
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 19 grudnia 2019 roku 
 
 Posiedzenie w zastępstwie JM Rektora prof. dra hab. J. P. Gwizdały prowadził 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Prof. dr hab. P. Stepnowski odczytał 
listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu 
do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył prof. dr hab. Wojciechowi Tylmannowi 
z Wydziału Oceanografii i Geografii akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 
profesora, dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, dr hab. Magdalenie Błażek,  
dar hab. Annie Kalinowskiej-Żeleźnik, dr hab. Katarzynie Skrzypińskiej, dr hab. Marcinowi 
Szulcowi z Wydziału Nauk Społecznych akty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku 
profesora uczelni. JM Rektor życzył nowo mianowanym profesorom dalszych osiągnięć  
w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 

dra hab. Piotra Stańczyka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
4. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie 

tytułu profesora nauk społecznych dr hab. Barbarze Gawdzie z Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

5. Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie 

tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Annie Nowickiej z Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
7. Projekt uchwały Senatu UG sprawie opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej 

nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 
8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego 

i habilitacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego. 
9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 

Nauczanie języka kaszubskiego w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 
2019/2020. 

10. Sprawozdanie z działalności Centrum Języków Obcych za rok akademicki 2018/2019. 

11. Sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu za rok 

akademicki 2018/2019. 

12. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG 
w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
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13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
28 listopada 2019 roku.  

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Piotra Stańczyka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 55 osób tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu.   
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Piotra Stańczyka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
nauk społecznych dr hab. Barbarze Gawdzie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie z ustawą 
wprowadzającą ustawę Prawo o szkolnictwie i nauce postępowania o nadanie tytułu 
profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy od dnia  
1 października 2019 roku prowadzi senat. 

Prof. dr hab. Mariola Bidzan poinformowała, że zespół do przygotowania 
projektów uchwał w toku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Pani  
dr hab. Barbarze Gawdzie z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie w składzie: prof. dr hab. Hanna Brycz, prof. dr hab. Krzysztof Jodzio, prof. dr 
hab. Beata Pastwa-Wojciechowska, prof. dr hab. Teresa Rostowska, prof. dr hab. Mariola 
Bidzan zapoznał się z recenzjami sporządzonymi przez: prof. dr hab. Barbarę Bokus  
z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Lidię Cierpiałkowską z Uniwersytetu  
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Alinę Kolańczyk z SWPS Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego, prof. dr hab. Emilię Łojek z Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz prof. dr hab. Magdalenę Marszał-Wiśniewską z SWPS Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego. Konkluzje wszystkich recenzentów były bardzo pozytywne, 
w związku z tym zespół rekomenduje Senatowi UG podjęcie uchwały popierającej 
wniosek o nadanie tytułu profesora nauk społecznych Pani dr hab. Barbarze Gawdzie  
z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 55 osób tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
społecznych dr hab. Barbarze Gawdzie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w Lublinie. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 5 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 
nauk chemicznych dr hab. Annie Nowickiej z Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Makowski poinformował, że dr hab. Anna Nowicka jest 
zatrudniona na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, stopień naukowy doktora 
uzyskała w 2005 roku a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie 
chemia w 2014 roku. W dniu 14 marca 2019 roku Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Gdańskiego podjęła uchwałę popierającą wniosek o nadanie dr hab. Annie Nowickiej 
tytułu profesora. Wniosek obejmował 65 artykułów, łączna liczba cytowani 634, Indeks 
Hirhsa wynosi 15. Dr hab. A. Nowicka odbyła szereg staży zagranicznych min. w Stanach 
Zjednoczonych, Irlandii, Niemczech, Danii w liczących się ośrodkach naukowych. 
Recenzentami wyznaczonymi przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów byli:  
prof. dr hab. Grzegorz Sulka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Wojciech 
Wróblewski z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. Krzysztof Winkler z Uniwersytetu 
w Białymstoku, prof. dr hab. Jerzy Radecki z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności 
Polskiej Akademii Nauk oraz prof. dr hab. Mieczysław Łapkowski z Politechniki Śląskiej. 
Wszystkie recenzje kończą się jednoznaczną pozytywną oceną dorobku naukowego 
zarówno formalną jak i jakościową. Komisja w składzie prof. dr hab. Adam Prahl,  
prof. dr hab. Tomasz Puzyn i prof. dr hab. M. Makowski po zapoznaniu się z dokumentacją 
postanowiła rekomendować Senatowi UG podjęcie uchwały w sprawie poparcia wniosku 
o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych Pani dr hab. Annie Nowickiej  
z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
chemicznych dr hab. Annie Nowickiej z Uniwersytetu Warszawskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że na wydrukowanie materiałów na 
posiedzenie Senatu UG zużywa się bardzo dużo papieru.  
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że każdy z Senatorów 
może wybrać w jakiej formie chce otrzymywać materiały - papierowej czy elektronicznej. 
Trzeba to zgłosić w Biurze Organizacji i Legislacji.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że woli formę papierową, ale 
byłoby dobrze, gdyby materiały mogły być drukowane na papierze ekologicznym.  
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Senatu 
zostały przedstawione i omówione proponowane zmiany Statutu UG. Ponadto w wyniku 
dyskusji wprowadzono następujące zmiany:  
- w § 32 ust. 1 skreśla się pkt 8. Chodzi tu o rezygnację z kompetencji rady dyscypliny 
dotyczącej opiniowania zatrudnienia i awansów pracowników badawczych i badawczo-
dydaktycznych danej dyscypliny naukowej. Dzięki temu procedury zostaną uproszczone. 
Sprawy te opiniuje Senat UG a polityka kadrowa leży w gestii Dziekanów i JM Rektora. 
- § 72 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „składanie do Rektora wniosków w sprawie 
zatrudnienia, awansów i nagradzania nauczycieli akademickich oraz udzielania urlopów 
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naukowych”. Chodzi tu o uzupełnienie kompetencji dziekana o składanie do JM Rektora 
wniosków w sprawie awansów. Tego elementu brakowało i zostaje on dodany. 
- § 98 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Na stanowisku profesora uczelni w grupie 
pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych może być zatrudniona osoba 
posiadająca 1) stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień naukowy doktora i 
osiągnięcia naukowe krajowe lub zagraniczne stanowiące znaczący wkład w rozwój 
określonej dyscypliny, w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 2) znaczące osiągnięcia 
w zakresie: a) działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadry naukowej, 
kierowania zespołami badawczymi lub projektami bądź prowadzenia projektów;  
b) istotnej aktywności naukowej, w tym w szczególności realizowanej w więcej niż jednej 
uczelni lub instytucji naukowej, również zagranicznej. Warunkiem zatrudnienia jest 
zasięgnięcie opinii Senatu, który przed wydaniem opinii, może zwrócić się do recenzenta 
spoza Uniwersytetu, posiadającego tytuł profesora o ocenę dorobku naukowego 
kandydata”. Zapis ten jest konsekwencją propozycji wcześniejszej, polegającej na 
skreśleniu kompetencji opiniodawczej rady dyscypliny. W tym przypadku głos 
decydujący będzie miał Senat, który przed wydaniem opinii będzie mógł zwrócić się do 
recenzenta spoza Uczelni o ocenę dorobku naukowego kandydata. 
- wprowadzenie do wyliczenia w § 106 otrzymuje brzmienie: „Zatrudnienie na 
stanowisku pracownika badawczego może nastąpić jedynie w odniesieniu do nauczyciela 
akademickiego, który…”. Do tej pory możliwość zatrudnienia na stanowisku pracownika 
badawczego była ograniczona jedynie do sytuacji, w której pracownik był zatrudniany na 
czas określony. Postanowiono przepis ten zmodyfikować, ponieważ zatrudniani są także 
pracownicy badawczy na czas nieokreślony, tym bardziej, że z przepisów prawa pracy 
wynika, iż kolejne zatrudnienie z mocy prawa przekształca się w zatrudnienie na czas 
określony. Chodzi o to, żeby zapewnić pracodawcy swobodę sposobu zatrudniania. 
 Dr M. Tarkowski poinformował, że nie zgadza się z propozycją ograniczania roli 
opiniodawczej rad dyscyplin. W przypadku zatrudnienia pracownika naukowo-
dydaktycznego opinia rady dyscypliny dotycząca kryteriów naukowych i jeszcze jakiegoś 
innego ciała dotycząca strony dydaktycznej byłaby wskazówką dla dziekana.  

Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że zanim dojdzie do zatrudnienia 
przeprowadzany jest konkurs i trudno jest modyfikować wynik rozstrzygnięcia komisji 
konkursowej nawet poprzez opinię rady dyscypliny. W świetle ustawy polityka kadrowa 
należy do Rektora, oprócz tego za asystenta czy adiunkta odpowiada kierownik katedry, 
istotny głos ma także dziekan. Włączanie w tę procedurę rady dyscypliny nie jest 
niezbędne. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że rada dyscypliny 
nie zawsze składa się z przedstawicieli jednego wydziału. Często członkami rad dyscyplin 
są przedstawiciele dwóch albo więcej wydziałów, którzy nie zawsze znają specyfikę  
i potrzeby danej jednostki jeśli chodzi o prowadzenie dydaktyki, czy aktywność naukową.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Makowski stwierdził, że do tej pory funkcjonowały 
komisje konkursowe a mimo to wnioski stawały także na radzie wydziału. Rekomendacja 
rady wydziału była kierowana do JM Rektora. Byłoby dobrze, gdyby chociaż rada 
dziekana wydawała opinię w sprawach zatrudnienia.  
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dziekan zawsze 
może zasięgnąć opinii rady dziekana, gdyż wspomaga ona działalność dziekana w każdej 
dziedzinie.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że dziekan zawsze może powołać komisję, która 
pomoże przy podjęciu decyzji, ponadto organem opiniodawczym jest rada dziekana. Brak 
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konieczności zasięgania opinii rady dyscypliny daje swobodę działania oraz nie wydłuża 
procedur.  
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski stwierdził, że waga decyzji komisji konkursowej 
jest wysoka. Jeżeli rada dziekana czy rada dyscypliny podważyłyby rozstrzygnięcie 
konkursu, to mogłoby dojść do sytuacji, która skończy się procesem sądowym. Osoba, 
która wygrała konkurs a nie uzyskała pozytywnej opinii rady dyscypliny i w konsekwencji 
nie została zatrudniona będzie miała pełne prawo odwołać się do sądu.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że dr M. Tarkowskiemu chodziło 
raczej o to, żeby rada dyscypliny miała jakikolwiek wpływ na standard zatrudniania 
pracowników naukowych w ramach danej dyscypliny. Wydłużanie procedury  
i opiniowanie każdego wniosku wydaje się niezasadne, ale przygotowanie pewnych 
wytycznych dotyczących zatrudniania, dokumentu, który mówiłby o pewnych 
standardach byłoby jak najbardziej zasadne. Pozwoliłoby to utrzymywać pewne 
standardy na wszystkich wydziałach, szczególnie w przypadku zatrudnienia w ramach 
jednej dyscypliny na różnych wydziałach. Oczywiste jest jednak, że o zatrudnieniu danej 
osoby ostatecznie decyduje JM Rektor.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski zgodził się ze stwierdzeniem, że 
takie standardy powinny powstać. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że w porządku obrad raz napisano 
„projekt uchwały” a raz „uchwała”. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG stwierdził, że uchwały są projektem dopóki Senat ich 
nie podejmie.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, że zaszła pomyłka  
i zwrócił się do Senatorów z pytaniem, czy głosowanie ma dotyczyć łącznie wszystkich 
zmian Statutu UG, czy każdej zmiany z osobna.  

