
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 30 września 2021 roku 
 

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

Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu: „wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Ewy Mazierskiej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim”. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 41 osób, 41 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Informacja o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego 

Uniwersytetu Gdańskiego przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego 
w roku akademickim 2020/2021. 

3. Opinia Senatu w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim: 
3.1. wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Witolda 
Cieślikiewicza, 
3.2. wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Mincewicza, 
3.3. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Bączkowskiej, 
3.4. wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Feliksa Tomaszewskiego, 
3.5 wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Ewy Mazierskiej. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania Centrum Filmowemu Uniwersytetu 
Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy. 

5. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą 
sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  
w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 122/19 Senatu określającą 
sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady 
Dyscypliny Naukowej w Uniwersytecie Gdańskim. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Uczelnianej Rady do spraw 
Ewaluacji Kształcenia. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
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11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na studiach 
podyplomowych w zakresie informatyki dla nauczycieli. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na Polonistycznych 
Studiach Podyplomowych – Nauczyciel Języka Polskiego. 

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

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

15. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG oraz 
przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 

16. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 7 lipca 
2021 roku. 

17. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 2  

Rzecznik Dyscyplinarny ds. postępowania etycznego nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski przedstawił informację  
o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu 
Gdańskiego przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego w roku 
akademickim 2020/2021.  
Informacja w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że w minionym roku do Rzecznika 
wpłynęły cztery sprawy skierowane przez JM Rektora oraz jeden wniosek od nauczyciela 
akademickiego. Pośród spraw skierowanych przez JM Rektora dwie dotyczyły zachowań 
nauczycieli akademickich w przestrzeni społecznej poza Uczelnią, w związku ze skargami 
skierowanymi przez osoby spoza Uczelni. W jednym przypadku nauczyciel akademicki 
przeprosił za słowa wypowiedziane w emocjonalnej wymianie poglądów, w drugim 
uznano, że w aktywności społecznej nauczyciela akademickiego poza Uczelnią możliwe 
są zachowania odmienne od oczekiwanych w działalności akademickiej. Jedna sprawa 
dotyczyła konfliktu w relacjach promotor-doktorant. Konflikt został zażegnany 
polubownie. Ostatnia ze spraw skierowanych przez JM Rektora UG dotyczyła 
pozbawionych podstaw podejrzeń, co do nieetycznego zachowania nauczycieli 
akademickich UG w obszarze aktywności badawczej. Postępowanie wyjaśniające 
dowiodło braku zasadności zarzutów postawionych przez osobę spoza Uczelni. Wniosek, 
który wpłynął od nauczyciela akademickiego UG dotyczył konfliktu z innym nauczycielem 
akademickim na tle różnicy poglądów co do metodologii prowadzenia badań, ich 
rzetelności i wiarygodności. W drodze mediacji konflikt udało się zażegnać polubownie.  
 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że w przyszłym roku będzie  
100-lecie powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku oraz 300-lecie 
tradycji Towarzystw Nauki. W 1720 roku powstało pierwsze Towarzystwo w Gdańsku, 
które było towarzystwem literackim, ale w swoim obszarze działania miało nauki 
przyrodnicze. Było to dziesiąte towarzystwo naukowe w Europie i pierwsze  
w I Rzeczypospolitej. Z tej okazji będzie wydany specjalny zeszyt Rocznika Gdańskiego, 
którego redaktorem jest prof. dr hab. B. Możejko. Chętni mogą napisać artykuł, notatkę, 
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wspomnienie, które dotyczy towarzystw naukowych. Rocznik Gdański obecnie jest 
wydawany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.  
 Dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że w przedstawionej informacji  
w jednym z przypadków stwierdzono, że zachowania nauczyciela akademickiego poza 
Uczelnią podlegają innym standardom niż te jakie są oczekiwane od nauczyciela 
akademickiego w czasie prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych.  
 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski wyjaśnił, że standardy są te same, ale jeśli 
nauczyciel akademicki występuje w Uczelni jako nauczyciel akademicki, to obowiązują go 
standardy obowiązujące w Uczelni oraz Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego 
Uniwersytetu Gdańskiego, ustawa i rozporządzenia. Natomiast jeżeli występuje poza 
Uczelnią np. udziela się politycznie, bierze udział w demonstracjach, to tam używany jest 
nieco inny język. Uczelnia powinna być apolityczna, nie powinno się mieszać treści, które 
w jakimkolwiek sposób wpływałyby na ukształtowanie młodego człowieka.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 47 osób, 47 osób tak. 
Senat UG zatwierdził informację o przestrzeganiu postanowień Kodeksu Etyki 
Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego przez nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2020/2021. 
 
ad 3.1 

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Wojciech Tylmann w zastępstwie 
Dziekana przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. 
Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan prof. dr hab. D. L. Szlachetko przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dra hab. Grzegorza Mincewicza na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. 
Grzegorza Mincewicza na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Bączkowskiej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 
Anny Bączkowskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad. 3.4 
Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Feliksa Tomaszewskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra 
hab. Feliksa Tomaszewskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.5  

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. M. Przylipiak 
przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Ewy Mazierskiej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 48 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
|dr Ewy Mazierskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie nadania Centrum Filmowemu Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja 
Wajdy. 

