakup wrzutni bibliotecznej do samodzielnego zwrotu 
książek, przygotowanie nowej strony internetowej BUG w wersji angielskojęzycznej 
zgodnej z rozwiązaniami graficznymi przyjętymi na UG, planowa i systematyczna selekcja 
zasobów, poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych, kontynuacja 
tworzenia kolekcji w Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki UG zostało jednomyślnie przyjęte przez Radę Biblioteczną. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2021 rok. 
 
 
ad 12  

Dyrektor mgr Grażyna Jaśkowiak poinformowała, że łączna wartość nabytków, 
które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: dary, egzemplarz obowiązkowy i wymiana 
wyniosła 853 512,22 zł, w tym: dary – 78 667,70 zł, egzemplarz obowiązkowy –  
757 662,57 zł, wymiana – 17 181,95 zł. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował przyjęcie darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
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ad 13  
Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że zgodnie z § 28 Statutu UG, Senat Uniwersytetu 
Gdańskiego wyraża zgodę na przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu o wartości większej 
niż 200 000,00 PLN. Zespół kierowany przez Kierownika Katedry Biologii Molekularnej 
Uniwersytetu Gdańskiego Pana prof. dra hab. Grzegorza Węgrzyna pracujący nad 
zagadnieniami chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych odniósł ogromy sukces 
poparty wieloma publikacjami naukowymi, patentami, zgłoszeniami patentowymi.  
W przestrzeni medialnej sukces został odebrany jako efekt działalności naukowej 
Uniwersytetu Gdańskiego. Spowodowało to zainteresowanie różnych fundacji  
i inwestorów. Od dłuższego czasu wspólnie z Centrum Transferu Technologii oraz spółką 
celową do komercjalizacji prowadzone są spotkania z różnymi potencjalnymi dużymi, 
branżowymi inwestorami. Zespół prof. G. Węgrzyna wziął udział w programie Fundacji 
ORLEN „Darowizny dla organizacji” i złożył wniosek o dofinansowanie projektu 
„Genisteina w chorobie Alzheimera - badania na modelach zwierzęcych”. Projekt ten 
uzyskał dofinansowanie w kwocie 350 000,00 PLN. Pozwoli to na przeprowadzenie przez 
kolejny rok kończących badań na modelu zwierzęcym i przymiarkę do eksperymentu 
medycznego. Wyniki badań są ogromnie obiecujące, nie tylko z punktu widzenia 
terapeutycznego, ale również profilaktycznego co pozwala z optymizmem patrzeć na to, 
że uda się zmierzyć z chorobami neurodegeneracyjnymi takimi jak choroba Alzheimera, 
pląsawica Huntingtona, czy choroba Parkinsona. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak,  
2 osoby nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przyjęcie darowizny od Fundacji ORLEN. 
 
 
ad 14  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił Informację o przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia  
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021. Raport ten jest kompilacją 
wszystkich działań, które podejmowane są w jednostkach Uczelni prowadzących 
kształcenie na różnych poziomach studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach 
podyplomowych. Jest to dobry materiał do przemyśleń o tym, co w Uczelni robi się w tym 
zakresie. Jest to punkt odniesienia do działań podejmowanych na wydziałach. Dokument 
ten będzie przedłożony Radzie Ewaluacji Jakości Kształcenia, aby mogła zapoznać się  
z informacją o tym, jakie działania są podejmowane i jakie powinny być podejmowane. 
Rada jest bardzo zainteresowana współpracą w tym zakresie.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 52 osoby tak,  
2 osoby nie.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego wyraził zgodę na przyjęcie od Fundacji ORLEN środków 
na dofinansowanie ww. projektu w kwocie 350 000,00 PLN. 
 
 
ad 15 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
24 lutego 2022 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
24 lutego 2022 roku. 



12 
 

ad 16  
Zatwierdzenie protokołu nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 
z dnia 2 marca 2022 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 53 osoby tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego z dnia 2 marca 2022 roku. 
 
