
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 21 czerwca 2018 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
ad 1 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Konczyński, prof. UG przypomniał, że  
10 czerwca 2018 roku w Operze Leśnej w Sopocie odbył się koncert „Z miłości do 
Niepodległej” w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca UG Jantar z towarzyszeniem zespołu Zagan Acoustic. Widowisko 
zostało entuzjastycznie odebrane przez publiczność. Prorektor ds. Studenckich dr hab.  
A. Konczyński, prof. UG wręczył prof. Marcinowi Tomczakowi, mgr Michałowi Biełuszko 
mgr Milenie Jurczyk, mgr Barbarze Madany oraz mgr Małgorzacie Skrzyniarz 
podziękowania za profesjonalne przygotowanie koncertu.  
 Prof. M. Tomczak w imieniu wyróżnionych podziękował władzom rektorskim oraz 
wszystkim, którzy współtworzyli to widowisko i poinformował, że pomysłodawcą tego 
koncertu jest JM Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że koncert był częścią 
obchodów 100-lecia Niepodległości Polski i wspólną inicjatywą Rady Rektorów 
Województwa Pomorskiego. Jeżeli uda się zgromadzić środki finansowe będą 
podejmowane starania, aby koncert ten był prezentowany także poza granicami Polski. 
 
 
ad 2 

Konsul Generalny Niemiec w Gdańsku Pani Cornelia Pieper wręczyła Pani dr Marii 
Żukowskiej Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec 
nadany przez Prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Odznaczenie to jest 
uhonorowaniem za wieloletnią, wytężoną pracę na rzecz Centrum Herdera, popularyzacji 
nauki języka niemieckiego i dobrych stosunków polsko-niemieckich. Pani Cornelia Pieper 
poinformowała, że główną ideą jaka przyświecała twórcom Centrum Herdera było 
utworzenie prężnego ośrodka, który będzie popularyzował wiedzę o Niemczech oraz 
język niemiecki w rejonie Trójmiasta i całego Pomorza. Ogromne zaangażowanie Pani  
dr Marii Żukowskiej spowodowało, że Centrum znacznie poszerzyło swoją ofertę. 
Centrum prowadzi jedyną w swoim rodzaju bibliotekę prac niemieckojęzycznych, oferuje 
kursy językowe na bardzo wysokim poziomie, w tym specjalistyczne kursy języka 
gospodarczego i prawniczego. W Centrum organizowane są różne wydarzenia, wystawy, 
spotkania autorskie, konkursy językowe promujące kulturę niemiecką, które stanowią 
istotny przyczynek do wspierania dialogu polsko-niemieckiego i przybliżają młodemu 
pokoleniu Polaków obraz współczesnych Niemiec. Zaangażowanie, postawa i talent 
organizacyjny Pani dr Marii Żukowskiej pomagają przezwyciężać stereotypy i zbliżać do 
siebie ludzi.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG w imieniu całej 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego złożyła Pani dr Marii Żukowskiej 
serdeczne gratulacje oraz wręczyła dyplom w związku z przyznaniem Krzyża Zasługi na 
wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. 
A. Machnikowska, prof. UG wyraziła głębokie uznanie za osobiste zaangażowanie, pasję, 
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pracę na rzecz upowszechniania kultury i języka niemieckiego, które Pani Maria 
Żukowska realizuje piastując funkcję Kierownika Centrum Herdera. Centrum Herdera 
zyskało niekwestionowaną renomę, posiada bogatą ofertę kulturalną, prezentuje wysoki 
poziom zajęć, nie do przecenienia jest również współpraca ze środowiskiem 
uniwersyteckim i kulturalnym Republiki Federalnej Niemiec czego dowodem jest 
przyznanie tak wysokiego odznaczenia.  

