
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 30 stycznia 2020 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała. JM Rektor 
odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności  
w załączeniu do oryginału protokołu.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego minutą ciszy uczcił pamięć zmarłych Pana prof. 
dra hab. Andrzeja Stępniaka z Wydziału Ekonomicznego oraz Pani mgr Magdaleny 
Hamerskiej z Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
 
ad 1  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył prof. dr hab. Tomaszowi Bąkowskiemu 
z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku 
profesora oraz dr hab. Piotrowi Stańczykowi, dr hab. Arturowi Szutta,  
dr hab. Arkadiuszowi Mańskiemu 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 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  
dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wręczyli doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy 
z okazji uzyskania nagród Rektora. Nagrody Rektora I stopnia za wybitne osiągnięcia 
naukowe w roku akademickim 2018/2019 otrzymali: Jakub Brzeski, Karolina Gębka, 
Tamara Walczak-Kozłowska, Monika Lipińska, Jędrzej Siciński, Dariusz Szymański. 
Nagrody Rektora II stopnia otrzymali: Mateusz Kubicki, Maciej Mańko, Karolina 
Pierzynowska, Katarzyna Skała, Mariusz Specht, Krzysztof Raul Woźniak.  
 
 
ad 2a 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  
dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wręczyli studentom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomy 
potwierdzające przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Stypendia otrzymali: Jakub Sowik, 
Adrian Szczepaniak, Wiktor Wróbel, Maciej Gdaniec.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała oraz Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia  
dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG pogratulowali wyróżnionym studentom i doktorantom  
i życzyli im kolejnych sukcesów.  
 
 
ad 3  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

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

2. Wręczenie doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Rektora za wybitne 
osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2018/2019.  
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2a. Wręczenie studentom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów potwierdzających 
przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące 
osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora 

nauk chemicznych dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło z Uniwersytetu Gdańskiego.  
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok. 
6. Opinia Senatu UG o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskami o nagrody 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Gdańskiego za 2018 i 2019 rok.  

6a. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. Stefanowi Angielskiemu tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów. 

6b. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów. 

6c. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów 
Historii. 

8. Informacja Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw postępowania etycznego nauczycieli 
akademickich o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela 
Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darowizny (licencja na nieodpłatne korzystanie 
z programu Argus). 

10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
19 grudnia 2019 roku.  

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 4 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk chemicznych dr hab. Sylwii 
Rodziewicz-Motowidło z Uniwersytetu Gdańskiego. 

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. 