Dr hab. M. Bogusz, prof. UG stwierdził, że jeżeli żaden z Senatorów nie zgłasza 
propozycji głosowania odrębnie nad poszczególnymi zmianami, to można głosować en 
bloc. 
Głosowanie łącznie wszystkich zmian: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 
61 osób, 58 osób tak, 1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej kryteriów oceny okresowej nauczycieli 
akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w związku ze 
zmianą ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kompetencja ustalenia zasad ocen 
okresowych nauczycieli akademickich w uczelni zostaje przeniesiona na rektora, przy 
czym rektor propozycję tę konsultuje z senatem, związkami zawodowymi oraz 
samorządami studentów i doktorantów. Uprzednio obowiązujące przepisy dotyczące 
oceny dostosowano do nowych realiów oceny działalności naukowej. Jest to zupełnie 
nowy system punktowania dorobku naukowego, oceny zbiorowisk, jednostek. W jak 
najmniejszym stopniu odnoszono się do oceny parametrycznej tym bardziej, że MNiSW 
wielokrotnie zwracało uwagę, iż nie można wprost połączyć dwóch zasad oceny, czyli 
ocena jednostkowa pracownika nie może bezpośrednio wynikać z potrzeb ocen 
parametrycznych. Pierwszy projekt zarządzenia Rektora w sprawie oceny skierowano do 
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poszczególnych rad dyscyplin naukowych. Uzyskano opinie, komentarze i uwagi 
wszystkich rad także w odniesieniu do tego, czy system zasad oceny okresowej ma 
określać wyłącznie minimum poniżej, którego ocena może być negatywna, czy też ma 
działać stymulacyjnie, motywacyjnie na pracowników. Niektórzy przewodniczący rad 
dyscyplin postulowali wprost, aby znacząco zaostrzyć kryteria i podnieść określone progi. 
Po uzyskaniu opinii rad dyscyplin dyskutowano nad dokumentem na posiedzeniu Rady 
Rektora, tam również wniesiono kolejne poprawki, uściślenia a także uproszczenia 
systemu, chociażby poprzez rezygnację z różnicowania punktacji danego osiągnięcia  
w zależności od stanowiska. Dokument ten modyfikowano jeszcze w trybie 
autopoprawek do dzisiejszego poranka, ponieważ jeszcze wczoraj wieczorem wpłynęły 
kolejne uwagi. Jedna z istotnych poprawek w stosunku do dokumentu, który otrzymali 
Senatorowie dotyczy § 3 ust. 1 - zgodność kwalifikacji członków komisji ma dotyczyć 
działalności naukowej, a nie jak napisano dyscypliny naukowej. Jest to pojęcie szersze, 
wychodzi naprzeciw tym pracownikom badawczo-dydaktycznym, którzy realizują 
badania w więcej niż jednej dyscyplinie. W § 4 modyfikacja dotyczy ust. 1 pkt 4, chodzi  
o przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu pracy Uniwersytetu Gdańskiego i rzetelne 
wykonywanie obowiązków na danym stanowisku pracy, w tym sprawozdawczych, które 
zaczynają odgrywać coraz większą rolę. W najbliższym systemie parametryzacji każdy  
z pracowników ze zdeklarowaną dyscypliną naukową będzie musiał zatwierdzić  
w systemie swój dorobek naukowy. W systemie ocen rzetelność sprawozdawcza powinna 
odpowiednio wybrzmieć. Uściślono także zapisy dotyczące powołania ewentualnego 
eksperta – komisja może powołać eksperta również spoza Uczelni, ale tylko w przypadku, 
gdy osiągnięcia ocenianego nauczyciela budzą wątpliwości komisji lub komisja zamierza 
dokonać oceny negatywnej. Wątpliwości te mogą wynikać również z niewystarczającego 
poczucia kwalifikacji w zakresie prowadzonej działalności naukowej. W § 5 uściślono 
zakres wypełniania przez nauczyciela akademickiego obowiązków dydaktycznych  
w oparciu nie tylko o ankiety, ale też inny sposób określony przepisami odrębnymi. 
Ponadto wykorzystuje się wyniki hospitacji zajęć dydaktycznych oraz innych opinii na 
temat jakości prowadzonych zajęć. Dziekani często postulowali o możliwość 
informowania komisji o innych okolicznościach, które zachodzą przy ocenie działalności 
dydaktycznej. W trybie autopoprawki proponuje się wprowadzenie zapisu mówiącego  
o przeprowadzaniu zajęć zgodnie z sylabusem przedmiotu oraz planem zajęć.  
W § 7 ust. 1 uściślono rolę przedstawicieli związków zawodowych, bardzo precyzyjnie 
określono w jakim trybie przedstawiciele związków zawodowych biorą udział  
w posiedzeniu komisji oceniającej. W posiedzeniu komisji oceniającej może również 
uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Rektora. Zgodnie z § 7 ust. 2 
oceniany nauczyciel akademicki może wnieść do Rektora o wyłączenie wskazanego 
członka komisji oceniającej „uprawdopodobniając brak jego bezstronności”. Wydaje się 
że jest to dość niefortunny zapis, gdyż łatwiej jest argumentować czyjąś stronniczość.  
W § 7 ust. 3 proponuje się zapis: przed podjęciem przez komisję oceniającą decyzji  
o ocenie negatywnej, komisja informuje nauczyciela akademickiego o możliwości 
złożenia dodatkowych wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż siedem dni od dnia 
poinformowania nauczyciela. Natomiast § 9 dotyczy trybu doręczenia zawiadomienia  
o dokonaniu oceny i trybie odwołania. Uściślono skład komisji odwoławczej. Postulowano 
także, aby odwoławcza komisja oceniająca przy wydawaniu opinii mogła wziąć pod 
uwagę inne osiągnięcia ocenianego nauczyciela akademickiego, które nie są ujęte  
w załączonym katalogu osiągnięć. Jeśli chodzi o szczegółowe kryteria, to uproszczono 
tabelę z rodzajem osiągnięcia naukowego. Wprowadzono dodatkowo punkt 7 - redakcja 
lub współredakcja monografii naukowej a także pełnienie funkcji redaktora naczelnego 
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w czasopiśmie z właściwego wykazu. Obecnie nie wiadomo jak będzie wyglądała 
ostateczna ocena ostatnich czterech lat działalności, czy będzie stosowana punktacja 
dawnego wykazu czasopism czyli A, B i C, czy też nowa punktacja. Na razie trzeba 
poruszać się w dzisiejszym porządku prawnym. Ponadto rozdzielono  
wyraźnie czasopisma dwudziestopunktowe od czterdziestopunktowych  
i siedemdziesięciopunktowych, nadal najważniejsze, wysokiej klasy są wydawnictwa 
powyżej stu punktów. Dodatkowo wprowadzono zapis, który promuje kierowanie 
projektami, natomiast zrezygnowano z obowiązku występowania  
z wnioskiem o finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych. Pojawiają się również dwa 
osiągnięcia uznaniowe, które pozostawia się do wyceny wydziałowym komisjom 
oceniającym czyli prestiżowe nagrody naukowe, komercjalizacja wyników badań 
naukowych. Wprowadzono osiągnięcie w postaci zagranicznych staży naukowych a także 
uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego. Dodatkowo dla pewnych osiągnięć 
naukowych, które nie są wysoce prestiżowe wprowadza się progi ilościowe, chodzi o to, 
żeby niektóre osiągnięcia mogły być wykazane, ale nie więcej niż dwu lub trzykrotnie. 
Komisja oceniająca może przyznać inną liczbę punktów za monografię, która nie znalazła 
się w wykazie jeżeli Komisja Ewaluacji Nauki uzna ją za monografię. W trybie 
parametryzacji taka czynność będzie możliwa. Katalog osiągnięć dydaktycznych  
w działalności naukowej jest wspólny dla wszystkich nauczycieli akademickich, 
natomiast jeśli chodzi o osoby zatrudnione w grupie pracowników dydaktycznych 
proponuje się wprowadzenie obowiązku wykazania co najmniej czterech osiągnięć  
z dodatkowych, które są typowe dla działalności dydaktycznej, czyli publikacje 
dydaktyczne, udział w wydziałowych zespołach zapewniania jakości kształcenia, 
zastosowanie innowacyjnych metod dydaktycznych. Chodzi o to, żeby stanowisko 
dydaktyczne faktycznie dawało motywację do włączania się w pracę dydaktyczną. 
Osiągnięcia te będą brane pod uwagę przez Polską Komisję Akredytacyjną a zgodność 
dorobku z prowadzeniem zajęć jest jednym z warunków pozytywnego przejścia 
akredytacji. Proponuje się cztery takie osiągnięcia jako obowiązkowe w okresie czterech 
lat. Dodatkowo w działalności organizacyjnej punkt „działalność w zakresie popularyzacji 
nauki” zostaje uzupełniony o sport akademicki. Osiągnięcia organizacyjne również  
w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu będą mogły być brane pod uwagę jako jeden 
z elementów oceny działalności organizacyjnej. Ponadto w dokumencie pojawiła się 
nieścisłość – w przepisach ogólnych mowa jest o konferencjach międzynarodowych,  
a w konkretnych osiągnięciach enumeratywnie w tabeli 1 o wszystkich konferencjach. 
Należy uściślić konferencje do tych zagranicznych, bo tam rzeczywiście powstają 
materiały, które są w wykazach czasopism.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie jaki 
jest okres rozliczeniowy. Zachodzi rozbieżność – w Statucie jest mowa o trzech latach  
a w szczegółowych kryteriach oceny o czterech latach.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, że statutowo okres oceny 
jest co najmniej trzyletni, może być roczny, dwu, trzyletni, natomiast każdorazowo pod 
uwagę będzie brany okres ostatnich czterech lat. To jest ten okres, w którym faktycznie 
można wykazać pracę, dorobek naukowy, który powstaje z bardzo różną dynamiką  
i zróżnicowaniem w zakresie dyscyplin. W okresie czteroletnim można faktycznie 
stwierdzić, czy pracownik jest aktywny naukowo czy nie. Okresy te mogą nakładać się  
w kolejnych ocenach. Sprawozdanie dotyczy ostatnich czterech lat. 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że w dorobku naukowym nie 
uwzględniono recenzji prac na stopień doktora i doktora habilitowanego i tytuł profesora 
a przecież to też jest działalność naukowa. Żeby napisać recenzję trzeba przeczytać wiele 
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książek, artykułów a poza tym zlecenie wykonania takiej pracy świadczy o pewnym 
prestiżu w środowisku.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dyskutowano na 
ten temat i uznano, że jest to praca naukowa, ale nie osiągnięcie, które można uznać za 
główny przejaw działalności naukowej. Działanie to jest raczej związane z prestiżem 
pracownika w środowisku. 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zaproponował, aby sporządzanie recenzji 
prac na stopień doktora i doktora habilitowanego i tytuł profesora zakwalifikować do 
działalności organizacyjnej.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dorobek 
organizacyjny zostanie poszerzony o recenzje dorobku naukowego.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że w punkcie 23 tabeli, w której 
wymienione są szczegółowe kryteria oceny osiągnięć naukowych mowa jest  
o komercjalizacji wyników badań naukowych i usługach badawczych. Czy wykłady 
regularnie prowadzone w szkole mieszczą się w tej kategorii? 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że nie, gdyż jest to 
rodzaj pracy na rzecz innych podmiotów, ale wykonywanej w imieniu Uczelni.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wyjaśnił, 
że komercjalizacja jest wykazywana w systemie POL-on. Jest ona tam konkretnie 
zdefiniowana i nie można dodawać innych elementów.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował zmianę następującego zapisu:  
„W przypadku grupy pracowników badawczo-dydaktycznych do uzyskania oceny 
pozytywnej jest wymagane uzyskanie w ciągu 4 lat przed dokonaniem oceny co najmniej: 
6 punktów przez osobę zatrudnioną na stanowisku profesora lub profesora uczelni; 5 
punktów przez osobę zatrudnioną na stanowisku adiunkta; 2 punktów przez osobę 
zatrudnioną na stanowisku asystenta.” Wydaje się, że w przypadku stanowiska profesora 
lub profesora uczelni należy podwyższyć wymaganą liczbę punktów z sześciu do siedmiu. 
W przeciwnym razie młodzi pracownicy będą postrzegać tę grupę jako tę, która traktuje 
się dość łagodnie, bo między adiunktami a profesorami lub profesorami uczelni jest tylko 
jeden punkt różnicy. Wydaje się, że uzyskanie siedmiu punktów do uzyskania oceny 
pozytywnej to nie jest zbyt wysoki próg. Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zgłosił dwie 
poprawki redakcyjne: na stronie 3 w § 8 napisano, że ocena może być pozytywna lub 
negatywna. Jest to niefortunne sformułowanie, słuszny byłby zapis: „wynik oceny może 
być pozytywny lub negatywny”. Na stronie 4w § 3 napisano, iż kryterium oceny osiągnięć 
organizacyjnych nauczyciela akademickiego stanowi należyte wykonywanie 
obowiązków. Słowo „należyte” jest niepotrzebne, powinno być napisane: stanowi stopień 
wywiązywania się z obowiązków.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że obie poprawki 
redakcyjne zostaną wprowadzone. Wydaje się, że podniesienie punktacji na stanowisku 
profesora lub profesora uczelni do siedmiu punktów nie powinno zburzyć systemu, 
będzie się wiązało z podniesieniem progu dla pracowników badawczych na stanowiskach 
profesorskich także o jeden punkt.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG zaproponował, żeby w tabeli osiągnięć 
naukowych, w punktach od 4-8 mówiących o rozdziałach w monografiach bądź redakcji 
monografii określić limit dwóch albo trzech osiągnięć. W punkcie czwartym mowa jest  
o publikacji z poziomu drugiego - tu jest limit, mimo, że są to wysoko punktowane 
publikacje, natomiast nie ma limitu w wypadku redakcji monografii czy rozdziałów  
z poziomu pierwszego. Może w tych wszystkich punktach należałoby określić jednolity 
limit i dodać literkę „e”.  
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Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że jest to bardzo 
zasadna propozycja ograniczająca siłowe wypełnianie dorobku naukowego.  