Dr Maria Żukowska podziękowała za wyróżnienie i podkreśliła, że do tego sukcesu 
przyczynili się także wieloletni współpracownicy. Wyróżnienie to zobowiązuje do jeszcze 
lepszej, intensywniejszej pracy.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG pogratulował Pani dr Marii Żukowskiej 
w imieniu własnym, władz rektorskich, Senatu oraz całej społeczności akademickiej. 
Praca, którą wykonuje Pani dr Maria Żukowska służy nie tylko Uniwersytetowi 
Gdańskiemu i całemu regionowi ale także umacnianiu przyjaźni polsko-niemieckiej.  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Konsul Generalnej Niemiec w Gdańsku 
Pani Cornelii Pieper za udział w uroczystości.  
 
 
ad 3 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył dr hab. Małgorzacie Balwickiej-
Szczyrbie z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej z Wydziału 
Zarządzania oraz dr hab. Justynie Siemionow z Wydziału Nauk Społecznych akty 
potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował wyróżnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć  
w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 4 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Podziękowania dla Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zespołu 

Pieśni i Tańca UG Jantar za koncert „Z miłości do Niepodległej”. 
2. Wręczenie dr Marii Żukowskiej Krzyża Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki 

Federalnej Niemiec przez Konsul Generalną Niemiec w Gdańsku. 
3. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

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

5.1. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Mirosława Chaberka na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.2. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Gostomskiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5.3. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Żylicz-Stachuli na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2017 rok. 
8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 

2018 rok. 
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9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik 
do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
11. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 76/13 Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2014/2015 kierunku 
studiów Biologia medyczna oraz uchwały nr 10/17 Senatu UG w sprawie 
uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2017/2018 kierunku 
Biologia medyczna na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 

12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 maja 
2018 roku.  

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

ad 5.1  
Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 

o zatrudnienie prof. dra hab. Mirosława Chaberka na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 57 osób tak, 
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie 
prof. dra hab. Mirosława Chaberka na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.2 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dra hab. Eugeniusza Gostomskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 52 osoby tak, 
4 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
dra hab. Eugeniusza Gostomskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.3 

Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Chemii 
o zatrudnienie dr hab. Agnieszki Żylicz-Stachuli na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dr H. Furmańczyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie od kiedy dr hab. A. Żylicz-
Stachula została zatrudniona na stanowisku asystenta.  

Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG wyjaśnił, że dr hab. A. Żylicz-Stachula 
została zatrudniona na stanowisku asystenta od 2017 roku. Wniosek zostanie 
uzupełniony o tę informację.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Agnieszki Żylicz-Stachuli na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu 
Gdańskiego i podziękował Senatorom za wkład pracy na rzecz udoskonalenia tego 
dokumentu. Projekt był omawiany na poprzednim posiedzeniu Senatu 24 maja. 
W obecnie przełożonym dokumencie uwzględniono większość zmian zaproponowanych 
wówczas przez Senatorów oraz te, które nadesłano już po posiedzeniu. W związku  
z licznymi prośbami z ostatecznej wersji dokumentu wycofano wymóg obligatoryjnego 
składania aplikacji o finansowanie przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych 
czy wdrożeniowych ze źródeł zewnętrznych uznając, że ta działalność po pierwsze jest 
dodatkowo punktowana w tabeli nr 1, po drugie powinna być stymulowana również 
poprzez wprowadzenie tego wymogu do zasad awansowych. Ponieważ obowiązek ten 
został wyeliminowany z oceny okresowej, to wszystkie uwagi związane z tym zapisem 
dotyczące chociażby rozbudowania definicji osoby współuczestniczącej w przygotowaniu 
czy wszystkich wyłączeń, które miały miejsce w punkcie 11 załącznika, nie mają już w tej 
chwili zastosowania. Ponadto dopracowano tabelę ze szczegółowym katalogiem 
osiągnięć naukowych i badawczo-rozwojowych z zagadnieniami dotyczącymi specyfiki 
obszarów i dyscyplin naukowych. Dotyczy to przede wszystkim dyscyplin matematyka  
i informatyka, językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz obszaru nauk 
humanistycznych i społecznych w przypadku referatów na konferencjach indeksowanych 
przez Web of science. W tabeli nr 1 wprowadzono korekty – uściślono rolę kierownika 
projektu międzynarodowego czy też osoby, która kieruje zadaniem badawczym, bowiem 
niejednokrotnie kierownictwo w projekcie międzynarodowym wiąże się z kierowaniem 
zespołem w obrębie konsorcjum naukowym. Uściślono także definicję patentów, ale 
należy jeszcze wprowadzić autopoprawkę, ponieważ napisano „patenty” a później  
w tekście w przypadku wszystkich innych osiągnięć użyto liczby pojedynczej „patent”. 
Wyeliminowano próg dotyczący aplikacji wyników badań na poziomie krajowym 
odpowiednio to punktując, poziom regionalny pozostał na tym samym poziomie punktacji 
z tym maksymalnym na poziomie 0,5 punktu. Zredukowano punktacje dotyczące pełnienia 
funkcji redaktora, ale przyznano ją za kolejny rok pełnienia tej funkcji tak, żeby było to 
jednolite z pozostałymi osiągnięciami tego typu, czyli rozciągniętymi w czasie. 
Dodatkowo wśród rodzajów osiągnięć wprowadzono pełnienie funkcji redaktora 
zaproszonego, przy czym tu także wprowadza się autopoprawkę stylistyczną, aby ta 
ostatnia część zdania brzmiała: „pełnienie chociażby w części okresu objętego oceną 
funkcji redaktora zaproszonego czasopisma wysokopunktowanego”, w odniesieniu do 
tabeli nr 2. Ponadto wśród rodzajów osiągnięć dodano wypromowanie doktora  
w charakterze promotora pomocniczego, a wypromowanie doktora promotorskie 
uzupełniono o funkcję kopromotora i drugiego promotora. Poprawiono punktację 
czasopism wysoko i średniopunktowanych, ale nie dokonano dalszej redukcji czasopism 
wysokopunktowanych w obszarze nauk filologicznych i społecznych, czyli utrzymano 15 
punktów. W części dotyczącej osiągnięć organizacyjnych zmian nie wprowadzano. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
tekst w części dotyczącej osiągnięć dydaktycznych nie uległ istotnej zmianie – jedyna 
poprawka to wprowadzenie zapisu „…ocena wynikająca z…”.  
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 Dr hab. K. Lewalski, prof. UG przypomniał, że w punkcie 11 w tabeli „Kierowanie 
krajowym projektem badawczym” na poprzednim posiedzeniu Senatu UG proponowano 
dodanie zapisu „kierowanie krajowym przedsięwzięciem o charakterze naukowym”. 
Pojęcie to jest szersze, to samo dotyczy przedsięwzięcia międzynarodowego.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że sugestia rozbudowania definicji projektu tak naprawdę dotyczyła wyłączeń, 
gdzie miałyby znaleźć się nie tylko projekty naukowe, ale także badawczo-rozwojowe, 
wdrożeniowe i inne. Gdyby użyto określenia „przedsięwzięcie”, to wydziałowe komisje 
wydziałowe miałyby problem z wyraźnym zdefiniowaniem co jest tym przedsięwzięciem, 
trzeba by było określenie to dodatkowo rozbudować. W punktach 10 i 11 można 
zaproponować zapis „kierowanie projektem naukowym, badawczo-rozwojowym lub 
wdrożeniowym” co wyczerpie definicję wszystkich projektów realizowanych w Uczelni.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował całemu zespołowi, który 
pracował nad tym niełatwym projektem, komisjom oraz wszystkim Senatorom, którzy 
zgłaszali poprawki i propozycje zapisów. Związki zawodowe działające w Uniwersytecie 
Gdańskim ZNP i NSZZ „Solidarność” wydały opinię pozytywną a związek zawodowy 
„Inicjatywa Pracownicza” nie wyraził opinii w ustawowym terminie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 60 osób tak, 
1 osoba nie.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 
 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że biegły rewident badający 
sprawozdanie zaopiniował je pozytywnie. Sprawozdanie we wszystkich istotnych 
aspektach przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Uczelni, 
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 
zgodnie z obowiązującym prawem. Uczelnia zakończyła 2017 rok z zyskiem 
zwiększającym fundusz zasadniczy Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 
finansowe za 2017 rok. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 58 osób tak, 
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 
rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w części dotyczącej nauki 
plan został opracowany na podstawie wyników za 2017 rok, bowiem z MNiSW nie 
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nadeszła jeszcze decyzja dotycząca budżetu na naukę. W momencie kiedy informacja ta 
zostanie przekazana zostaną wprowadzone właściwe zmiany.  