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski poinformował, że Rada Dziekana Wydziału 
Chemii zaproponowała wyznaczenie 10 recenzentów. Centralna Komisja ds. Stopni  
i Tytułów powołała pięciu recenzentów: prof. dra hab. Andrzeja Wojtczaka  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Marię Koziołkiewicz  
z Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. Martę Pasenkiewicz-Gierula z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dra hab. Artura Muchę z Politechniki Wrocławskiej oraz 
prof. dr hab. Aleksandrę Misicką-Kęsik z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie 
nadesłane recenzje są jednoznacznie pozytywne. Powołana została Komisja ds. 
związanych z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora w składzie:  
prof. dr hab. Mariusz Makowski, prof. dr hab. Bogdan Skwarzec, prof. dr hab. Adam Prahl. 
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Komisja zapoznała się z recenzjami i postanowiła rekomendować wniosek Senatowi UG. 
Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło kieruje Katedrą Chemii Biomedycznej, pełni liczne 
funkcje, była członkiem Senatu oraz Prodziekanem ds. Nauki, z powodzeniem angażuje 
się w pozyskiwanie środków finansowych, podejmuje liczne współprace naukowe. Grupa 
badaczy, którą kierowała opracowała preparat na opryszczkę. Dorobek dr hab. Sylwii 
Rodziewicz-Motowidło jest wyróżniający, recenzenci nie mieli żadnych wątpliwości, 
zgodnie uznali, że wniosek jest w pełni uzasadniony.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
chemicznych dr hab. Sylwii Rodziewicz-Motowidło z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 5 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 
rok. 
 Dyrektor Finansowy mgr O. Dziubek poinformowała, że wprowadzone zmiany 
dostosowują plan do zaistniałych zdarzeń, które nastąpiły już po uchwaleniu planu 
rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok. Wzrosły przychody, 
ponieważ pod koniec 2019 roku została zwiększona subwencja MNiSW, a wcześniej 
została przyznana część subwencji na sfinansowanie wkładu własnego do europejskiego 
projektu dydaktycznego SEA EU oraz dotacja na użytkowanie specjalnych urządzeń 
badawczych. Pojawiła się nowa pozycja – środki z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. Jest to dotacja na funkcjonowanie Uniwersyteckiego Liceum 
Ogólnokształcącego. Niestety nie udało się osiągnąć przychodów z tytułu zbycia 
nieruchomości. Jeśli chodzi o koszty, to niższa jest amortyzacja a wyższe wynagrodzenia, 
co wynika z potrzeby zatrudniania osób do projektów MAB. Dział II „Fundusz 
stypendialny” dotyczy wyłącznie stypendiów dla studentów i doktorantów. Natomiast 
jeśli chodzi o „Planowane nakłady na inwestycje budowlane”, to największym 
zrealizowanym zadaniem jest budowa Instytutu Informatyki. Następna tabela dotyczy 
nowelizacji planu w zakresie remontów budynków i urządzeń w podziale na wydziały. 
Nie udało się zrealizować planowanego remontu Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki co wynika z kwot oferowanych przez oferentów i w związku z tym 
przedłużają się procedury zamówień publicznych. Jeśli chodzi o Wydział Historyczny, to 
cały czas trwają ustalenia dotyczące remontu budynków przy ul. Bielańskiej w Gdańsku. 
W tabeli nr 3 „Dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych UG” wykazano 
zwiększenie funduszu Akademickiego Centrum Kultury, co wiąże się z obchodami  
50-lecia Uczelni. Niewielkie przesunięcia nastąpiły w środkach przyznanych 
Prorektorom, pojawiła się nowa pozycja czyli środki dla Prorektor ds. Informatyzacji  
i Umiędzynarodowienia. Nowe pozycje w tabeli to: Uniwersyteckie Liceum 
Ogólnokształcące oraz Przedszkole Uniwersytecie.  

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała nowelizację 
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że w tabeli „Dział I rachunek 
zysków i strat” należy zwrócić uwagę na pozycje 6-9. Wciąż dyskutuje się na temat 
znaczenia w ogólnym budżecie Uczelni środków pozyskiwanych z odpłatnych form 
kształcenia oraz środków uzyskiwanych na projekty badawcze. Wyraźnie więcej jest 
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przychodów z odpłatnych form kształcenia niż z sumy środków na badania z NCN oraz 
NCBiR. Oznacza to, że odpłatne formy kształcenia nadal odgrywają istotną rolę  
w przychodach Uczelni. 

Prof. dr hab. E. Łojkowska zauważyła, że do środków pozyskiwanych na naukę 
należy doliczyć środki z przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zagranicznych np. dwa 
MABy. W tym układzie środki na naukę będą dwa razy większe niż środki pochodzące  
z odpłatnych form kształcenia.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2019 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Opinia Senatu UG o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskami  
o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 i 2019 rok.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  
23 stycznia 2019 roku w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki, nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na 
wniosek rektora uczelni nadzorowanej przez ministra. W przypadku gdy wnioskodawcą 
jest rektor wnioskodawca wraz z wnioskiem składa odwzorowanie cyfrowe opinii  
o zasadności wystąpienia z wnioskiem sporządzonej przez senat uczelni. 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że wpłynęły trzy 
wnioski. W kategorii „nagroda za osiągnięcia naukowe” wskazano dra hab. Artura Szuttę, 
prof. UG z Wydziału Nauk Społecznych za książkę „Intuicje moralne. O poznaniu dobra  
i zła”. Wniosek uzyskał rekomendację Rady Dziekana oraz prof. Arkadiusza 
Chrudzimskiego i prof. Jacka Wojtysiaka. Praca jest nowatorską próbą argumentacji na 
rzecz prawomocności intuicji moralnych, formułuje opartą o znajomość literatury 
przedmiotu integralną koncepcję intuicji moralnych.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 51 osób tak, 5 osób 
wstrzymało się od głosu.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego uznał za zasadne wystąpienie z wnioskiem o nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dra hab. Artura Szutty, prof. UG  
z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w kategorii 
„nagroda za całokształt dorobku” wpłynęły dwa wnioski. Do MNiSW zostanie przekazany 
wniosek (jeden z dwóch), który uzyska większą liczbę głosów. Pierwszy kandydat do 
nagrody to prof. dr hab. Józef Adam Liwo z Wydziału Chemii, naukowiec o bardzo 
wybitnym dorobku naukowym obejmującym ponad 260 publikacji z wysokim 
współczynnikiem oddziaływania. Działalność Profesora obejmuje zakres ogólnie 
pojętych badań strukturalnych oraz właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych 
różnych układów molekularnych, w tym peptydów i białek. Prace prof. J. A. Liwo były 
cytowane ponad 5 tysięcy razy a Indeks Hirscha wynosi 45. Wniosek uzyskał 
rekomendację Rady Dziekana Wydziału Chemii.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 46 osób tak,  
4 osoby nie, 7 osób wstrzymało się od głosu. 