Prof. dr hab. G. Węgrzyn stwierdził, że jeśli chodzi o recenzje, o których mówił 
Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG, to należy pamiętać, że w nowych 
postępowaniach profesorskich recenzenci są wyłaniani w drodze losowania. Tak samo 
będą wyłaniani recenzenci w postępowaniach habilitacyjnych. Może się zdarzyć, że ktoś 
cieszący się bardzo dużą renomą nie będzie recenzował, ponieważ nie został wylosowany. 
W związku z tym takie ścisłe punktowanie mogłoby nie odzwierciedlać faktycznej 
renomy, uznania jakim dana osoba się cieszy. Druga sprawa to punkty za aktywność 
naukową - są one dość niewspółmierne, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że czy to 
będzie 6 czy 7 punktów do uzyskania oceny pozytywnej dla profesora, 5 dla adiunkta a 2 
dla asystenta, to są to niesłychanie liberalne, łagodne wymagania. Trzeba o tym pamiętać  
w odniesieniu do polityki kadrowej.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że opracowując ten 
dokument dyskutowano o tym, czy system ocen okresowych jest systemem 
motywacyjnym czy systemem określającym minimum naukowe. Uczelnia musi 
wprowadzać system motywacyjny, żeby faktycznie ten dorobek był pomnażany, ale  
w systemie nagród. Dokument ten ma wesprzeć wydziałowe komisje oceniające  
w wyłonieniu tych osób, których aktywność może się okazać niewystarczająca do tego 
żeby dyscyplina osiągnęła przynajmniej kategorię B+.  

