
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 22 marca 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 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała prof. UG wraz z Panią Joanną Szczucką, córką 
Profesora Janusza Sokołowskiego dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy auli 
Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. Laudację 
wygłosił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski. 
Profesor Janusz Sokołowski został powołany na organizatora Uniwersytetu Gdańskiego  
i pełnił tę funkcję od 15 lipca 1969 roku, był pierwszym Rektorem UG w latach 1970–
1981. Za działalność naukową i dydaktyczną oraz uczestnictwo w życiu akademickim był 
wielokrotnie honorowany nagrodami ministra i najwyższymi odznaczeniami 
państwowymi. W uznaniu zasług Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał profesorowi 
Januszowi Sokołowskiemu tytuł honorowego Rektora.  
 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował za udział w uroczystym 
posiedzeniu Senatu z okazji 48. rocznicy powstania Uniwersytetu Gdańskiego. Tego 
samego dnia w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego odbył się koncert Chóru UG, który 
cieszył się dużym powodzeniem. JM Rektor podziękował Panu Marcinowi Tomczakowi za 
przygotowanie koncertu. 10. czerwca w Operze Leśnej odbędzie się uroczysty koncert  
z okazji 100-lecia Niepodległości Polski  
 
 
ad 2 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Małgorzacie 
Wiśniewskiej z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. JM Rektor poinformował, że prof. dr 
hab. Małgorzata Wiśniewska została Przewodniczącą Zespołu Zarządzającego Programu 
POWER. JM Rektor pogratulował Pani profesor i życzył dalszych osiągnięć w pracy 
naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 3 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. G zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 4a „Projekt uchwały Senatu UG w sprawie umieszczenia na budynku Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tablicy upamiętniającej Lecha 
Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu 
Gdańskiego.” 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną zmianę przyjął następujący porządek obrad: 
1. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego 

imienia Profesora Janusza Sokołowskiego. 
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2. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 
Uniwersytecie Gdańskim.  

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

4.1. Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Lesnera na stanowisku 
profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.2. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Lucyny Przybylskiej 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.3. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Eweliny Sokołowskiej na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4a.       Projekt uchwały Senatu UG w sprawie umieszczenia na budynku Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tablicy upamiętniającej Lecha 
Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Międzynarodowego Centrum Teorii 
Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum 
Technologies). 

6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 40/16 Senatu UG w sprawie 
zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa 
budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby 
kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” oraz zgody na zaciągnięcie w tym 
celu kredytu inwestycyjnego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia „Polityki rozwoju badań 
naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na lata 2018-2024”. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym 
od roku akademickiego 2018/2019 kierunku Cultural Communication na 
poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym, 
Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego  
2018/2019 międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations 
in Europe (IBRE) na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim.  

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku 
akademickiego 2018/2019 kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na 
poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku 
akademickiego 2018/2019 kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych na 
poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.  

12. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w 
Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.  

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów 
na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2019/2020. 

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2017 rok. 

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2017 rok. 
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16. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

17. Zatwierdzenie znaku graficznego Wydziału Zarządzania.  
18. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

22 lutego 2018 roku.  
19. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 

ad 4.1 
Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Chemii  

o zatrudnienie prof. dr hab. Adama Lesnera na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego Rada 
Wydziału nie poparła wniosku jednogłośnie. Jest to dziwne, gdyż Pan prof. dr hab. Adam 
Lesner jest znakomitym, znanym naukowcem. 
 Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG wyjaśnił, że powstał pewien spór 
kompetencyjny „mistrz – uczeń”, stąd taki wynik głosowania.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie prof. dr hab. 
Adama Lesnera na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.2 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dr hab. Lucyny Przybylskiej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 46 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dr hab. Lucyny Przybylskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.3  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dr hab. Eweliny Sokołowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 45 osób tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 
Eweliny Sokołowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 4a 
Dziekan prof. dr hab. Jakub Stelina przedstawił wniosek o umieszczenie na 

budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tablicy 
upamiętniającej Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. dr hab. J. Stelina poinformował, że jest to inicjatywa społeczna. 
Pewien czas temu „Stowarzyszenie Godność i Solidarność” zwróciło się z propozycją 
uczczenia wieloletniego pracownika Wydziału Prawa i Administracji Pana Lecha 
Kaczyńskiego, który później piastował wysokie stanowiska państwowe. Dziekan prof. dr 
hab. J. Stelina poinformował, że jako uczeń profesora L. Kaczyńskiego popiera tę 
inicjatywę. Należy pielęgnować pamięć Lecha Kaczyńskiego i Jego dokonania naukowe. 
Dziekan prof. dr hab. J. Stelina poinformował, że jest współautorem Księgi Pamiątkowej 
Prezydenta, która została zaprezentowana podczas konferencji w Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Wydział Prawa i Administracji jest dumny z tego, że Lech Kaczyński był 
pracownikiem Wydziału, przeszedł niemal wszystkie stopnie kariery naukowej.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Konwent Godności 
Honorowych przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniował wniosek. 
Konwent wniósł drobną poprawkę: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Profesor 
Uniwersytetu Gdańskiego.” 
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG zauważył, że w uchwale, a co za tym idzie  
w treści napisu, który ma się znaleźć na tablicy pamiątkowej, nie napisano z jakiej okazji 
tablica ma być odsłonięta i kto ją dedykuje. Czy podpisze się tam Senat Uniwersytetu 
Gdańskiego? Ponadto wydaje się, że napis ten jest za długi. Trzeba się zastanowić jakie 
przesłanie towarzyszy tej inicjatywie. Wydaje się, że główną przesłanką jest 
upamiętnienie Pana Prezydenta - Profesora Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym 
cały akapit od słów: „uczestnik opozycji” do słów „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” 
jest zbędny. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że nie do końca się zgadza się 
z Dziekanem dr hab. W. Suroszem, prof. UG, ponieważ taka tablica jest także elementem 
edukacyjnym skierowanym do studentów, uczniów szkół podstawowych i średnich, 
którzy odwiedzają Kampus Uniwersytetu Gdańskiego.  
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG poinformował, że na tablicy pamiątkowej 
dedykowanej Panu Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w Muzeum Powstania 
Warszawskiego znajduje się bardzo klarowne przesłanie: „Prezydentowi RP Lechowi 
Kaczyńskiemu, twórcy Muzeum Powstania Warszawskiego w pierwszą rocznicę 
tragicznej śmierci pod Smoleńskiem powstańcy warszawscy żołnierze Armii Krajowej 
pracownicy Muzeum Powstania Warszawskiego”.  
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG zauważył, że w przedłożonych materiałach nie ma 
informacji o tym jakie były wyniki głosowania Rady Wydziału Prawa i Administracji. 
 Dziekan prof. dr hab. J. Stelina poinformował, że sprawa ta jest procedowana 
zgodnie z wewnętrznymi przepisami prawa, które nie przewidują udziału Rady Wydziału 
w tym postępowaniu. Wniosek Dziekana do kierowany jest do Konwentu Godności 
Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego a następnie do Senatu UG. Społeczność Wydziału 
Prawa i Administracji była informowana o tej inicjatywie. 
 Dr hab. K. Lewalski, prof. UG stwierdził, że na tablicy najpierw powinno być 
napisane „Lech Aleksander Kaczyński” potem daty a dopiero później „Prezydent 
Rzeczpospolitej, Profesor”. 