Kolejna kandydatura do nagrody za całokształt dorobku to prof. dr hab. Tomasz 
Grzegorz Szkudlarek z Wydziału Nauk Społecznych, który jest uznanym uczonym  
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w obrębie nauk społecznych, głównie z zakresu pedagogiki, ale też nauk o polityce. 
Dokonania Profesora otwierają przed naukami społecznymi, w tym przede wszystkim 
przed pedagogiką nowe perspektywy poznawcze i praktyczne. Na bogatą twórczość 
składają się: 5 monografii autorskich, 6 współautorskich, 4 prace zbiorowe  
i przygotowane przy współredakcji Profesora. Warto zaznaczyć bogaty wymiar 
współpracy międzynarodowej, wiele osiągnięć naukowych powstało we współpracy  
z ośrodkami międzynarodowymi, część prac była tłumaczona na języki obce. Do wniosku 
załączono dwie pozytywne rekomendacje: prof. Wiesława Theissa i prof. Zbyszko 
Melosika. Wniosek uzyskał rekomendację Rady Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski poinformował, że praca dra hab. A. Szutty, prof. UG 
„Intuicje moralne. O poznaniu dobra i zła” wpisuje się w ciągle aktualny problem dociekań 
nad naturą człowieka, człowieczeństwem, dobrem, złem. Książka ta ze względu na swoją 
specyfikę będzie oddziaływała głównie na sfery: etyczną, pedagogiczną, wychowawczą. 
Autor korzystał ze środków finansowych z grantu NCN. Natomiast prof. dr hab.  
T. Szkudlarek jest jednym z trojga doktorów honoris causa, którzy są związani  
z Instytutem Pedagogiki. O przyznanie prof. Tomaszowi Szkudlarkowi tego tytułu 
wystąpił Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Linkőping. Pozycja 
międzynarodowa prof. T. Szkudlarka jest bardzo wysoka - jest profesorem wizytującym 
na uczelniach w Szwecji i w Stanach Zjednoczonych. Międzynarodowy zasięg 
odziaływania Profesora jest bardzo istotny, jest On twarzą pedagogiki gdańskiej i polskiej 
na arenie międzynarodowej. Zasługi prof. T. Szkudlarka są wyraźne i wybitne, ponadto 
przez dwie kadencje pełnił funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki. Jest niezwykle 
skuteczny w kształceniu młodej kadry naukowej, wypromował 19 doktorów, wśród 
wychowanków ma profesorów tytularnych. Jest doceniany jako popularyzator idei 
filozofii pedagogicznej metodologii krytycznej, wygłosił ponad 100 wykładów na różnych 
uczelniach krajowych i zagranicznych. Dorobek Profesora ma charakter narodowy  
i międzynarodowy, Jego książki są znane i cytowane, na pewno zasługuje na nagrodę za 
całokształt dorobku.  
 Dziekan prof. M. Makowski poinformował, że prof. J. A. Liwo należy do 
najwybitniejszych badaczy na Wydziale Chemii, jest postacią rozpoznawalną zarówno  
w świecie jak i w kraju, jest profesorem wizytującym w kilku liczących się na świecie 
ośrodkach, pracował między innymi na Uniwersytecie Cornella w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki. Obecnie jest wizytującym naukowcem w Koreańskim Instytucie 
Zaawansowanych Studiów. Jest także beneficjentem licznych konkursów grantowych 
min. z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i NCN. Prof. J. A. Liwo stworzył szkołę 
teoretycznych badań nad procesami zwijania białek. Są to metody wykorzystywane do 
przewidywania właściwości układów biologicznych, co w świetle tego, iż dąży się do 
redukcji prowadzenia eksperymentów na zwierzętach ma bardzo istotne znaczenie dla 
przyszłych badań naukowych. Profesor jest osobą niezwykle skromną, jest poliglotą - 
włada 11 językami, w tym mandaryńskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 31 osób tak,  
6 osób nie, 16 osób wstrzymało się od głosu.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w kategorii za 
całokształt dorobku Senat Uniwersytetu Gdańskiego uznał za zasadne wystąpienie  
z wnioskiem o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dra hab. Józefa 
Adama Liwo z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 
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ad 6a 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie ze Statutem 