Dyrektor CJO mgr. A. Swebocka poinformowała, że wydaje się, iż zapisy znajdujące 
się na stronie 4 zarządzenia w § 2 ust. 2 pkt 10 i § 3 ust. 1 pkt 9 odnoszą się do tej samej 
sprawy a są uwzględnione w dwóch różnych kategoriach czyli w osiągnięciach 
dydaktycznych i w osiągnięciach organizacyjnych – chodzi o działalność w zakresie 
popularyzacji nauki. Do której kategorii właściwie należałoby to przypisać? 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że taki zapis jest 
wynikiem dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Rady Rektora. Skoro od 
pracowników dydaktycznych w przypadku działalności dydaktycznej wymaga się 
obowiązkowo przynajmniej czterech kryteriów, to działalność popularyzacyjna 
niewątpliwie jest taką działalnością, natomiast może być ona nieobligatoryjna również  
w zakresie organizacyjnym. Jeżeli Senat uzna, że zapis ten powinien znaleźć się tylko  
w jednym miejscu, to będzie lepiej, gdy będzie ujęty w osiągnięciach organizacyjnych.  

Dyrektor CJO mgr. A. Swebocka poinformowała, że wspólnie z Dyrektorem CWFiS 
dr J. Patokiem nie są przekonani, czy w przypadku tych dwóch jednostek stricte 
dydaktycznych realne są cztery osiągnięcia. Rozwiązaniem byłoby zmniejszeniem liczby 
osiągnięć do trzech, albo połączenie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, co  
w sumie dałoby cztery punkty.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że zawężenie tej grupy 
do pracowników dydaktycznych zatrudnionych odpowiednio na etatach asystenta 
adiunkta profesora będzie odpowiadało temu postulatowi - taka będzie autopoprawka.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, 
że chodzi tu o kwalifikację działań związanych z popularyzacją nauki. Niektóre działania 
mają rzeczywiście wyraźny charakter dydaktyczny np. kiedy pracownicy prowadzą 
zajęcia w szkołach. Są też działania, które mają charakter wyłącznie organizacyjny, ale 
mają istotny wpływ na popularyzację działań i efektów pracy. Pozostawienie tych dwóch 
punktów daje większe możliwości wykorzystania i dostrzeżenia różnych aktywności 
pracowników.  
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Dyrektor CJO mgr. A. Swebocka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie jakiego rodzaju 
osiągnięcia ostatecznie mogą być uwzględnione przy ocenie nauczycieli dydaktycznych 
zatrudnionych w CJO i CWFiS.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że można pracowników 
obu Centrów zwolnić z tej obligatoryjności osiągnięć, natomiast wszystkie osiągnięcia 
będą brane pod uwagę w zakresie w jakim komisja oceniająca uzna za stosowne. 
Ewentualnie można zapisać, że powinno być spełnione jedno lub dwa osiągnięcia. 

Dyrektor CJO mgr A. Swebocka oraz Dyrektor CWFiS dr J. Patok zgodzili się z tym, 
że powinny być spełnione dwa osiągnięcia.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski stwierdził, że należałoby rozważyć zwiększenie 
liczby punktów w stosunku do pracowników badawczych. Pracownicy badawczy nie są 
obłożeni obowiązkiem dydaktycznym, który jest czasochłonny i wymaga nakładu pracy. 
Propozycja jest taka, żeby liczba punktów, które muszą uzyskać pracownicy badawczy 
była dwa razy większa niż dla pracowników badawczo-dydaktycznych.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że co do zasady 
zgadza się z tym, że pracownik badawczy niebędący obciążony pracą dydaktyczną musi 
niemal wyłącznie sprawozdawać się z działalności naukowej. Można punktację 
podwyższyć, ale nie wiadomo, czy to ma być razy dwa czy razy półtora. Trzeba zrobić 
symulację. Wydaje się natomiast, że limit 14 czy 15 punktów dla profesora zatrudnionego 
na stanowisku badawczym może okazać się zbyt wysokim progiem jeżeli chodzi o wymogi 
minimalne, w szczególności w przypadku pracowników działających w dyscyplinach 
humanistycznych i społecznych. Ten dokument ma być wspólny dla wszystkich, nie 
należy różnicować dziedzin naukowych. Zróżnicowanie punktowe może być większe, 
każdorazowo może się różnić dwoma punktami w stosunku do wymogów dla 
pracowników badawczo-dydaktycznych, czyli dwa punkty więcej a nie dwa razy więcej.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski poinformował, że jeśli chodzi o ewaluację, to te 
osoby będą wchodziły w N zero jeśli przepracują odpowiedni okres czasu. Jeżeli 
Uniwersytet Gdański chce zostać uniwersytetem badawczym, to takie osoby powinny być 
swego rodzaju siłą napędzającą.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgadza się z tym, 
że ta różnica powinna być większa, nie wiadomo jednak czy zaproponowana dwukrotność 
jest zasadna. Jest to bardzo poważna materia, która dotknie konkretnych osób, więc 
trzeba zrobić symulację, żeby nie okazało się, iż 80% pracowników badawczych nie 
przejdzie oceny, tym bardziej że zdefiniowane zostały kryteria minimalne. Prorektor ds. 
Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował dwa, maksymalnie trzy punkty więcej po 
przeprowadzeniu symulacji.  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że pewne zagadnienia będą 
wymagały ustaleń pomiędzy Rektorami UG i GUMed. Po przyjęciu tego dokumentu straci 
moc poprzednie zarządzenie dotyczące oceny pracowników, w którym był zapis 
mówiący, że pracownicy Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed 
oceniani są według odrębnych zasad. Trzeba zdecydować czy ma to być standard 
minimalny czy też wyższy. Nasuwa się myśl, że ambitni naukowcy będą celowali  
w publikacje za 200 punktów. W tym przypadku wymagane są realne odkrycia, nowość 
badawcza a to w ogóle nie jest uwzględnione. Może się zdarzyć, że jedna publikacja za 200 
punktów uznana w okresie sprawozdawczym za wystarczającą nie będzie wystarczająca 
i wtedy pracownik będzie celował w gorsze publikacje, aby zebrać punkty, które dadzą 
mu ocenę pozytywną. Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zaproponował podniesienie 
punktacji za najlepiej oceniane, parametryzowane publikacje.  
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Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że zgadza się z tą 
propozycją, zostaną wyodrębnione publikacje dwustupunktowe i nada się im właściwą 
wagę. Unifikacja jest tu zbyt duża.  

