
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 7 lipca 2021 roku 
 

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

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.  
 

Senat UG minutą ciszy uczcił pamięć Pani dr Katarzyny Żółkoś, Kierownika Stacji 
Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowcy akademickiego Wydziału Biologii. 
 

Dyrektor Biura Organizacji mgr A. Pauli przeprowadziła szkolenie z obsługi 
systemu do głosowania BOSCH. 
 

Mgr T. Aftański, Z-ca Dyrektora ds. Sportowych Centrum Wychowania Fizycznego 
i Sportu przedstawił prezentację pt. „Uniwersytet Gdański w klasyfikacji Akademickich 
Mistrzostw Polski – edycja 2020/2021”. Mgr T. Aftański poinformował, że mimo pandemii 
studenci bardzo chcieli uczestniczyć w tych mistrzostwach. Było to możliwe dzięki 
ogromnemu wsparciu trenerów i nauczycieli. Obecnie trwa finał Akademickich 
Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn w Gdyni. W Mistrzostwach 
udział bierze ponad 130 uczelni wyższych. W klasyfikacji generalnej Uniwersytet Gdański 
zdobył 5 złotych medali. Zdobyli je: Weronika Lizakowska - bieg na 1500m, Julia Sabiecka 
- karate kumite kat. 50kg, Wojciech Serkowski - biegi przełajowe 4,5km, Małgorzata 
Maślak - rzut oszczepem, Monika Trawczyńska - ergometr wioślarski OPEN. Trzy medale 
srebrne zdobyli Komar N., Danielewicz, Komar M., Sulewska - tenis ziemny kobiet;  
B. Zapora, M. Działoszewska, P. Adamczyk, A. Stój - sztafeta 4x400m kobiet; Agata 
Boraczyńska - skok o tyczce. Medal brązowy zdobył Szymon Gumkowski - biegi 
przełajowe na 9 km. Reprezentanci UG zdobyli wiele medali drużynowych  
w dyscyplinach: żeglarstwo, ergometr wioślarski, biegi przełajowe, lekka atletyka, futsal, 
piłka nożna, tenis stołowy, koszykówka, pływanie, piłka ręczna, szermierka, kolarstwo 
górskie, snowboard. Medale indywidualne uzyskali: Maria Leonowicz - slalom gigant; 
Kosma Wilk - snowboard; Filip Babiak - skoki przez przeszkody; Anna Sieroń - strzelectwo 
sportowe; Łukasz Smolnicki - bieg na 400m; sztafeta kobiet i mężczyzn 4x100m; Edyta 
Bielska, Klaudia Nazarowicz - skok w dal; sztafeta kobiet 4x400m; Blanka Zapora - bieg 
na 400m przez płotki; Jakub Stybor i Piotr Formalewicz trójskok; Małgorzata Maślak - 
pchnięcie kulą; Szymon Gumkowski - bieg na 3000m; Andrzej Wierciński 2x pierwsze 
miejsce oraz trzecie w UNI AMP w pływaniu; Natalia Łuszczyńska AMP w pływaniu; 
Mateusz Kozak, Karolina Murawska we florecie; Jarosław Skibicki - rzut oszczepem; 
Weronika Lizakowska - bieg na 800m. Uniwersytet Gdański daje studentom możliwość 
realizowania swoich pasji. W klasyfikacji generalnej bez ujęcia siatkówki plażowej 
Uczelnia zajęła czwarte miejsce w Polsce na ponad 130 uczelni i drugie wśród 
uniwersytetów. Uniwersytet Gdański był reprezentowany w 46 dyscyplinach na 48. 
Wymagało to dużej pracy organizacyjnej, udało się dzięki ogromnemu wsparciu władz 
Uczelni i zapewnionym środkom finansowym.  
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JM Rektor w imieniu własnym i Senatu UG pogratulował studentom sportowcom 
sukcesu, który jest tym cenniejszy, że Uczelnia nie ma jeszcze zaplecza sportowego  
z prawdziwego zdarzenia.  
 
 
ad 1 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował dodanie do porządku obrad 
dodatkowego punktu 2.4. „Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Stanisława Kryszewskiego na stanowisko 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim”.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni: 

2.1. wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Jacka Urbańskiego, 
2.2. wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny 

Jędrzejowicz, 
2.3. wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jarosława 

Pykacza, 
2.4. wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. 

Stanisława Kryszewskiego na stanowisko profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim.  

3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Rady Uniwersytetu Gdańskiego za 2020 rok. 

4. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 158/19 w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 
2020-2024. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Wydawnictwa 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. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres 
do końca kadencji 2020-2024. 

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 17 czerwca 
2021 roku.  