UG osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, kultury i życia społecznego, jak 
również szczególnie zasłużonym dla Uniwersytetu, Senat nadaje tytuł doktora honoris 
causa Uniwersytetu Gdańskiego. W przypadku pozytywnej opinii Konwentu, Rektor 
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem Senatowi, który powołuje trzyosobową 
komisję do przeprowadzenia postępowania oraz wyznacza trzech recenzentów, w tym co 
najmniej dwóch spoza Uniwersytetu, w celu przygotowania opinii o kandydacie.  
W związku z obchodami 50-lecia UG grono rektorskie uznało, że uhonoruje tytułami 
doktora honoris causa trzech pierwszych rektorów największych gdańskich uczelni 
wybranych demokratycznie po 1989 roku. Są to: prof. dr hab. Stefan Angielski Rektor 
Akademii Medycznej w Gdańsku w latach1990-1993, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996 oraz prof. dr hab. Edmund 
Wittbrodt Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996. Uhonorowanie tych osób 
ma wymiar symboliczny wobec starań o konsolidację i wzmacnianie ośrodka 
akademickiego na arenie krajowej i międzynarodowej. To nie tylko pierwsi rektorzy po 
1989 roku, ale także wybitni uczeni, organizatorzy życia akademickiego, autorzy licznych 
publikacji, posiadający bogaty dorobek i zasługi w kształceniu kadr naukowych To 
wybitne postaci środowiska akademickiego, inicjatorzy zupełnie nowego otwarcia życia 
akademickiego uczelni gdańskich.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG zauważyła, że trzeba się zastanowić, czy słuszne jest 
sformułowanie „pierwszych demokratycznie wybranych”. Wydaje się, że jeśli chodzi  
o Uniwersytet Gdański, to pierwszym demokratycznie wybranym rektorem był wybrany 
w 1981 roku prof. dr hab. R. Głębocki. Może będzie lepiej, gdy będzie napisane 
„demokratycznie wybranych”. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że we wniosku napisano: „Panowie 
Profesorowie byli pierwszymi wybranymi demokratycznie Rektorami gdańskich uczelni 
po przemianach ustrojowych w 1989 roku w Polsce” i jest to zgodne z prawdą.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dla wszystkich 
trzech postępowań proponuje się powołanie Komisji do przeprowadzenia postępowania 
w następującym składzie: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju  
i Współpracy z Gospodarką, dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor  
ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG – Prorektor  
ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu 
UG w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie Panu  
prof. dr hab. Stefanowi Angielskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów. W celu przygotowania opinii o kandydacie 
Senat wyznacza następujących recenzentów: prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Uniwersytetu 
Gdańskiego, prof. dra hab. n. med. Andrzeja Ziembę z Polskiego Towarzystwa Medycyny 
Sportowej, prof. dra hab. n. med. Ryszarda Smoleńskiego z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. Stefanowi Angielskiemu tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 6b 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski Projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. 
Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
wyznaczenia recenzentów. 