Prof. dr hab. E. Łojkowska stwierdziła, że właściwie jedna publikacja za 200 
punktów powinna rozliczać działalność naukową za cztery lata. Wydaje się, że niewiele 
takich publikacji było na Uczelni w ostatnich czterech latach. Druga sprawa dotyczy  
§ 1 ust. 1 pkt 3 - są tu wymienione patenty, natomiast w tej szczegółowej tabeli nie ma 
żadnych punktów za patenty a powinny być w tej punktacji ujęte.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że punkcie 17 tabeli 
napisano: „Autorstwo lub współautorstwo patentu europejskiego albo patentu 
przyznanego za granicą w co najmniej jednym z państw należących do OECD”, a w punkcie 
18 „Autorstwo lub współautorstwo patentu przyznanego przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej” Chodzi tu o patenty udzielone.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak przypomniał, że wcześniej powiedziano, iż do osiągnięć 
naukowych zaliczane jest również pełnienie funkcji redaktora czasopisma naukowego, 
ale nie jest to ujęte w spisie. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, że o pełnieniu funkcji 
redaktora jednego z czasopism z wykazu czasopism lub redakcji mówią punkty 7-9. 
Zapisy dotyczące redakcji lub współredakcji zostaną wniesione w trybie autopoprawki  

Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że § 6 dotyczy procedury składania 
sprawozdań. Nie jest jasno określone, czy pracownik sam kompletuje całość 
dokumentacji a następnie ją składa. Do tej dokumentacji należy między innymi pisemna 
opinia bezpośredniego przełożonego. Czy oceniany pracownik powinien mieć wgląd  
w opinię swojego bezpośredniego przełożonego, czy też nie? Wydaje się, że opinia 
przełożonego nie powinna być jawna. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że będą 
podejmowane starania, aby większa część dorobku naukowego i dorobku dydaktycznego 
była dostępna w sposób automatyczny. Dlatego właśnie inwestowane są środki w bazy 
wiedzy i nowe systemy analityczne. Co do jawności opinii przełożonego, to może być ona 
niejawna na etapie prac wydziałowej komisji oceniającej, natomiast stanie się jawna  
w przypadku odwołania od oceny negatywnej. Nauczyciel oceniony negatywnie ma 
prawo do wglądu w całość dokumentacji. Można się zastanowić, czy tę opinię bezpośredni 
przełożony ma składać bezpośrednio do komisji. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, iż uważa, że bezpośredni przełożony 
powinien składać opinię bezpośrednio do komisji, ale trudno stwierdzić czy opinia ta ma 
być tajna czy jawna.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że w zapisach 
dotyczących trybu kompletowania dokumentów zostanie dopisane, że bezpośredni 
przełożony przedkłada tę opinię w trakcie oceny. 

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG zauważyła, że w tej chwili omawiane są 
kryteria oceny, które będą obowiązywały pracowników od 1 stycznia 2020 roku. Rok 
temu Senat UG również opiniował kryteria oceny, które obowiązywały od 1 stycznia 2019 
roku. Według jakich kryteriów będą oceniani pracownicy podczas kolejnej oceny? 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że jest to system 
zaadoptowany, zmodyfikowano system istniejący, dostosowano go do nowych realiów 
ustawowych a także rozporządzenia wprowadzającego nowe zasady punktowania 
czasopism wydawnictw i innych osiągnięć. Jest to dokument pomocniczy dla 
wydziałowych komisji oceniających. W przyszłym roku wydziałowe komisje oceniające 
powinny posiłkować się tym dokumentem, ponieważ dotychczasowy system oceny był 
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zawarty w Statucie, który już nie obowiązuje. Teraz jest okres przejściowy, stąd każde  
z osiągnięć, które jest punktowane ma zarówno wymiar starego systemu punktacji jak  
i nowego. Jest to system mieszany. Tak musi być w okresie przejściowym, bo dorobek 
powstawał w dwóch różnych stanach prawnych.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie statusu 
promotora i promotora pomocniczego. Trzeba kształcić młodą kadrę naukową, 
tymczasem nie ma bodźca ani dla promotora ani dla promotora pomocniczego zarówno 
w sferze naukowej jak i dydaktycznej. Ponadto nie wiadomo, która wersja tabelki 
obowiązuje - chodzi o podział na stanowiska.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie  
z postulatem rad dyscyplin punktacja została ujednolicona. Jeśli chodzi o promotora  
i promotora pomocniczego, to zastanawiano się nad tym, czy osoby, które z racji 
doświadczenia, funkcji czy wieku mają możliwość promowania powinny dostawać za to 
punkty, zwłaszcza teraz kiedy liczba doktorantów jest bardzo ograniczona do 
uczestników szkół doktorskich i uzyskanie opieki nad przewodem doktorskim nie jest tak 
łatwe jak do tej pory. Wydaje się, że mogłoby to być w pewien sposób niesprawiedliwe  
w stosunku do osób, które są na początku swojej kariery akademickiej i nie mają 
możliwości zachęcenia uczestników szkół doktorskich do realizacji przewodów 
doktorskich pod ich opieką. Opiekę promotorską można dodać do działalności 
dydaktycznej.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w trakcie dyskusji na ten temat były wysuwane różne kontrargumenty. 
Chodziło o to, że promotor prowadzi seminarium, które jest rodzajem zajęć 
dydaktycznych realizowanych przez pracownika i nie ma uzasadnienia, żeby otrzymywał 
za to dodatkowe punkty.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że na Wydziale Ekonomicznym 
bardzo często zdarza się, iż promotor spotyka się z osobą, której był opiekunem już po 
ukończeniu studiów doktoranckich, a jeżeli prowadzi asystenta to odbywają się 
seminaria, które nie wchodzą do pensum. Jest to bardzo częste zjawisko. Zagadnienie to 
dotyczy także promotora pomocniczego. Pracownik nie ma żadnej motywacji do 
zdobywania doświadczenia naukowego. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował uzupełnienie  
§ 2 pkt 2 o dodatkowe osiągnięcia - pełnienie funkcji promotora lub promotora 
pomocniczego. 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy 
dokonywano symulacji jeżeli chodzi o liczbę czasopism w poszczególnych dyscyplinach. 
W przypadku najwyższej liczby punktów, czyli 200, 140 itd. filozofia w porównaniu do np. 
nauk do ścisłych wypada nieszczególnie. Istnieje nierównowaga pomiędzy możliwością 
pozyskiwania punktów, publikowania pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że analizowano to 
zagadnienie, dlatego katalog jest relatywnie szeroki i uzupełniony również o dorobek 
publikowany poza czasopismami. Tam realizują się głównie te dyscypliny, o których 
wspomniano i stąd np. wycena monografii niekoniecznie z poziomu drugiego tylko  
z poziomu pierwszego. Chodziło też o to, żeby przez cztery lata pracownik nie skończył 
tylko na jednej monografii i jednym artykule. Niezależnie od tego jak ten system ocen 
będzie wyglądał, istnieje potrzeba zintensyfikowania badań naukowych w wielu 
dyscyplinach nauki po to, żeby utrzymać kategorię B+. Prorektor ds. Nauki prof. dr hab.  
P. Stepnowski poinformował, że JM Rektor podjął decyzję o uzupełnieniu zasobów 
analitycznych o bazę, która będzie dziekanom praz przewodniczącym rad dyscyplin na 
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bieżąco raportowała stan wypełnienia slotów w poszczególnych dyscyplinach  
z konkretnymi rekomendacjami. Prawdopodobnie baza ta będzie dostępna od początku 
przyszłego roku i korzystnie wpłynie na gruntowne przygotowanie się do oceny 
parametrycznej.  