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2.1 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dra hab. Jacka Urbańskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Jacka Urbańskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.2 

Dr hab. M. Marciniak, prof. UG w zastępstwie Dziekana przedstawił wniosek 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dr hab. Joanny Jędrzejowicz na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 2.3 

Dr hab. M. Marciniak, prof. UG w zastępstwie Dziekana przedstawił wniosek 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jarosława Pykacza na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Jarosława Pykacza na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad. 2.4 

Dr hab. M. Marciniak, prof. UG w zastępstwie Dziekana przedstawił wniosek 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Stanisława 
Kryszewskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Stanisława Kryszewskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 12 
Statutu UG do zadań Rady Uniwersytetu należy składanie Senatowi rocznego sprawozdania 
z działalności. 

Przewodniczący Rady Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Maciej Duszczyk, prof. UW 
poinformował, że poprzednia Rada kadencji 2019/2020 obradowała w siedmioosobowym 
składzie. Przewodniczącym był dr Marek Głuchowski a członkami: Maciej Dobrzyniecki,  
dr Kazimierz Janiak, prof. dr hab. Ewa Łojkowska prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. 
Dorota Pyć, prof. UG i Agata Myszka Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG. Rada 
funkcjonowała przez niecałe dwa lata, jej kadencja była skrócona w związku z wejściem  
w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Odbyły się 22 posiedzenia Rady. 
Rada podjęła 27 uchwał, spełniła wszystkie swoje obowiązki ustawowe, zakończyła 
działalność 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie ma formę statystyczną. Sprawozdanie 
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nowej Rady UG będzie bardziej obszerne, merytoryczne, będzie w nim poruszona sprawa 
przyjęcia Statutu i Strategii UG. Nowa Rada jest ciałem monitorującym działalność JM 
Rektora i Kolegium Rektorskiego, swoim doświadczeniem będzie wspierać rozwój Uczelni. 
Nowa Rada UG praktycznie spotyka się trzy razy w miesiącu. Planowane są spotkania na 
wydziałach, chodzi o to, żeby poznać ich specyfikę i potrzeby oraz wypracować efektywną 
współpracę. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że uczestniczył w ostatnim 
posiedzeniu Rady UG, w którym brał udział także Przewodniczący poprzedniej Rady  
dr Marek Głuchowski, który szczegółowo przedstawił zakres i sposób działania tamtej 
Rady. JM Rektor poinformował, że władze rektorskie intensywnie współpracują z Radą UG, 
posiedzenia często mają wymiar tematyczny, poświęcone są bieżącej działalności Uczelni.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2020 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 4  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 158/19 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz 
Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 2020-2024. 

JM Rektor poinformował, że chodzi o uzupełnienie składów komisji przed wyborami 
do rad wydziałów, które będą działały od listopada br. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 158/19 w sprawie powołania 
Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz Wydziałowych Komisji Wyborczych na kadencję 
2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że 
pierwsza zmiana wynika z organizacyjnego rozwoju Wydawnictwa oraz chęci utworzenia 
w nowym roku akademickim księgarni Wydawnictwa połączonej z kawiarnią, w której 
poza sprzedażą książek będą organizowane wydarzenia o charakterze naukowym, 
artystycznym i kulturalnym. Druga zmiana dotyczy zmiany struktury Wydawnictwa pod 
kątem zarządzania i opiniowania prac do publikacji. Chodzi o to, żeby dzisiejsze Kolegium 
redakcyjne, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich wydziałów, 
przekształcić w radę wydawnictwa i zachować obecne kompetencje Kolegium w zakresie 
strategicznego planowania, opiniowania planów wydawniczych, opiniowania sprawozdań 
z działalności, wyznaczania kierunków rozwoju. Przyszłe Kolegium redakcyjne uzyskałoby 
funkcje ciała operacyjnego, które od początku do końca pilnuje procesu kwalifikowania 
prac do druku i gwarantuje, aby każda wydawana pozycja cieszyła się wystarczającą, 
świetną jakością. Ponadto wprowadzony zostaje zapis, który obligatoryjnie nakazuje 
testować każdą pozycję w systemie antyplagiatowym.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak stwierdził, że istotna jest kwestia finansowania przez 
Wydawnictwo rozpraw habilitacyjnych. W Regulaminie napisano, że Wydawnictwo będzie 
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dofinansowywało maksymalnie dwie rozprawy habilitacyjne z danego wydziału. 
Wydawało się, że Wydawnictwo z automatu dofinansowuje rozprawy habilitacyjne do 10 
arkuszy, bez limitów ilościowych. Czy system dofinansowania nie powinien być 
uzależniony od liczby pracowników na danym wydziale? Co zrobić jeżeli na dużym 
wydziale takim jak Wydział Filologiczny pojawią się np. cztery habilitacje? Kolejna sprawa 
to kwestia wolnego dostępu. Pracownicy chcieliby żeby artykuły, które opublikowali  
w monografiach wieloautorskich wydanych przez Wydawnictwo UG były umieszczane  
w portalu Academia.edu. W tej chwili nie wolno tego robić, ponieważ pracownicy podpisują 
umowę na mocy, której Wydawnictwo UG ma wszelkie prawa do danej pracy. Polityka 
Wydawnictwa jest taka, że tak długo jak wersja papierowa danej publikacji nie jest 
sprzedana, to nie udziela się zgody na zamieszczanie danego tytułu w wolnym dostępie. 
Wynika to z interesu ekonomicznego Wydawnictwa. Wydaje się jednak, że Wydawnictwo 
nie działa w oparciu o rachunek ekonomiczny, ponieważ publikacje są w znacznym stopniu 
publikowane w oparciu o fundusze pochodzące z wydziałów. Czy czysty rachunek 
ekonomiczny powinien przeważać w sytuacji, kiedy zamieszczanie artykułów w wolnym 
dostępie, zwłaszcza międzynarodowym w znanym i odwiedzanym portalu przyczynia się 
do zwiększenia doniosłości danej publikacji i pozycji autora, a w konsekwencji pozycji 
Uczelni? Obecnie interes ekonomiczny Wydawnictwa przeważa nad interesem całej 
Uczelni i jej prestiżu naukowego.  

Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski poinformował, że liczba 
dwóch habilitacji wynika ze statystyk, którymi Wydawnictwo w tej chwili dysponuje. Jest 
to faktyczna, uśredniona liczba. W przypadku, kiedy zaistniałaby potrzeba wydania 
większej liczby rozpraw habilitacyjnych będą one finansowane z innego źródła, czyli bądź 
ze środków rektorskich, bądź z programów wydawania monografii. Nie ma tu żadnego 
zagrożenia, chodzi o to, żeby w racjonalny sposób panować nad kosztami ponoszonymi 
przez Wydawnictwo. Jeśli chodzi o otwarty dostęp, to w tej chwili polityka jest taka, że  
w momencie wyczerpania nakładu papierowego książka może zostać przekazana do 
otwartego dostępu. Były przypadki kiedy otwarty dostęp był możliwy od samego początku. 
Wymaga to innego podejścia do kalkulacji wydania danej pozycji. Udostępniając prace  
w otwartym dostępie rezygnuje się z jej sprzedaży w formie papierowej i przychodów  
z tego tytułu.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, iż często jest tak, że autorzy nie 
chcą podpisywać umowy o zrzeczeniu się przychodów z tytułu sprzedaży. Tam, gdzie jest 
to możliwe należy promować otwarty dostęp a wręcz go finansować. Wysokopunktowane 
monografie mieszczą się w zakresie programów doskonałościowych i w takim przypadku 
można wprost sfinansować otwarty dostęp, czyli wykupić tantiemy autorskie  
i przyspieszyć wprowadzenie publikacji do otwartego obiegu.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że uśrednienie dwóch publikacji habilitacji na 
wydział w sytuacji, kiedy wydziały się różnią pod względem liczebności pracowników, nie 
wydaje się najlepszym pomysłem. Jeśli chodzi o wolny dostęp, to pracownicy Wydziału 
Filologicznego stwierdzają, że generalnie jest zakaz publikowania w wolnym dostępie.  

Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. 
dr hab. K. Bielawski poinformował, że Komisja Organizacji i Rozwoju jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany Regulaminu Wydawnictwa.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 48 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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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 modyfikacje polegają na dostosowaniu programów do aktualnych 
przepisów, wynikają z nabytych doświadczeń, z wewnętrznych sprawozdań oraz opinii 
PKA. Nad zmianami pracowały rady programowe, zespoły dziekańskie i wiele innych 
osób, w tym interesariusze zewnętrzni. Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia  
dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zaproponował wprowadzenie autopoprawki - § 1 dotyczy 
programów studiów, które będą realizowane w roku akademickim 2021/2022, natomiast 
§ 2 dotyczy programów już realizowanych. Wprowadza się zmiany w programach 
studiów pierwszego i drugiego stopnia – w programie studiów pierwszego i drugiego 
stopnia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, profil ogólnoakademicki, 
prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny – dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2020/2021: w programie studiów pierwszego i drugiego stopnia na 
kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, profil ogólnoakademicki, 
prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny – dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku 
akademickim 2019/2020. Proponowane zmiany uzyskały pozytywną opinię Komisji ds. 
Kształcenia.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie ustalenia 
programów studiów na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
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 oferta studiów podyplomowych jest na bieżąco modyfikowana, 
przystosowana do potrzeb interesariuszy, unowocześniana poprzez wprowadzanie 
nowych oraz modyfikację prowadzonych do tej pory studiów podyplomowych.  
W omawianej uchwale jest mowa zarówno o nowych jak i modyfikowanych studiach 
podyplomowych. W przypadku studiów skandynawistycznych blisko 50% zajęć 
zaplanowano w formie zdalnej, co wynika z zapotrzebowania uczestników tych studiów. 
Nową propozycją są studia podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: 
morska energetyka wiatrowa. Propozycja ta jest wynikiem współpracy dwóch wydziałów 
przy dużym wsparciu interesariuszy. Studia Podyplomowe Lokalne struktury władzy – 
kształtowanie elit samorządowych, to wykorzystanie wiedzy i doświadczenia własnych 
pracowników, których wielu pełni różne funkcje w organach samorządowych. Studia 
podyplomowe psychologia edukacji są nowym projektem organizowanym przy 
współpracy ze środowiskiem trójmiejskich pedagogów. Dopracowany został program 
studiów podyplomowych Prawo spółek. 

Dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zwróciła się z prośbą o uzasadnienie drugiej 
części nazwy Studiów Podyplomowych Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit 
samorządowych. 
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Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że nazwę tę zaproponowali prowadzący zajęcia, którzy dzielą się swoim 
doświadczeniem. Są przedstawiciele tych elit, osoby, które aktywnie uczestniczą w życiu 
organów samorządowych. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zmiany 
programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020-
2024.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że do komisji wybrali się nowi 
przedstawiciele doktorantów. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres 
do końca kadencji 2020-2024. 
 
 
ad 9  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
17 czerwca 2021 roku.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
17 czerwca 2021 roku. 
 
 
ad 10 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował Senatowi UG, Prorektorom, 
Dziekanom oraz Radzie UG za wspólną pracę w trudnych warunkach komunikacyjnych, 
za wsparcie, budujące, konstruktywne dyskusje. Kolejne posiedzenie Senatu planowane 
jest na 23 września a inauguracja roku akademickiego na 4 października 2021 roku. Na 
razie nie wiadomo jeszcze jak rozwinie się sytuacja pandemiczna, Uczelnia przygotowuje 
się do nauczania hybrydowego.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że obecny stan legislacyjny dotyczący nauczania zdalnego obowiązuje do 
końca tego roku akademickiego. Sytuacja jest trudna do przewidzenia, dlatego wydany 
został komunikat dotyczący hybrydowego rozpoczęcia roku akademickiego. Niektóre 
zajęcia można prowadzić zdalnie a te, które ze względu na efekty uczenia się wymagają 
bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi będą prowadzone stacjonarnie. Szczególnie 
uwzględnić trzeba sytuację nowo przyjętych studentów, którzy muszą się zaadaptować  
w Uczelni. Należy pamiętać, że pewien procent zajęć on-line już został zrealizowany. Na 
studiach drugiego stopnia trudność może sprawić nieprzekroczenie limitu 75% punktów 
ECTS, które mogą być obecnie realizowane w formie zdalnej. Być może nastąpią zmiany 
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legislacyjne, które uelastycznią podejście do kształcenia. Obecność studentów na Uczelni 
wiąże się z wieloma obostrzeniami, problemami związanymi z zakwaterowaniem  
w domach studenckich. Cudzoziemcy studiujący w ramach wymiany międzynarodowej 
będą przyjmowani w domach studenckich, miejsca dla nich są zabezpieczone. Potrzebne 
są kompleksowe rozwiązania. Nie ma danych mówiących ilu studentów się zaszczepiło, 
bowiem są to dane wrażliwe, których nie wolno zbierać. Niepokojący jest niski poziom 
szczepień wśród kandydatów na studia. Przygotowanie zajęć hybrydowych wydaje się 
najlepszym rozwiązaniem. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że trzech wybitnych profesorów 
Uniwersytetu Gdańskiego zostało uhonorowanych wysokimi odznaczeniami.  
Prof. Tadeusz Linkner został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i literackiej, za 
działalność na rzecz popularyzowania kultury regionu Kaszub i Kociewia Prof. dr hab. 
Mirosław Chaberek otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu kolejowego, za osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej. Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, za zasługi dla 
Niepodległej uhonorowany został prof. dr hab. Jacek Zaucha z Wydziału Ekonomicznego 
UG. JM Rektor w imieniu własnym, władz Rektorskich oraz Senatu UG pogratulował 
wyróżnionym profesorom.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 