5 
 

 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że treść napisu zostanie 
poprawiona.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że jeżeli Senat podejmie uchwałę 
w tej sprawie, to powinien się podpisać na tablicy pamiątkowej. Dla jasności przekazu 
napis powinien być w miarę krótki. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał że wniosek w tej sprawie 
zgłosiło „Stowarzyszenie Godność i Solidarność”, które także będzie współfinansowało to 
przedsięwzięcie. W związku z tym obok Senatu UG powinna znaleźć się nazwa tego 
Stowarzyszenia. 
 Dr hab. D. Borowiak, prof. UG zauważył, że w napisie, który ma znaleźć się na 
tablicy występują powtórzenia – dwa razy napisano: „Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej” 
także dwa razy powtórzono datę 10 kwietnia 2010 roku. Wydaje się, że skondensowany 
napis byłby lepszy.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zostanie to skonsultowane 
z wnioskodawcą i wykonawcą tablicy. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 26 osób tak, 9 osób 
nie, 14 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione uwagi podjął uchwałę w sprawie umieszczenia na 
budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tablicy 
upamiętniającej Lecha Kaczyńskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Profesora 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 5  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International 
Centre for Theory of Quantum Technologies). 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof 
Bielawski poinformował, że Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. Marek Żukowski. 
 Prof. dr hab. M. Żukowski poinformował, że pozyskanie tej agendy jest ogromnym 
sukcesem i pozytywnie wpłynie na pozycję Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory 
przyznano 7 takich agend z czego dwie ma Uniwersytet Gdański, podobnie jak 
Uniwersytet Warszawki i PAN, a jedną ma Gdański Uniwersytet Medyczny. Cel naukowy 
to znalezienie nowych rozwiązań podstawowych problemów fizyki kwantowej, 
eksperymenty w obszarze optyki kwantowej mające zweryfikować zaproponowane 
rozwiązania i implementacja powstałych idei w przyszłych technologiach kwantowych. 
Partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej 
Austriackiej Akademii Nauk. Zasady działania oparte są na umowach, innych regulacjach  
i regulaminach. Pierwszym dyrektorem jest pierwszy wnioskodawca, zgodnie  
z wymogami programu MAB powołuje go Rektor UG na okres 5 lat. Kolejnego dyrektora 
powołuje Rektor UG na podstawie rekomendacji Międzynarodowego Komitetu 
Naukowego na okres 5 lat. Dyrektor pełni jednocześnie funkcję kierownika projektu MAB 
i Lidera grupy badawczej. Zadania partnera strategicznego, to między innymi wspólne 
wprowadzanie do Uniwersytetu Gdańskiego, a w szczególności do QuTe, dobrych praktyk 
w zakresie organizacji pracy, w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych  
i prowadzenia badań, delegowanie przedstawicieli partnera strategicznego lub osób 
przez niego rekomendowanych do udziału w MKN, aktywna kooperacja w prowadzeniu 
badań, umożliwienie wymiany kadry oraz studentów, dzielenie się doświadczeniem 
obejmującym patentowanie i komercjalizację, uczestnictwo w ocenie osiągnięć 
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badawczych. Struktura Centrum to: Komitet sterujący liczący 4 członków, 
Międzynarodowy Komitet Naukowy QuTe składający się z minimum 9 członków. Co 
najmniej połowę członków MKN stanowią naukowcy, poza tym osoby zatrudnione w 
zagranicznych jednostkach prowadzących badania naukowe. Co najmniej dwóch 
członków MKN proponuje IQOQI-Vienna. Projekt International Center for Theory of 
Quantum Technologies jest finansowany z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze  
z funduszy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie to kwota 
34 996 130,00 PLN na 5 lat trwania projektu. Ponadto działalność QuTe może być 
dodatkowo dofinansowywana ze środków zewnętrznych pozyskanych przez 
pracowników QuTe lub samą jednostkę. Gospodarka majątkowa prowadzona będzie 
zgodnie z przepisami ogólnie obowiązującymi w Uczelni. Wszelkie dochody pochodzące  
z realizacji zadań będą stanowiły własność Uniwersytetu. W przypadku dochodów 
będących wynikiem współpracy z innymi jednostkami kwestie własności regulować będą 
osobne umowy zawarte przez UG z tymi podmiotami. Zmian Regulaminu dokonuje Rektor 
na wniosek Dyrektora zaopiniowany przez Międzynarodowy Komitet Naukowy. Zmiana 
wymaga uzyskania opinii Senatu. 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. Krzysztof 
Bielawski podziękował całemu zespołowi przygotowującemu wniosek i przypomniał, że 
istotnym elementem funkcjonowania Centrum są dwa dokumenty – Regulamin oraz 
umowa międzynarodowa na postawie, której to Centrum będzie współpracowało  
z Instytutem Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademii Nauk.  

Dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja 
Organizacji i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała projekt Regulaminu i umowy. 

Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu  
i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała te dokumenty.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii 
Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 40/16 Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” 
oraz zgody na zaciągnięcie w tym celu kredytu inwestycyjnego. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na tę inwestycję 
przeprowadzono kilka przetargów, ostatecznie zgłosiła się tylko jedna firma. Okazało się, 
że Uczelni brakuje na ten cel około 12 milionów złotych. W III i IV kwartale ubiegłego roku 
i w I kwartale tego roku wzrosły koszty inwestycji budowlanych. Z badania obejmującego 
200 największych firm budowlanych w Polsce wynika, że wynagrodzenia w tym sektorze 
wzrosły o 147% ponieważ brakuje rak do pracy. Najmniej zdrożało wyposażenie, ale cena 
stali wzrosła o 65%, betonu 47%, paliwa 46%, asfaltu 40%, izolacji termicznych, kruszyw 
37%. Gdyby przetarg został unieważniony pojawiłoby się ryzyko, że trzeba będzie 
zwrócić 22 miliony złotych przyznane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, gdyż 
Uczelnia nie gwarantowałaby zakończenia inwestycji do 2020 roku. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że kolejny przetarg byłby jeszcze droższy, niekorzystniejszy. 
Powstanie Instytutu Informatyki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tego typu 
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fachowców w województwie pomorskim i województwach ościennych. Według statystyk 
brakuje ponad 4000 informatyków. Na Uczelni tworzony jest tzw. fundusz stabilności UG. 
Wynik za ostatni rok jest bardzo dobry, ale zawsze trzeba liczyć się z tym, że dana 
inwestycja pochłonie więcej środków finansowych niż pierwotnie zakładano. W związku 
z tym podjęto decyzję o zaciągnięciu bankowego kredytu inwestycyjnego w wysokości nie 
wyższej niż 14 milionów złotych. Z rozmów z władzami województwa wynika, że Uczelnia 
będzie mogła liczyć na pieniądze, którymi będzie można wygasić balonowo ten kredyt 
jeżeli inwestycja zostanie zakończona w terminie i inni beneficjenci RPO Województwa 
Pomorskiego zrealizują swoje działania.  

Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu  
i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 40/16 Senatu UG w sprawie 
zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku 
Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG w Gdańsku na potrzeby kształcenia na 
kierunku o profilu praktycznym” oraz zgody na zaciągnięcie w tym celu kredytu 
inwestycyjnego. 
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 „Polityki rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim 
na lata 2018-2024”. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że dokument ten był omawiany na poprzednim posiedzeniu Senatu UG.  
W trakcie dyskusji zgłoszono kilka poprawek, kilka kolejnych nadesłano już po 
posiedzeniu. W dokumencie obecnie przedstawianym zmieniono perspektywę czasową - 
koniec działania Polityki to 2024 rok, bo faktycznie w tym roku kończy się drugi etap 
parametryzacji. Zrezygnowano z opcjonalności wynikających z perspektywy wejścia  
w życie nowej ustawy, z przypisów, zapisów odwołujących się do projektów Inicjatywy 
Doskonałości i nowo tworzonych kategorii. Politykę uzupełniono o nowe treści dotyczące 
osiągnięć w zakresie prac badawczo-rozwojowych, komercjalizacji badań oraz 
współpracy z przedsiębiorcami. Dodatkowo naniesiono poprawki stylistyczne, 
wprowadzono podtytuły, właściwie pogrupowano tematy. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że jest to bardzo dobry dokument, 
ale wydaje się że powinno znaleźć się w nim kilka zdań na temat czasopism 
uniwersyteckich i zobowiązania jednostek do podejmowania działań mających na celu jak 
najlepsze funkcjonowanie tych czasopism i podnoszenie ich rangi. Głównie chodzi  
o czasopisma wydziałowe. Natomiast jeśli chodzi o organizowanie przez Uczelnię 
wydarzeń o randze europejskiej i światowej nie należy zapominać, że istnieją „Polskie 
Noble” i laureaci tych nagród także powinni być zapraszani w celu wygłoszenia wykładu 
i spotkań ze społecznością akademicką, tym bardziej, że nagrody te przyznawane są także 
w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Dobrze, że w dokumencie znalazł się 
zapis dotyczący wyróżniania pracowników, którzy mają największe osiągnięcia. Powinno 
to stanowić zachętę dla pracowników. Natomiast pojawia się wątpliwość, czy jest realne, 
aby w 2024 roku wszystkie jednostki Uniwersytetu Gdańskiego miały kategorię A, w tym 
dwie kategorię A+. Wydaje się, że prognozy te powinny być bardziej ostrożne. Trzeba się 
liczyć z tym, że mogą wystąpić pewne wahania, sytuacje, których nie można przewidzieć. 
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W fazie wzrostu wszystko układa się pomyślnie, ale są też momenty trudniejsze. Nie 
można stale utrzymywać się na poziomie rosnącym. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w akapicie dotyczącym otwartego dostępu jest mowa o wydawnictwach 
i czasopismach wydziałowych, które będą wspierane chociażby poprzez repozytorium  
i wdrożenie platformy czasopism, spójnego systemu nadawania numerów DOI. Chodzi 
właśnie o to, żeby te czasopisma zwiększały swoją rangę. Nie rozbudowywano tych 
zapisów, gdyż forma tego dokumentu powinna być ogólna. Natomiast jeżeli chodzi  
o uwzględnienie laureatów „Polskich Nobli” jest to świetny pomysł, zostanie dodany 
stosowny zapis. Należy zachęcać wydziały do podejmowania cyklicznych inicjatyw 
naukowych. Jeżeli chodzi o najważniejszy cel strategiczny, czyli podniesienie kategorii, to 
długo zastanawiano się nad jego poprawnym sformułowaniem, aby z jednej strony był on 
maksymalnie ambitny a z drugiej realny. Wydaje się, że mówiąc o przeważającej 
większości a nie o wszystkich wydziałach, które miałyby uzyskać najwyższą kategorię, 
zdecydowanie osłabiłoby się siłę napędową dążenia do założonego celu. Być może nie 
wszystkie cele cząstkowe zmierzające do celu głównego uda się osiągnąć, jednakże 
starając się o status uczelni badawczej trzeba przedstawić taki program restrukturyzacji 
działań na rzecz rozwoju badań naukowych, który pozwoli stać się rzeczywiście uczelnią, 
na której prowadzone są badania najwyższej miary. Chodzi tu o dwa okresy 
parametryzacyjne jako bezpieczny horyzont czasowy. Być może po pierwszym okresie 
trzeba będzie skorygować pewne założenia i dążenia. „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 
badawcza” w obrębie, której na wiosnę ma być uruchomiony konkurs, zakłada 
dofinansowanie budżetu uczelni w wysokości 10% rocznie wyłącznie na rozwój 
naukowy. Taki zastrzyk pieniędzy pozwoli na odważne formułowanie programu rozwoju. 
Polityka rozwoju badań naukowych powinna jak najszybciej wejść w życie, aby można 
było w oparciu o nią formułować kolejne cele operacyjne dotyczące zarządzania 
badaniami naukowymi.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że popiera ten dokument  
w takiej formie, w jakiej został przedstawiony. Jest on kompletny, syntetyczny, wskazuje 
zasadnicze cele. Cechą dokumentów strategicznych jest to, że wyznaczają zasadnicze cele 
i dobrze, że są one ambitne. Szybkie przyjęcie tego dokumentu pozwoli na przygotowanie 
szczegółowych instrukcji np. dotyczących oceny pracowniczej.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że „Polityka” była 
przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Komisji Organizacji i Rozwoju. Dostrzeżono 
potrzebę podjęcia prac nad nową „Strategią Rozwoju UG” właśnie w celu podniesienia 
rangi Uniwersytetu Gdańskiego do statusu uczelni badawczej. Pojawiła się propozycja, 
aby Strategia nadal funkcjonowała jako dokument ogólny, ale żeby w jakiś sposób została 
doprecyzowana zadaniowo.  
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski stwierdził, że teraz jest dobry moment, żeby 
przyjąć taki ambitny plan tym bardziej, że Uczelnia pozyskała dwie międzynarodowe 
agendy badawcze. Trzeba ten czas wykorzystać właśnie na określenie odpowiednio 
ambitnej strategii mimo, że prawdopodobnie nie wszystkie założenia uda się zrealizować 
w tak krótkim czasie. Niezwykle ciekawa jest zaproponowana formuła spotkań 
noblowskich. W „Polityce” można napisać o zapraszaniu wybitnych naukowców, 
laureatów prestiżowych międzynarodowych nagród takich jak odpowiednik Nagrody 
Nobla zwany Medalem Fieldsa, przy okazji nie byłoby pomijane środowisko 
matematyków.  
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 Dr hab. K. Lewalski, prof. UG stwierdził, że zgodnie z powiedzeniem trzeba mierzyć 
jak łucznik nieco wyżej żeby osiągnąć cel nieco niżej. Wydaje się więc, że stawianie 
ambitnych celów jest dobre.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą zaopiniowała ten 
dokument pozytywnie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione uwagi podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
„Polityki rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim na lata 2018-2024”. 
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 uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku akademickiego 2018/2019 
kierunku Cultural Communication na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia  
o profilu ogólnoakademickim.  
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że skuteczna komunikacja 
kulturowa jest coraz ważniejsza. Komunikacja kulturowa to nie tylko kwestia znajomości 