Prof. dr hab. B. Banecki zauważył, że wcześniej powiedziano, iż są to kryteria 
minimalne, które dotyczą małej grupy osób, która nie publikuje, nie udziela się naukowo. 
Wydaje się, że małymi kryteriami trudno jest podnieść poziom nauki. Poziom nauki należy 
ponieść stymulując tych, którzy publikują średnio i wysoko. Podniesiono do 7 liczbę 
punktów potrzebną do uzyskania oceny pozytywnej dla profesora uczelni. Jeśli profesor 
uczelni w zależności od wydziału nie ma żadnego pracownika, to dla niego 7 punktów 
będzie dużo. Między wydziałami zachodzi duże zróżnicowanie. Czasami profesor uczelni 
ma dużo etatów, duże katedry a czasami są to małe jednostki, a wszyscy muszą 
dostosować się do kryteriów minimalnych. Druga uwaga dotyczy grantów – dla 
niektórych punktów wprowadzono limit trzech osiągnięć, natomiast w punkcie 21 tabeli 
przypis „d” wyszczególniono limit dwóch grantów, które są brane pod uwagę. Wydaje się, 
że można wszędzie ujednolić limit na trzy granty. Jeżeli dana osoba ma trzy granty, to nie 
będzie miała problemu z uzyskaniem punktów a nawet ich mocnym przekroczeniem. 
Połączenie przypisu „d” i „e” ujednoliciłoby system.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgadza się z tą 
propozycją. Niezbędny jest cały zestaw instrumentów motywacyjnych, żeby stymulować 
pracowników do jeszcze lepszej produktywności naukowej, publikowania dorobku 
naukowego w najlepszych wydawnictwach i czasopismach.  

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner nawiązując do wypowiedzi Dziekana prof. dra 
hab. I. Koniecznego przypomniał, że Wydział Biologii i Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed reprezentują jedną dyscyplinę naukową - nauki biologiczne  
a powiedziano, że mają powstać inne kryteria oceny pracowników MWB UG i GUMed. 
Pracownicy Wydziału Biotechnologii będący na etatach UG nie powinni mieć innych 
kryteriów oceny niż pracownicy Wydziału Biologii. Wszyscy powinni być oceniani według 
tych samych kryteriów.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że Dziekanowi  
prof. dr hab. I. Koniecznemu chodziło raczej o to, że trzeba dostosować się do ogólnego 
porozumienia pomiędzy uczelniami, żeby nie było sprzeczności pomiędzy systemem 
oceny obowiązującym w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym a systemem przyjętym na 
naszej Uczelni. 

Dr M. Tarkowski poinformował, że zgodnie z § 3 ust. 2 przewodniczącym 
wydziałowej komisji oceniającej może być dziekan albo prodziekan wskazany przez 
dziekana. Dr M. Tarkowski zaproponował, żeby przewodniczącym mógł być również 
wskazany przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora 
lub stopień doktora habilitowanego. Może się zdarzyć, że powstaną wątpliwości, czy 
dziekan lub prodziekan spełniają kryterium zgodności kwalifikacji z osobą ocenianą  
i w przypadku oceny negatywnej mogłoby to być podstawą do odwołania.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że wydziałem kieruje 
dziekan i to on odpowiada za proces oceny okresowej. Z kwalifikacjami mają być zgodni 
członkowie komisji a nie dziekan. Na wydziałach mieszanych, na których realizowane są 
różne dyscypliny nigdy nie będzie tak, że dziekan lub upoważniony przez niego 
prodziekan odpowiadają za politykę kadrową. Obecnie zaproponowany zapis gwarantuje, 
że ocena jest prowadzona we właściwym standardzie zarządzania wydziałem  
i ostatecznie to dziekan odpowiada za jej przebieg. Powierzanie funkcji 
przewodniczącego szerokiej grupie pracowników nieodpowiadających za zarządzanie 
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kadrami wydziału wydaje się mało roztropne i mogłoby powodować zakłócenie 
jednolitych zasad oceny, które w procesie odwoławczym mogłoby zostać 
zakwestionowane przed sądem. Osoba, która uzyskała ocenę negatywną, która została 
utrzymana w procesie odwoławczym mogłaby argumentować, że była oceniana przez 
jakiegoś nauczyciela, a wszystkich pozostałych oceniał dziekan i jest to nierówne 
traktowanie. Trzeba zachować pewne ujednolicenie, żeby nie dać argumentów 
formalnych do uchylania wydanych ocen.  

Dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG poinformował, że w tabeli zawierającej 
szczegółowe kryteria z liczbą punktów za poszczególne osiągnięcia, w pozycji 12 
napisano, że jeżeli ktoś jest jedynym autorem publikacji o punktacji 20, to otrzymuje 1,5 
punktu, natomiast według pozycji 14 jeżeli jest współautorem tej samej publikacji  
a autorów jest dwóch, to otrzymuje 2 punkty. Czy „L” oznacza ogólną liczbę współautorów 
publikacji pracowników Uniwersytetu, czy też pracowników Uniwersytetu z danej 
dyscypliny reprezentującej obszar badań? 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że intencją autorów 
dokumentu było, żeby ta punktacja była odniesiona do dwóch autorów i zaproponował  
w formie autopoprawki - 3/L. Liczba L dotyczy wszystkich współautorów. Ma to 
spowodować ograniczenie procederu dopisywania się do publikacji również osób  
z innych uczelni.  

Prof. dr hab. E. Bagińska zwróciła się z prośbą o rozważenie wprowadzenia do 
tabeli punktów za realizowanie zadań lub działań, które mogą być ocenione na podstawie 
wskaźników w ramach projektów międzynarodowych. Wielu pracowników WPiA 
realizuje takie projekty. Chodzi o zaangażowanie w różne przedsięwzięcia 
międzynarodowe nie tylko prawników z Wydziału, w których nie mogą być kierownikami. 
Pewne projekty wymagają udziału specjalistów z innych dyscyplin z innych wydziałów, 
ale oni chcą widzieć jakie będą mieli z tego korzyści. Trzeba uwzględnić punkty dla osób, 
które realizują międzynarodowe granty oraz osoby z innych wydziałów, które 
wspomagają granty prawnicze czy międzydziedzinowe za każdy rok wykonywania 
działań, które są oceniane wskaźnikowo. Tego typu projekty mają określone wskaźniki, 
które trzeba rozliczać w raportach. 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że popiera ten postulat. Na 
przykład projekty Horyzont 2020, w których pracownicy uczestniczą, niektórymi kierują 
a niektóre realizowane są w konsorcjach wymagają bardzo dużego nakładu pracy,  
a w rezultacie za samo kierowanie można uzyskać 1 punkt.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wniosek ten 
zostanie uwzględniony, ale będzie zawężony wyłącznie do projektów 
międzynarodowych.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 45 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie opinii dotyczącej 
kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 41 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich  
i habilitacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych Nauczanie języka 
kaszubskiego w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 2019/2020. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że chodzi o dostosowanie programu do zmieniającego się prawa. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Nauczanie języka kaszubskiego w Uniwersytecie Gdańskim od roku akademickiego 
2019/2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 
 Dyrektor CJO mgr A. Swebocka przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum 
Języków Obcych za rok akademicki 2018/2019. 