Kwestor mgr O. Dziubek omówiła poszczególne pozycje planu rzeczowo-
finansowego na 2018 rok. Tabela pierwsza zawiera dane dotyczące działalności 
dydaktycznej i utrzymania Uniwersytetu Gdańskiego. Wpływy są wyższe od zakładanych, 
nieco zwiększyła się kwota na wydatki, zaplanowano większą kwotę na energię, media, 
paliwo i remonty. Jeśli chodzi o działalność naukowo-badawczą, to w zakresie utrzymania 
potencjału badawczego z uwagi na brak decyzji MNiSW podano kwoty szacunkowe. Na 
razie wpłynęła część dotacji, w tym na statek Oceanograf oraz środki na inwestycje 
służące badaniom naukowym. Planuje się wzrost wydatków na wynagrodzenia osobowe, 
głównie ze względu na potrzebę zatrudnienia załogi statku. Przewidziano również 
większe wydatki na zakupy inwestycyjne. W tabeli nr 3 „Inwestycje budowlane  
i modernizacyjne” pojawiła się nowa pozycja – „Adaptacja części pomieszczeń budynku 
Trzynastki na Uniwersyteckie Centrum Medyczne”. W związku ze zmianą wykonawcy 
wzrosły wydatki na rozbudowę budynku Instytutu Informatyki. W tabeli nr 4 
przedstawiającej remonty budynków i urządzeń ogólna kwota jest wyższa, ponieważ 
znacząco wzrosły koszty usług budowlanych a część środków przeszła z roku ubiegłego. 
Wykazano środki przeznaczone na remont budynku Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki. Jeżeli chodzi o Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, 
to nastąpił wzrost dotacji, ale nieco zmniejszyły się przychody z tytułu opłat za 
korzystanie z domów studenckich. W porównaniu z planem wstępnym środki na 
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych niewiele się zmieniły, ale w związku ze 
zwiększeniem się liczby emerytów wzrosła kwota na cele socjalne. W tabeli nr 7 znajdują 
się dane przedstawiające dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych.  
W stosunku do wstępnego planu wzrosła kwota na wydatki Sekcji Promocji co wynika ze 
zwiększenia środków na promocyjno-edukacyjną funkcję budynku Wydziału Biologii. 
Nowa pozycja to środki przyznane Poradni Językowej UG, ponadto zwiększyły się środki 
dla Radia MORS ponieważ raz na trzy lata trzeba opłacić licencje. JM Rektor zrezygnował  
z rezerwy na uroczystości obchodów 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego. Ogólna kwota 
dofinansowania pozostałych jednostek i zadań celowych w stosunku do planu uległa 
zmniejszeniu. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan rzeczowo-
finansowy na 2018 rok. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2018 
rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 
2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Plan jest co jakiś czas 
zmieniany, ponieważ niektóre pozycje zostały już zrealizowane, niektóre zostały 
wstrzymane albo w ogóle wycofane z realizacji a niektóre dodano. Kiedy zacznie 
obowiązywać ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie opracowany nowy 
Plan Inwestycyjny. 
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 Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że aktualizacji WPI dokonano z powodu 
konieczności dostosowania terminów nakładów poniesionych i do poniesienia do 
aktualnego postępu realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Główne zmiany 
dotyczą: zadania "Nadmorska Leśniczówka", gdzie skorygowano harmonogram 
terminowy i wielkość nakładów do poniesienia zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem 
z NFOŚiGW. Pierwsze działania zostaną podjęte już w tym roku, realizację tego 
przedsięwzięcia zaplanowano na okres trzech lat. Kolejne zadanie to „Rozbudowa 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki”. W tym przypadku uaktualniono całkowity 
koszt zadania oraz terminy realizacji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą inwestycji 
już po przetargu. Zmiana wysokości kosztów usług spowodowała, że trzeba było dokonać 
stosownych korekt. Następne zadanie to „Rozbudowa i przebudowa Domu Studenckiego 
nr 9”. Uaktualniono wartość prac i podział kosztów zgodnie z wykonaną dokumentacją 
projektową, dofinansowaniem z MNiSW. Jeśli chodzi o zadanie „Laboratorium Symulacji 
nagrań i dokumentacji filmowej UG” to uaktualniono całkowity koszt zadania i terminy 
realizacji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą inwestycji już po przetargu. Nowe 
zadanie związane jest z utworzeniem Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w budynku 
„Trzynastki”. Jeśli chodzi o budowę Centrum Sportowego, to cały czas trwają rozmowy  
z Ministerstwem Sportu. Przedsięwzięcie to zostało uwzględnione w planach 
strategicznych Ministerstwa. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego 
załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, podanie o przyjęcie na studia podyplomowe oraz procedura 
rejestracji do Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia podyplomowe nie muszą już 
stanowić załącznika do Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
Głosowanie; uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 59 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 11 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