W celu przygotowania opinii o kandydacie Senat wyznacza następujących 
recenzentów: prof. dra hab. Bernarda Lammka z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. 
inż. Pawła Kafarskiego z Politechniki Wrocławskiej, prof. dra hab. Macieja Żylicza  
z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6c 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski Projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. inż. 
Edmundowi Wittbrodtowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz 
wyznaczenia recenzentów.  

W celu przygotowania opinii o kandydacie Senat wyznacza następujących 
recenzentów: prof. dra hab. Józefa Borzyszkowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego,  
prof. dra hab. inż. Henryka Krawczyka z Politechniki Gdańskiej, prof. dra hab. Michała 
Kleibera z IPPT PAN. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby , głosowało 56 osób, 56 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia 
postępowania o nadanie Panu prof. dr hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi tytułu doktora 
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego oraz wyznaczenia recenzentów. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała stwierdził, że uroczystość nadania tytułów 
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Stefanowi Angielskiemu, 
prof. dr hab. Zbigniewowi Grzonce oraz prof. dr hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi 
będzie jednym z najważniejszych wydarzeń na uroczystym posiedzeniu Senatu 20 marca 
2020 roku.  
 
 
ad 7 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Historii. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że chodzi o dostosowanie programu studiów do obowiązujących 
standardów kształcenia nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW  

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że zmiany są niewielkie, ale trzeba 
je wprowadzić zgodnie z obowiązującym prawem. 
 Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie zaopiniowała wniosek pozytywnie.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany programu Podyplomowych Studiów Historii. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rzecznik Dyscyplinarny do spraw postępowania etycznego nauczycieli 
akademickich prof. dr hab. J. Zajadło przedstawił informację o przestrzeganiu 
postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prof. dr hab. J. Zajadło poinformował, że jeśli chodzi o tę kategorię spraw, to 
sytuacja na Uczelni nie jest zła. Część zgłoszonych spraw dotyczyła pewnego naturalnego 
stanu napięcia jakie zawsze występuje między studentami a wykładowcami, np. 
niezadowolenie studenta z uzyskanej oceny. Sprawy tego typu zostały skierowane do 
rozpatrzenia przez prodziekanów do spraw studenckich, ewentualnie dyrektorów 
instytutów do spraw dydaktycznych. Powinny być one załatwiane w oparciu o Regulamin 
studiów UG. Druga grupa spraw dotyczyła aktywności pracowników na forach 
społecznościowych i jest to bardzo delikatna materia. Wydaje się, że jest to pole do 
spełnienia ważnej roli dydaktycznej a także kulturowej w zakresie tonowania języka, 
walki z hejtem i dyskryminacją. Jeśli chodzi o język używany na forach 
społecznościowych, to jest bardzo cienka granica między deliktem dyscyplinarnym a jego 
brakiem. Jest to problem, którego nie przewidziano w Kodeksie Etyki Nauczyciela 
Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego. JM Rektor powołał zespół, który przygotował 
projekt nowelizacji Kodeksu Etyki. Zmiany dotyczą głównie spraw wynikających  
z konieczności dostosowania Kodeksu do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
jednakże pojawiły się postulaty dotyczące nieprzewidzianej kilkanaście lat temu 
aktywności pracowników Uczelni na forach społecznościowych. Projekt zmian Kodeksu 
Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego będzie przedstawiony na 
kolejnym posiedzeniu Senatu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosował0 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG przyjął informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela 
Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
 
ad 9 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że darowizna, czyli licencja na 
nieodpłatne korzystanie z programu Argus jest kontynuacją aktualizacji programu 
komputerowego, który jest wykorzystywany do dydaktyki, szczególnie w Katedrze 
inwestycji i Nieruchomości. Ze strony Uczelni nie wiąże się z tym żadne zobowiązanie 
finansowe. Rozpoczął się nowy rok i dlatego trzeba odnowić zgodę na otrzymanie tej 
licencji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował przyjęcie darowizny przez Wydział Zarządzania.  
 