języka, ale właśnie kompetencji kulturowych, kompetencji miękkich, które trzeba 
kształcić i rozwijać. 
 Dr hab. M. Modrzewska, prof. UG poinformowała, że wniosek powstał w Instytucie 
Anglistki i Amerykanistyki, ale jest efektem pracy wielu pracowników Wydziału 
Filologicznego. Kierunek ten łączy wiele dyscyplin badawczych między innymi 
kulturoznawstwo, językoznawstwo, literaturoznawstwo. Zajęcia będą prowadzone  
w języku angielskim. W opracowaniu programu studiów i sylabusów uczestniczyli także 
poloniści, specjaliści z dziedziny medioznawstwa, szeroko pojętej dziedziny badań nad 
kulturą, dziennikarstwa, politologii, psychologii i geografii kultury. Podjęto prace mające 
na celu budowanie współpracy z rozmaitymi instytucjami kulturalnymi z Trójmiasta.  
 Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył że nazwa Cross Cultural Communication 
bardziej oddawałaby istotę tematyki. Komunikacja kulturowa trochę dziwnie brzmi, 
chyba chodzi tu bardziej o komunikację międzykulturową, albo komunikację  
w środowisku zróżnicowanym kulturowo. 
 Dr hab. M. Modrzewska, prof. UG wyjaśniła, że komunikacja kulturowa to jeden  
z przedmiotów, które będą wykładane. Pojęcie komunikacji kulturowej jest dużo szersze, 
a komunikacja międzykulturowa to jeden z podtematów. 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że komunikacja kulturowa 
jest pojęciem pojemnym, dotyczy nie tylko relacji międzykulturowych, ale też relacji  
w obrębie jednej kultury.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Filologicznym od roku 
akademickiego 2018/2019 kierunku Cultural Communication na poziomie studiów 
pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 9  
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Filologicznym oraz 
Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2018/2019 międzywydziałowego 
kierunku Intercultural and Business Relations in Europe (IBRE) na poziomie studiów 
pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że kierunek ma charakter 
interdyscyplinarny i powstał na podstawie porozumienia między trzema wydziałami. 
Prace trwają od ponad roku, efekty kształcenia obejmują dziedziny nauk ekonomicznych, 
społecznych i humanistycznych. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników trzech 
wydziałów, studia są ukierunkowane na kandydatów zagranicznych.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że tworzone są nowe kierunki studiów 
- czy oznacza to, że zaprzestaje się kształcenia na innych kierunkach? Obecnie wielkość 
SSR wynosi na naszej Uczelni 15,9. Uczelnia dostaje mniejszą dotację przez sam fakt, że 
zbyt wielu studentów przypada na jednego nauczyciela akademickiego. Czy uruchomienie 
nowego kierunku studiów będzie oznaczało, że wydziały zmniejszą liczbę kształconych 
studentów na innych kierunkach, czy też polityka władz jest inna w tym względzie? 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że każdy 
nowy kierunek studiów przypisany jest do wydziału. Kierunek międzywydziałowy 
tworzony przez kilka wydziałów jest przypisany do jednego z nich. Studia Cultural 
Communication uwzględniono w limitach rekrutacyjnych Wydziału Filologicznego 
nieprzekraczających ubiegłorocznego limitu przyjęć na ten Wydział. Dokonano pewnych 
redukcji. W przypadku kierunku Intercultural and Business Relations in Europe jest 
inaczej. Prowadzić go mają aż trzy wydziały i został potraktowany jako dodatkowy 
kierunek na Wydziale Ekonomicznym. Nie stanowi to większego problemu, bo są jeszcze 
inne warunki rekrutacyjne i limity, które w zasadzie równoważą liczbę planowanych 
przyjętych z liczbą przyjętych w poprzednim roku akademickim. Wydział Prawa  
i Administracji przeniósł jeden z kierunków studiów z trybu stacjonarnego na 
niestacjonarny. Pilnuje się, aby nowo tworzone kierunki studiów mieściły się w ramach 
limitów przyjętych przez wydziały.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że nowe 
kierunki studiów są potrzebne z wielu powodów. Zmienia się otoczenie, potrzebne są 
nowe profesje, często mające charakter interdyscyplinarny. Poza tym Uczelnia powinna 
przedstawiać ofertę młodym ludziom, żeby mogli wybierać to, co będzie dla nich 
korzystniejsze, da im szersze perspektywy. Trzeba zastanowić się nad tym, jaką liczbę 
osób kształcić na danych kierunkach studiów, w tym na kierunkach tradycyjnych. Dotyczy 
to także kierunków, na który jest bardzo duży nabór, które cieszą się dużym 
powodzeniem, bo tak naprawdę to niewiele wiadomo co dzieje się później z absolwentami 
tychże kierunków. Trzeba zaproponować młodzieży bardziej atrakcyjne, przyszłościowe 
rozwiązania.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że wskaźnik SSR w pewnym sensie 
ogranicza rozwój uczelni. Wydaje się, że rektorzy powinni przekonać Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego do rezygnacji z twego współczynnika. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na Wydziale Zarzadzania 
istnieje kierunek studiów Podatki i doradztwo podatkowe prowadzony razem  
z Wydziałem Prawa i Administracji. Studenci przypisani są do Wydziału Prawa  
i Administracji. Tworzenie nowych kierunków studiów jest ważne, związane z misją 
Uczelni, z jej umiędzynarodowieniem, kształceniem studentów spoza granic Polski, 
interdyscyplinarnością. Jest to też elementem Polityki rozwoju Uczelni. Rektor dr hab. 
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J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na najbliższym posiedzeniu KRASP poruszy 
kwestię wskaźnika SSR.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, że należy 
zastanowić się, czy lepszym rozwiązaniem byłoby tworzenie nowych specjalności na 
poszczególnych kierunkach studiów. Modyfikacja programowa jest łatwiejsza do 
przeprowadzenia, dużo bardziej elastyczna, niegenerująca takich kosztów jak utworzenie 
nowego kierunku. Wydaje się, że w wielu przypadkach mogłoby być to rozwiązanie 
bardziej adekwatne. Ponadto utworzenie nowego kierunku zobowiązuje do 
kontynuowania nauki przez następne kilka lat.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale 
Filologicznym oraz Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2018/2019 
międzywydziałowego kierunku Intercultural and Business Relations in Europe (IBRE) na 
poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.  
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 uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2018/2019 
kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na poziomie studiów pierwszego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim.  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że wydziały eksperymentalne 
idą w kierunku badań i kształcenia na potrzeby systemu ochrony zdrowia, są to bardzo 
dobre inicjatywy.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że kierunki studiów, które mają 
być utworzone na Wydziale Biologii znacząco zwiększają ofertę dla studentów 
zainteresowanych nowoczesnymi dziedzinami biologii o dużym znaczeniu praktycznym. 
Nowoczesny program tych studiów ma zapewnić absolwentom pogłębioną wiedzę  
z szerokiego obszaru nauk przyrodniczych, w szczególności chodzi o mechanizmy 
genetyczne leżące u podstaw całej zmienności biologicznej, jak też kontroli 