Mgr A. Swebocka przedstawiła pokaz slajdów i poinformowała, że w CJO 
zatrudnionych jest 78 lektorów, 5 pracowników administracji, naucza się 7 języków 
obcych, języka polskiego dla cudzoziemców, jest 566 grup lektoratowych, w zajęciach 
uczestniczy około 9500 studentów. Od kilku lat pracuje się nad stworzeniem jak 
najlepszego środowiska dla rozwoju zawodowego pracowników. W zeszłym roku 
akademickim przeprowadzono 5 szkoleń wewnętrznych oraz 13 szkoleń i konferencji. 
Ogromnym przedsięwzięciem była organizacja niezwykle prestiżowej 28 edycji 
konferencji Iatefl Poland Conference, która jest adresowana nie tylko do nauczycieli 
języka angielskiego, ale dotyczyła wszystkich języków obcych. W konferencji 
uczestniczyło blisko tysiąc osób z 15 krajów, trwała ona trzy dni na Wydziale Nauk 
Społecznych. Pracownicy CJO bardzo mocno zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Od 
zeszłego roku CJO zajmuje się współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym na 
podstawie umów ramowych z wieloma firmami takimi jak: Amazon i Alexander Mann 
Solutions. Od stycznia 2019 roku odbyło się 18 szkoleń, w tym 13 zorganizowanych przez 
firmę Amazon i 5 przeprowadzonych przez pracowników Alexander Mann Solutions w 
językach obcych. W szkoleniach uczestniczyło 373 studentów a tematy szkoleń to np. 
Communications skills czy Business Communication and Business Writing. Nowością są 
lektoraty dla studentów z niepełnosprawnościami. W zeszłym roku w porozumieniu  
z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadzono 285 godzin zajęć dla studentów 
z dużym niedowidzeniem i niedosłuchem. Działalność ta będzie rozwijana, gdyż jest na 
nią coraz większe zapotrzebowanie. CJO uzyskało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw 
Dydaktycznych Erasmus+. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba nie. 
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Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Centrum Języków Obcych za rok 
akademicki 2018/2019. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11  

Dyrektor CWFiS dr J. Patok przedstawił sprawozdanie z działalności Centrum 
Wychowania Fizycznego i Sportu za rok akademicki 2018/2019. 

Dr J. Patok poinformował, że działalność CWFiS obejmowała cztery obszary. 
Obligatoryjnymi zajęciami z wychowania fizycznego objęto około 6 tysięcy studentów, 
zajęcia odbywały się w 22 dyscyplinach sportowych. W ramach tych zajęć prowadzono 
drugi obszar działalności czyli rehabilitację dla studentów z orzeczeniem  
o niepełnosprawności. Zorganizowano kilka obozów i sesji wyjazdowych, między innymi 
do Cetniewa. Drugi obszar działalności to sport. Kategoria pierwsza to Akademickie 
Mistrzostwa Polski, w których uczestniczyło 25 sekcji sportowych. Uniwersytet Gdański 
zajął 12 miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 5 miejsce w kategorii uniwersytetów, 
startowało 137 uczelni. Jeśli chodzi o sekcje wyczynowe, to koszykówka kobiet 
stratowała w I lidze, wygrała rozgrywki i awansowała do ekstraklasy. Futsal męski zajął 
w ekstraklasie 12 miejsce a kobiety 5 miejsce. W Akademickich Mistrzostwach Polski 
szczególnie wyróżniły się i zdobyły medale sekcje: biegi przełajowe, kolarstwo górskie 
kobiet, kolarstwo górskie mężczyzn, lekkoatletyka kobiet, siatkówka plażowa mężczyzn, 
snowboard, szermierka, tenis stołowy, trójbój siłowy oraz żeglarstwo. W skład ekipy 
żeglarskiej wchodzą członkinie kadry olimpijskiej, prawdopodobnie dwie z nich wystąpią 
w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. W trzecim obszarze, czyli rekreacji 
zorganizowano wiele imprez dla pracowników i studentów, między innymi bieg o puchar 
JM Rektora oraz rozgrywki w piłce siatkowej i koszykówce. Prowadzono także zajęcia dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz systematyczne zajęcia dla pracowników 
Uniwersytetu Gdańskiego. Jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, to wielu 
pracowników CJO uczestniczy w kursokonferencjach licencyjnych w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych. Centrum posiada wysokiej klasy fachowców i w związku z tym 
zorganizowało dwa szkolenia dla wszystkich pracowników jednostki.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Centrum Wychowania Fizycznego  
i Sportu za rok akademicki 2018/2019. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
 Mgr P. Zieliński poinformował, że w uchwale zamiast mgr Marta Zimna napisano  
Małgorzata Zimna.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę zmieniającą uchwałę 
Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 13 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

28 listopada 2019 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 listopada 2019 roku.  
 
 
ad 14 

Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kiedy i za jaki 
okres będzie najbliższa ocena okresowa pracowników. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że najbliższa ocena 
okresowa odbędzie się w grudniu 2020 roku i obejmie okres od ostatniej oceny,  
a osiągnięcia naukowe będą brane pod uwagę za ostatnie cztery lata.  

Dyrektor CWFiS dr J. Patok poinformował, że w dniu wczorajszym odbyła się  
17 Gala Sportu Gdańskiego. Wyróżnienie uzyskali dwaj studenci Uniwersytetu 
Gdańskiego. W kategorii Sportowa Nadzieja Roku student I roku Wydziału Prawa  
i Administracji Dawid Pawlun został uznany z nadzieję w dyscyplinie siatkówka a wśród 
najlepszych sportowców gdańskich na III miejscu uplasował się student Wydziału 
Zarządzania Michał Siess szermierz, kandydat do udziału w Igrzyskach Olimpijskich 
Tokio 2020.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski pogratulował wyróżnionym 
studentom.  

Dr hab. O. Kubińska, prof. UG zwróciła się z prośbą o wymianę legitymacji 
pracowniczych na nowoczesne takie, które umożliwią dostęp do bibliotek za granicą. 
Można połączyć karty biblioteczne z kartami pracowniczymi.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że do połowy 2020 
roku legitymacje zostaną wymienione na dokumenty plastykowe, jest to część 
zobowiązania Uczelni w ramach SEA-EU. Legitymacje pracowników oraz dokumenty 
doktorantów i studentów mają mieć wspólne kody dostępu do zasobów bibliotecznych 
uniwersytetów partnerskich w ramach European University. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała w imieniu własnym oraz zespołu rektorskiego 
złożył członkom Senatu i całej społeczności akademickiej życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 
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