 
ad 10 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
19 grudnia 2019 roku.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Makowski poinformował, że w na stronie 10 protokołu 
napisano: „Dziekan prof. dr hab. M. Makowski stwierdził, że należałoby rozważyć 
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zwiększenie liczby punktów w stosunku do pracowników badawczo-dydaktycznych”,  
a powinno być napisane „pracowników badawczych”. 
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG zauważył, że wypowiedź Prorektora ds. Nauki 
prof. dra hab. P. Stepnowskiego na stronie 17 protokołu dotycząca okresu, za który będzie 
dokonywana najbliższa ocena pracowników nie jest kompletna. Napisano, że ocena 
obejmie okres od ostatniej oceny, z czego można wnioskować, że chodzi o lata 2019  
i 2020, natomiast z wypowiedzi Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. P. Stepnowskiego 
wynikało, że najbliższa ocena, która odbędzie się w grudniu 2020 roku będzie 
obejmowała ostatnie cztery lata jeżeli chodzi o działalność naukowo-dydaktyczną i trzy 
ostatnie lata jeżeli chodzi o działalność organizacyjną. Czy informacja przedstawiona na 
poprzednim posiedzeniu Senatu UG jest aktualna? 
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że ta informacja jest 
aktualna. W zarządzeniu dotyczącym oceny znajdują się przepisy przejściowe, zgodnie  
z którymi dotychczasowe zasady są kryteriami pomocniczymi. Okres obowiązywania 
nowych kryteriów zaczyna biec dopiero teraz, ocena będzie mieszana, przeprowadzona 
będzie w oparciu o kryteria stare i nowe. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku.  
 
 
ad 11  
 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w skład 
Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk weszli następujący pracownicy 
Uniwersytetu Gdańskiego:  
- Komitet Nauk Demograficznych PAN - dr hab. Beata Jackowska, prof. UG Wydział 
Zarządzania, 
- Komitet Nauk Etnologicznych PAN - dr hab. Tarzycjusz Buliński, prof. UG Wydział 
Historyczny,  
- Komitet Nauk Filozoficznych PAN - dr hab. Natasza Szutta, prof. UG Wydział Nauk 
Społecznych, 
- Komitet Nauk Historycznych PAN - prof. dr hab. Beata Możejko Wydział Historyczny, 
- Komitet Nauk o Sztuce PAN - prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska Wydział 
Historyczny, 
-Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, prof. dr hab. 
Amadeusz Krause Wydział Nauk Społecznych, 
 -Komitet Nauk Politycznych PAN - dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG,  
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. UG Wydział Nauk Społecznych, 
- Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN - dr hab. Lech Czerniak, prof. UG Wydział 
Historyczny, 
- Komitet Nauk Prawnych PAN - prof. dr hab. Andrzej Szmyt, dr hab. Grzegorz 
Wierczyński, prof. UG Wydział Prawa i Administracji, 
- Komitet Psychologii PAN - prof. dr hab. Hanna Brycz, dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 
Wydział Nauk Społecznych, 
- Komitet Socjologii PAN - dr hab. Michał Kaczmarczyk, prof. UG, prof. dr hab. Cezary 
Obracht-Prondzyński, dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. UG Wydział Nauk Społecznych, 
- Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN - dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG,  
prof. dr hab. Mirosław Szreder Wydział Zarządzania, 
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- Komitet Biologii Organizmalnej PAN - dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG,  
prof. dr hab. Martin Kukwa, dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG Wydział Biologii, 
- Komitet Biotechnologii PAN - prof. dr hab. Ewa Łojkowska Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG-GUMed, 
- Komitet Badań Czwartorzędu PAN - prof. dr hab. Wojciech Tylmann, dr hab. Piotr Paweł 
Woźniak, prof. UG Wydział Oceanografii i Geografii, 
- Komitet Badań Morza PAN - dr hab. Magdalena Bełdowska, prof. UG; prof. dr hab. Jerzy 
Bolałek; dr hab. Dorota Monika Burska, prof. UG; dr hab. Witold Cieślikiewicz, prof. UG; 
prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec; dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG; dr hab. Waldemar 
Surosz, prof. UG; dr hab. Małgorzata Witak, prof. UG Wydział Oceanografii i Geografii, 
- Komitet Chemii Analitycznej PAN - prof. dr hab. Piotr Stepnowski Wydział Chemii. 
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG 
pracownik Katedry Makroekonomii Wydziału Ekonomicznego został uhonorowany 
nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowo-dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej w oparciu  
o całokształt dorobku. 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 27 lutego 2020 roku.  
 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 