funkcjonowania różnych systemów ożywionych. Dzięki tej wiedzy absolwenci będą 
umieli zastosować bardzo nowoczesne metody eksperymentalne z zakresu nauk 
biologicznych, żeby rozwiązywać różne problemy badawcze czy też technologiczne jakie 
staną przed nimi w przyszłej pracy. Genetyka i metody analiz genetycznych bardzo 
głęboko weszły w codzienne życie, mają powszechne zastosowanie. Można więc założyć, 
że rynek pracy dla tych absolwentów będzie otwarty w firmach badawczo-rozwojowych, 
farmaceutycznych i biotechnologicznych. Program był opracowywany wspólnie  
z interesariuszami zewnętrznymi, w pracach uczestniczyły firmy takie jak Invicta czy 
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji. Kadra Wydziału Biologii 
jest bardzo dobrze przygotowana, Wydział oferuje solidne wyposażenie pracowni  
i laboratoriów. Studenci będą mogli kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na 
Wydziale Biologii i na wszystkich wydziałach eksperymentalnych. Absolwenci mają być 
przygotowani do późniejszego wdrażania komercjalizacji badań, stąd udział w zajęciach 
pracowników Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania, Wydziału Chemii, 
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Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Rada Wydziału Biologii jednogłośnie poparła 
wniosek. Kiedy zostaną zniesione ograniczenia i Wydział będzie mógł prowadzić zajęcia 
odpłatne, kierunek ten łatwo będzie można przekształcić w studia anglojęzyczne.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Komisja ds. Kształcenia przy 
jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że powołanie tego kierunku studiów 
rodzi konsekwencje dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.  
W opisie kierunku mowa jest o absolwencie, który będzie specjalistą w prowadzeniu 
badań nad rakiem, opracowywaniu nowych leków, antybiotyków, chorób genetycznych, 
inżynierii genetycznej oraz ochronie bioróżnorodności. Wszystkiego tego obecnie naucza 
się na Biotechnologii, prowadzone są również badania w tym zakresie. Jeżeli chodzi  
o dyscypliny i dziedziny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia to są to: 
biologia, biotechnologia, biochemia i mikrobiologia a dyscypliną wiodącą jest biologia. 
Absolwent ma posiadać szeroką wiedzę z zakresu genetyki, inżynierii genetycznej, 
biologii molekularnej, biochemii, biologii komórki, mikrobiologii medycznej 
przemysłowej oraz nowoczesnych metod i narzędzi badawczych stosowanych w tych 
dziedzinach nauki, będzie miał podstawy do zarządzania inkubatorami nowych 
technologii biologicznych i biomedycznych. To wszystko nic innego jak biotechnologia. 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed ma bardzo podobny profil 
absolwenta. Z informacji tych jasno wynika, że tworzy się wewnętrzną konkurencję. 
Konkurencja taka może mieć miejsce, ale powinny istnieć stosowne narzędzia, między 
innymi spójny system rekrutacji. Pojawia się także problem limitów i współczynnika SSR. 
Wydział Biotechnologii nie może podnieść limitów, co jest dużym problemem, gdyż 
następuje bardzo duży odsiew studentów po pierwszym roku studiów, między innymi 
dlatego, że studenci ponownie zdają na studia medyczne. Jeżeli na Wydziale 
Biotechnologii nie utrzyma się 60 studentów po trzech pierwszych latach studiów, to 
pojawi się problem z magistrantami a później doktorantami co ma wpływ na badania 
naukowe prowadzone na Wydziale. To są poważne problemy. Władze Wydziału będą 
wnioskowały do JM Rektora i do Senatu UG o zwiększenie limitu przyjęć móc aby sprostać 
konkurencji.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner stwierdził, że problem polega na tym, że w ciągu 
pierwszego semestru odchodzą nowo przyjęci studenci, natomiast konkurencja prowadzi 
do podniesienia jakości kształcenia. Jeśli chodzi o obawy Wydziału Biotechnologii 
dotyczące wykruszania się studentów na koniec trzeciego roku studiów  
i niewystarczającej liczby kandydatów na studia magisterskie, to właśnie takie studia 
jakie oferuje Wydział Biologii zdecydowanie zwiększą szanse Wydziału Biotechnologii na 
pozyskanie magistrantów. Jest szansa, że absolwenci kierunku Genetyka i biologia zasilą 
studia II stopnia na innych kierunkach.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy Wydział 
Biologii deklaruje, iż nie będzie uruchamiał drugiego stopnia na tym kierunku studiów.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner wyjaśnił, że od początku chodzi o pierwszy 
stopień studiów, nie myślano o tym, żeby na tym kierunku uruchamiać drugi stopień. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że o ile w przyszłości będzie podejmowana próba uruchomienia tych studiów 
w języku angielskim, to byłoby dobrze, gdyby wydziały podjęły tę inicjatywę wspólnie, 
może to dać dobre efekty. 
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Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 39 osób tak,  
1 osoba nie, 11 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku 
akademickiego 2018/2019 kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna na poziomie 
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku akademickiego 2018/2019 
kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych na poziomie studiów pierwszego stopnia  
o profilu ogólnoakademickim.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że ten kierunek studiów 
tworzony jest w zamian za wygaszony w zeszłym roku kierunek Waloryzacja  
i zarządzanie zasobami przyrody, więc nie wpłynie to na zwiększenie limitów przyjęć. 
Absolwent ma umieć oceniać istniejące zasoby przyrodnicze, umieć je chronić  
z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i prawnych, zarządzać tymi zasobami przy 
tworzeniu planów ochrony i oddziaływania inwestycji na środowisko. Plany takie obecnie 
są w Polsce obligatoryjne dla inwestorów. W tworzeniu tego kierunku uczestniczyły: 
Wydział Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji i Instytut Geografii. W ramach 
kierunku mają być uruchomione dwie specjalności z czego Ekologia obszarów 
zurbanizowanych jest nowością na rynku polskim a bardzo silnie rozwija się w Europie 
zachodniej. Program był konsultowany z interesariuszami zewnętrznymi takimi jak: 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna 
Dyrekcja Lasów Państwowych, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Rada Wydziału 
jednogłośnie poparła projekt.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Komisja ds. Kształcenia 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Biologii od roku 
akademickiego 2018/2019 kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych na poziomie 
studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 23/17 Senatu UG w sprawie warunków  
i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie 
Gdańskim w roku akademickim 2018/2019. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że chodzi 
o zmianę załączników do uchwały. W załączniku nr 1 „Zasady rekrutacji na rok 
2018/2019” uwzględniono nowo utworzone kierunki studiów. Zwrócono się do 
wszystkich dziekanów z prośbą o utrzymanie limitów zmniejszonych o 10% na studiach 
stacjonarnych i utrzymanie limitów przyjęć na studia niestacjonarne na wysokości liczby 