zmieniającej uchwałę nr 76/13 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii 
od roku akademickiego 2014/2015 kierunku studiów Biologia medyczna oraz uchwały 
nr 10/17 Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 
2017/2018 kierunku Biologia medyczna na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że zgodnie z zaleceniami Polskiej 
Komisji Akredytacyjnej z przepisów dotyczących dziedzin i dyscyplin naukowych, do 
których odnoszą się efekty kształcenia na kierunku Biologia medyczna usunięto 
dyscypliny biochemia i mikrobiologia. 
 Przewodnicząca Komisji Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, 
że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Biologii.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku 
akademickiego 2014/2015 kierunku studiów Biologia medyczna oraz uchwały nr 10/17 
Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 
2017/2018 kierunku Biologia medyczna na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
24 maja 2018 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
24 maja 2018 roku.  
 
 
ad 13  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że będzie opracowany 
harmonogram prac, które będą wynikały z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. W tym celu została powołana komisja a dodatkowo w pracach będą mogli 
uczestniczyć prorektorzy, przewodniczący komisji senackich, przedstawiciele studentów 
oraz doktorantów.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że od nowego roku 
akademickiego będą przygotowywane krótkie sprawozdania z posiedzeń Senatu UG. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że MNiSW ogłosiło pierwszy konkurs w ramach Programu Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Jest to konkurs na przygotowanie dokumentacji 
projektowej, analiz, ekspertyz w zakresie nowego programu rozwoju uczelni 
w kontekście aplikowania o status uczelni badawczej. Uniwersytet Gdański przygotował 
wniosek o finansowanie tych zadań. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
w dniu wczorajszym został uruchomiony Internetowy System Rejestracji Kandydatów.  
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że w ramach aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktur 
Badawczych zostały złożone trzy wnioski: wniosek dotyczący Narodowego Centrum 
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Badań Bałtyckich, drugi dotyczący biozasobów i kolekcji mikroorganizmów. Nową 
inicjatywą, która ma być dopisana do Polskiej Mapy Drogowej jest Krajowe Centrum 
Informatyki Kwantowej. 
 JM Rektor podziękował Senatorom, członkom komisji oraz innym pracownikom 
uczestniczącym w posiedzeniach Senatu UG za wytężoną,efektywną pracę.  

Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 27 września 
2018 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 

profesor nadzwyczajny 
 