 
ad 17 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że zmiany prawa spowodowały konieczność dostosowania codziennej 
aktywności Uczelni do nowej sytuacji. Nie trzeba nosić maseczek w przestrzeniach 
wspólnych, ale rekomenduje się, żeby tam gdzie przebywa sporo osób jednak je nosić. 
Istnieje możliwość utrzymania tego obowiązku tam, gdzie prowadzi się laboratoryjne.  
W tej chwili 11 pracowników UG przebywa na izolacji a 18 na kwarantannie. Podobny 
stan utrzymuje się od pewnego czasu, ale sytuacja nadal jest monitorowana. Nowe 
regulacje znoszą wszystkie przepisy dotyczące warunków izolacji i kwarantanny. Jeżeli 
ktoś jest zakażony, to jest kierowany na zwolnienie lekarskie. Sanepid nadal może 
podejmować działania szczególne, może kierować na kwarantannę nawet całe grupy 
osób. Nadal utrzymywana jest organizacja działań dydaktycznych, która została 
wprowadzona w czasie pandemii, gdyż kolejna reorganizacja w połowie semestru byłaby 
nieuzasadniona. Dziekani najlepiej wiedzą jak zorganizować zajęcia, żeby poziom 
bezpieczeństwa był utrzymany. Jeśli chodzi o sytuację związaną z konfliktem wojennym 
na terenie Ukrainy, to na stronach internetowych Uczelni została przygotowana pełna 
informacja w językach polskim, ukraińskim i angielskim. W tej chwili nie ma większego 
zainteresowania studentów ukraińskich kształceniem w Uniwersytecie Gdańskim. Na 
razie są jednostkowe wnioski, które są rozpatrywane indywidualnie. Trzy osoby już 
podjęły naukę na trzech kierunkach studiów. Osobom tym od razu można było nadać 
status studenta. Sytuacje są bardzo zróżnicowane, ponieważ kierunki studiów 
realizowane w uczelniach ukraińskich nie zawsze odpowiadają tym, które są realizowane  
w Uniwersytecie Gdańskim. Istotna jest znajomość języka polskiego - kandydat musi znać 
język polski na tyle, żeby móc studiować. Centrum Nauki Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej we współpracy z Centrum Języków Obcych przygotowały nieodpłatne egzaminy. 
Osoby potrzebujące pomocy zostaną skierowane na wewnętrzne intensywne kursy, po 
których będą mogły studiować w języku polskim. Właściwa ustawa narzuca na uczelnie 
obowiązek przyjmowania studentów na studia nieodpłatnie, ale w przypadku studiów 
niestacjonarnych oraz studiów odpłatnych punktem wyjścia zawsze jest wniosek 
studenta. Rozpatrując wniosek porównuje się programy studiów, bada różnice 
programowe, sprawdza się możliwości przyjęcia na studia niestacjonarne lub 
nieodpłatne konsultując się z wydziałami i wspólnie podejmując decyzję. Sytuacja 
każdego z kandydatów jest inna. W tej chwili rozpatrywanych i weryfikowanych jest 
dziewięć wniosków. Uniwersytet Gdański kontaktuje się z uczelniami ukraińskimi  
i wiadomo, że na chwilę obecną pełne kształcenie w tych uczelniach odbywa się zdalnie. 
Duża część osób, które znalazły się w tej chwili na terenie Polski to studenci czynni  
w swoich macierzystych uczelniach ukraińskich. Jeżeli te uczelnie nie są w obszarze 
działań wojennych i prowadzą działalność, to studenci kontynuują kształcenie mieszkając 
w Polsce. Być może dlatego zainteresowanie studiami polskimi nie jest zbyt duże. 
Przygotowany został dokument dotyczący weryfikacji efektów uczenia się osób, które są 
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przyjmowane na Uczelnię a nie posiadają kompletu dokumentów, gdyż nie mogą go 
zdobyć ze swoich uczelni. Obcowanie z tymi doświadczonymi wojną studentami wymaga 
empatii, cierpliwości i zrozumienia. Ze strony Centrum Wsparcia Psychologicznego UG 
udzielana jest bardzo szeroka i stała oferta pomocy, do tej pory skorzystała z niej tylko 
jedna osoba.  

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że na stronie serwisu internetowego „Trójmiasto” ukazał się dość 
niepochlebny komentarz o tym, w jaki sposób Uniwersytet Gdański zajmuje się 
studentami ukraińskimi. Uczelnia swoją pomoc buduje bardzo racjonalnie, nie obiecuje, 
że wszystko będzie za darmo a przyjęcie na studia trwa dzień albo krócej. Ani specjalna 
ustawa, ani wewnętrzne przepisy Uczelni na ten moment nie przewidują rozpoczęcia 
studiów od razu, z marszu, bo sytuacja każdej z tych osób jest inna. Inny jest też poziom 
znajomości języków polskiego i angielskiego. Z pomocą Pełnomocnika ds. pomocy 
Ukrainie dra hab. A. Kuczabskiego, prof. UG weryfikowany jest poziom kształcenia,  
a przede wszystkim dokumenty i porównywalność efektów kształcenia. Chodzi o to żeby 
tym studentom nie zrobić krzywdy, bo przyjęcie ich na polskie studia kiedy oni nie mówią 
po polsku może tylko pogłębić ich traumę Z drugiej strony przewiduje się wiele 
indywidualnych ścieżek łącznie z kursem zero, kursem przygotowawczym języka 
polskiego jeżeli studenci zdecydują się na polską ofertę kształcenia. Uczelnia informuje 
również o istniejących studiach anglojęzycznych, na których jest możliwość dopełnienia 
limitów przyjęć. Jest też informacja dotycząca opłat za studia anglojęzyczne i możliwości 
zwolnienia z tych opłat na indywidualny wniosek studenta. Pomoc trzeba budować 
racjonalnie a nie emocjonalnie, bo czasami uwalniają się emocje i roszczenia w stosunku 
do Uczelni począwszy od studiów, mieszkania po cały program pobytu w Polsce. Uczelnia 
podejmuje działania systemowe co dobrze widać na stronie UG dotyczącej pomocy 
Ukrainie. Wydzielono obszar wsparcia naukowców, także obszar wsparcia na czas po 
pobycie na Uniwersytecie Gdańskim. Zbierane są informacje z zagranicy o tym, jakie są 
programy pomocowe dla naukowców ukraińskich. Na ten moment przyjęto dziesięciu 
naukowców, dostają oni diety pobytowe na miesiąc. Później będzie organizowana dalsza 
pomoc albo na Uniwersytecie Gdańskim, albo poza nim. Chodzi o wsparcie w korzystaniu 
z różnej pomocy grantowej uruchamianej przez agendy rządowe. Mówiąc o wsparciu 
naukowym trzeba pamiętać, że Uczelnia wydaje środki publiczne i musi dbać o to, żeby to 
był rzeczywisty pobyt naukowy a nie program pomocy humanitarnej. Naukowcy, którzy 
już pojawili się na Uczelni znaleźli na wydziałach wspaniałą opiekę, zaczęli już zajęcia, 
nawiązali kontakty naukowe, naprawdę czują się dobrze. Aktywność Uczelni w tym 
zakresie jest przemyślana, systemowa i ma przynieść faktyczny rezultat.  