14 
 

przyjętych na studia niestacjonarne. Współczynnik SSR zmniejszył się z 17 do 15 
punktów. Podejmowane są dalsze działania zmierzające do zmniejszenia tego 
współczynnika do wielkości oczekiwanej przez MNiSW. Lista kierunków studiów 
stacjonarnych z przypisaną liczbą kandydatów, którzy mają być przyjęci na studia jest 
tożsama z ubiegłoroczną, z niewielkimi przesunięciami. W przypadku Wydziału Biologii, 
Wydziału Biotechnologii, Wydziału Chemii i Wydziału Filologicznego na liczbę studentów 
ma wpływ wskaźnik projektowy, który umożliwił pozyskanie środków finansowych na 
budynki dla tych Wydziałów. Proponowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. W przypadku studiów niestacjonarnych wartości 
liczbowe przy poszczególnych kierunkach studiów są wyższe niż te, które były po 
ostatecznym zakończeniu ubiegłorocznej rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji trzeba 
będzie pilnować tych wartości i nie przekroczyć liczby przyjętych realnie w skali Uczelni. 
Rekrutacja na studia niestacjonarne jest w dużym stopniu nieprzewidywalna. Załącznik 
nr 3 dotyczy terminów elektronicznej rejestracji, które trzeba modyfikować w kolejnym 
roku. W załączniku nr 4 „Procedura rekrutacji w systemie internetowej rejestracji 
kandydatów” zmienił się zapis mówiący, iż kandydaci będą się logować w oparciu u 
o posiadany adres e-mailowy, a nie pesel zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą  
w życie w przyszłym miesiącu. Załącznik nr 5 „Dokumenty wymagane w procesie 
rekrutacji na studia” zmodyfikowano tak, żeby zapisy były czytelniejsze dla kandydatów.  
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG zaproponował, żeby władze Uczelni oraz Senat 
UG rozważyli zwiększenie limitu przyjęć dla Wydziału Biotechnologii. Funkcjonowanie 
najlepszego na Uczelni Wydziału, który posiada kategorię A+ jest sprawą kluczową, 
ponadto na wydziałach eksperymentalnych studenci są mocno wdrażani w działalność 
naukową. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
według wskaźników Wydział Biotechnologii powinien mieć 312 studentów a dane sprzed 
dwóch tygodni pokazują że obecnie jest 280 studentów. Prorektor ds. Studenckich dr hab. 
A. Kłonczyński, prof. UG zaproponował podniesienie limitu o 30 osób, a Wydział 
zadecyduje o podziale. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny podziękował za tę propozycję. Jest to dla 
Wydziału bardzo ważne ze względu na rozwój oraz realizowany projekt. Jeżeli JM Rektor 
i Senat UG przychylą się do tej propozycji, to w najbliższym czasie będzie zostanie podana 
informacja o podziale tych miejsc. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, poinformował, że wyrazi zgodę na zwiększenie limitu 
miejsc na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 
23/17 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2018/2019. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 13 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przestawił projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2019/2020. 
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 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że § 10 
uchwały brzmi: „Osoby zakwalifikowane na studia, w terminie 30 dni od daty wydania 
decyzji o przyjęciu na studia, mają obowiązek zawarcia w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, umowy z Uniwersytetem Gdańskim, określającej warunki pobierania opłat 
związanych z kształceniem na studiach oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość 
tych opłat. Niepodpisanie w/w umowy w wyznaczonym terminie jest równoznaczne ze 
skreśleniem osoby zakwalifikowanej na dany kierunek studiów z listy studentów.” Zapis 
ten ma umożliwić wyczyszczenie list ze wszystkich tych kandydatów, którzy blokują 
miejsca, dostali się na kilka kierunków i odwlekają decyzję o ostatecznym wyborze 
studiów. Dzięki temu we wrześniu będzie można przeprowadzić dodatkową rekrutację 
lub uzupełnić limity na niektóre kierunki studiów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2019/2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Dr K. Śledzik Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego 
przedstawił sprawozdanie z działalności Centrum za 2017 rok. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Dr K. Śledzik poinformował, że nastąpiło intensywne wzmocnienie ochrony praw 
własności intelektualnej Uniwersytetu Gdańskiego, zarówno jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń 
patentowych do Urzędu Patentowego RP jak i do Europejskiego Urzędu Patentowego 
gdzie Uniwersytet Gdański znalazł się na trzecim miejscu w Polsce jako instytucja 
zgłaszająca ochronę praw własności intelektualnych. Z roku na rok przybywa praw 
wyłącznych przyznawanych na patenty. Pozytywne jest również to, że zwiększa się liczba 
zgłoszeń wyników o potencjale komercyjnym do CTT. W porównaniu do 2014 roku 
wzrost jest już pięciokrotny. Jeżeli chodzi o „Inkubator Innowacyjności+”, projekt 
realizowany wspólnie z Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym na 
etapie z końca 2017 roku dofinansowano w zakresie prac przedwdrożeniowych dziesięć 
projektów, które w budżecie tego przedsięwzięcia uzyskały zarówno dofinansowanie  
w zakresie materiałów, surowców, analiz jak i ochrony praw własności intelektualnej.  
W 2017 roku uruchomiona została strona CTT, na której znajduje się oferta 
technologiczna Uniwersytetu Gdańskiego. Na dzień dzisiejszy jest to około 30 technologii, 
które w 2018 roku zostaną wzbogacone ilościowo. Przychody z komercjalizacji w 2017 to 
2147000 złotych, z uwzględnieniem, że 390 000 złotych pochodzi z nowo powołanej 
jednostki - Centrum Analiz i Ekspertyz. Są to przychody z komercjalizacji wiedzy w postaci 
analiz i raportów procedowanych przez CAiE UG a reszta to około 190 000 złotych ze 
spółki celowej TechTransBalt Sp. z o.o. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Centrum Transferu Technologii za 
2017 rok. 
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ad 15  
Dyrektor Biblioteki UG mgr G. Jaśkowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 2017 rok. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że od kilku lat zauważalny jest znaczący spadek 
udostępniania zbiorów tradycyjnych, drukowanych. Coraz bardziej popularne są 
dokumenty elektroniczne. W związku z tym trzeba szukać nowych obszarów aktywności. 
Podejmowane są inicjatywy takie jak: Pomorska Biblioteka Cyfrowa - projekt w którym 
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego jest zdecydowanym liderem oraz tworzenie Bazy 
Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego. Dobrze rozwija się współpraca z innymi jednostkami 
Uniwersytetu Gdańskiego, Wydawnictwem UG, pomyślnie zaczyna się współpraca  
z Centrum Transferu Technologii.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2017 rok. 
 
 
ad 16 

Dyrektor Biblioteki UG mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że w 2017 roku łączna 
wartość przekazanych przez osoby fizyczne i instytucje książek czasopism oraz zbiorów 
specjalnych wyniosła 1 123 322,34 PLN, w tym przekazanych jako dary 183 423,45 PLN, 
egzemplarz obowiązkowy 898 287,89 PLN, wymiana 41 611 PLN.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przyjęcie darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
 
 
ad 17 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił znak graficzny Wydziału Zarządzania.  
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wzór, ma on odzwierciedlać charakter morski 
Wydziału, który zlokalizowany jest w Sopocie. 
Głosowanie: głosowało 47 osób, 44 osoby tak, 1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od 
głosu.  
Senat UG zatwierdził znak graficzny Wydziału Zarządzania.  
 
 
ad 18 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 lutego 2018 roku.  
Głosowało 47 osób, 46 osób tak, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 lutego 2018 roku.  
 
 
ad 19 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że w uroczystym posiedzeniu 
Senatu z okazji 48-lecia Uczelni uczestniczyło zarówno bardzo mało nauczycieli jak  
i studentów. W związku z tym wydaje się, że należy zrezygnować z ogłaszania tego dnia 
dniem wolnym od zajęć. To się nie sprawdza. Niestety członkowie Senatu UG także nie 
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dają dobrego przykładu, później na uroczystym koncercie była pełna sala. Jest to bardzo 
przykre, szczególnie w perspektywie zbliżającego się jubileuszu 50-lecia istnienia Uczelni.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przypomniał, że tego 
samego dnia odbywają się Targi Akademia. Większość wydarzeń odbywa się na Wydziale 
Prawa i Administracji, pozostałe budynki są puste co też niekorzystnie wpływa na 
wizerunek Uczelni, bo odwiedzający widzą tylko puste korytarze. Oczywiście prowadzone 
są różne akcje promujące poszczególne kierunki studiów, ale goście nie spotykają 
studentów, nie mają możliwości wejścia na różne zajęcia, nie mogą zobaczyć jak wygląda 
dzień na Uczelni. Wprowadzenie dnia rektorskiego akurat w takim momencie wydaje się 
nieuzasadnione.  
 Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG poinformował, że tego dnia Targi Akademia 
na Wydziale Chemii odwiedziło ponad 1000 osób. W promocję Wydziału byli 
zaangażowani pracownicy, doktoranci i studenci.  
 Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że 
działania podejmowane z okazji święta Uczelni powinny być wielostronne. Dotyczy to 
także uroczystych posiedzeń Senatu UG. Ważne jest , żeby społeczność akademicka czuła, 
że rzeczywiście jest to dzień szczególny, uroczysty, żeby we wszystkich wydarzeniach 
uczestniczyło wiele osób. Warto zastanowić się nad nową formułą uroczystych posiedzeń 
Senatu UG. Powinny one być promowane z wyprzedzeniem, jest to też okazja do 
pokazania wszystkich osiągnięć. Może warto rozważyć wprowadzenie nowych 
elementów związanych z tradycją akademicką, zapraszać wybitnych naukowców do 
wygłoszenia wykładu. Chodzi o to, żeby święto to w naturalny sposób było atrakcyjne, 
szczególnie dla młodzieży. 
 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski podziękował Senatowi UG za podjęcie uchwał  
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Rozbudowa 
budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki” oraz w sprawie Międzynarodowego 
Centrum Teorii Technologii Kwantowych. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych.  
 

Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 26 kwietnia 
2018 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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