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że na mocy porozumienia Uniwersytet Gdański nieodpłatnie użyczył 
Gminie Miasta Sopotu domy studenckie nr 8 i nr 9, które były wyłączone z użytkowania. 
Miasto zobowiązało się do przygotowania obu obiektów do użytku, uzyskania wszystkich 
niezbędnych zgód i wyposażenia ich tak, aby uchodźcy z Ukrainy mogli w nich jak 
najszybciej zamieszkać. Przygotowano niemal 400 miejsc noclegowych.  
 Dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że przedstawiciele Komitetu 
Polityki Naukowej spotkali się z odpowiednimi dyrektorami właściwych departamentów. 
Z danych zebranych w całym kraju wynika, że w przeciwieństwie do uczniów szkół 
podstawowych i średnich, nie ma jeszcze dużego zainteresowania studentów, 
doktorantów i pracowników naukowych. W tym momencie jest mało osób, które 
potrzebują błyskawicznego działania. Obecnie studenci ukraińscy uczą się one-line i nie 
ma koncepcji żeby przenosić uniwersytety w znaczeniu grupy, zespoły na teren Polski. 
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Wielu studentów walczy. Uruchomione zostały trzy duże programy pomocowe dla 
studentów, doktorantów i naukowców ukraińskich o charakterze grantowym, 
realizowane przez NCN, NCBiR.  
 Prof. dr hab. M. Przylipak poinformował, że jeśli chodzi o artykuł, o którym mówiła 
Prorektor dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG, to chodzi tu o jednostkowy przypadek 
studentki, która studiowała w Ukrainie anglistykę, w tej chwili mieszka w Trójmieście  
i zwróciła się z prośbą o możliwość kontynuowania nauki na kierunku lingwistyka 
stosowana. Uzyskała odpowiedź, że owszem może studiować na tym kierunku, ale są to 
studia płatne. Jeśli tak rzeczywiście było, to takie załatwienie sprawy stawia Uczelnię  
w niekorzystnym świetle.  
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że Uczelnia nie ma wpływu na to co piszą dziennikarze, jaką kierują się 
etyką zawodową. W tym przypadku nikt nie zwrócił się do Uczelni z prośbą o zajęcie 
stanowiska w tej sprawie, o wyjaśnienie. Od jakiegoś czasu kontakty Uczelni z Gazetą 
Wyborczą są trudne, np. na początku pandemii bez żadnego kontaktu z Uczelnią pisano 
różne dziwne rzeczy. Jeżeli chodzi o ten konkretny przypadek, to w artykule powołano się 
tylko na fragment korespondencji ze studentką, dlatego opublikowane wnioski są 
nierzetelne i nieprawdziwe. W tej chwili przygotowywana jest odpowiedź dla Gazety 
Wyborczej. 

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 
prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że w ubiegły wtorek został złożony wniosek  
o zwiększenie sojuszu europejskich i nadmorskich uczelni SEA-EU z 6 do 9 
uniwersytetów. Dołączyć mają: University of Naples Parthenope Patenape w Neapolu, 
Uniwersytet portugalski w Algarve i norweski Nord University. Wyniki będą znane pod 
koniec lipca. W przygotowanie tego projektu bardzo zaangażowały się dr hab. Angelika 
Kędzierska Szczepaniak, prof. UG i dr Joanna Morawska-Jancelewicz, wspomagane przez 
mgr Ewę Weronis i mgr Monikę Adamczuk. Komisji Europejska rozważa możliwość 
współpracy uniwersytetów europejskich, nadmorskich z uniwersytetami ukraińskimi. 
Uniwersytet w Odessie jest takim naturalnym partnerem.  

Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28 kwietnia 
2022 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 

w zastępstwie Przewodniczącego Senatu 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy  
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym 

 
 

prof. dr hab. Krzysztof Bielawski 