JM Rektor poinformował, że Centrum Filmowe UG swoją działalność rozpocznie  
4 października wraz z inauguracją roku akademickiego. Centrum będzie nosiło imię 
znakomitego patrona Pana Andrzeja Wajdy, który jest doktorem honoris causa 
Uniwersytetu Gdańskiego. Żona reżysera Pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda wyraziła 
zgodę na nadanie Centrum Filmowemu Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy 
i wyraziła zadowolenie, że będzie uczestniczyła w uroczystości. Pan Andrzej Wajda był 
silnie związany z Gdańskiem, był honorowym obywatelem Miasta Gdańska, rozsławił 
Gdańsk poprzez swoją twórczość. Konwent Godności Honorowych UG jednogłośnie poparł 
ten wniosek.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 5  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie 
nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że proponowane zmiany doprecyzowują zapisy i dostosowują je do 
przepisów prawa. Ponieważ ustawa zezwala na zdalne procedowanie posiedzeń rad 
dyscyplin, komisji doktorskich i habilitacyjnych dodany zostaje zapis: „Posiedzenia komisji 
i zespołów powoływanych w postępowaniach w sprawach nadania stopnia doktora mogą 
być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej”. Komisja doktorska 
rozstrzyga wnioski formalne zgodnie z Regulaminem Rady Dyscypliny Naukowej  



5 
 

w Uniwersytecie Gdańskim. Dotychczas zgodnie z Regulaminem Rady Dyscypliny 
Naukowej wszystkie głosowania podejmowane były bezwzględną większością głosów. 
Brakowało doprecyzowania dotyczącego wniosków formalnych. W związku z tym dodany 
zostaje zapis: „Rada dyscypliny naukowej głosuje w sprawie wniosku formalnego zwykłą 
większością głosów bezpośrednio po wysłuchaniu wnioskodawcy z możliwością 
wysłuchania przed głosowaniem również stanowiska przeciwnego”.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób postępowania w sprawie 
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że dodany zostaje zapis: „Rada dyscypliny naukowej głosuje w sprawie 
wniosku formalnego zwykłą większością głosów bezpośrednio po wysłuchaniu 
wnioskodawcy z możliwością wysłuchania przed głosowaniem również stanowiska 
przeciwnego”. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 47 osób, 47 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 122/19 Senatu określającą sposób 
postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Naukowej  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. A. Jurkowska-Zeidler, prof. UG 
poinformowała, że dodany zostaje zapis: „Rada dyscypliny naukowej głosuje w sprawie 
wniosku formalnego zwykłą większością głosów bezpośrednio po wysłuchaniu 
wnioskodawcy z możliwością wysłuchania przed głosowaniem również stanowiska 
przeciwnego”. Kolejna sprawa dotyczy przechowywania nagrań z posiedzeń.  
„Z przebiegu posiedzenia rady dyscypliny naukowej sporządza się protokół. Do 
sporządzenia protokołu wykorzystuje się zapis przebiegu posiedzenia w formie 
elektronicznej lub stenograficzny. Zapis przechowuje się w jednostce, do której zadań 
należy obsługa administracyjna rady dyscypliny naukowej, do dnia zatwierdzenia 
protokołu przebiegu posiedzenia rady.” Ponadto w § 25 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„Posiedzenia komisji mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej”. 
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Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Regulaminu Uczelnianej Rady do spraw Ewaluacji Kształcenia. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że zgodnie ze Statutem UG od stycznia 2022 roku w Uczelni funkcjonowała 
będzie Uczelniana Rada do spraw Ewaluacji Kształcenia. W Statucie określono zadania 
Rady. Jej istotnym zadaniem jest opiniowanie i monitorowanie realizacji Strategii 
Rozwoju w obszarze kształcenia. Obsługą Rady zajmie się Biuro Kształcenia. Prorektor ds. 
Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
w minionym roku odbyło się aż 14 wizytacji PKA. Dotychczas wszystkie wizytacje 
zakończyły się oceną pozytywną. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że rola Rady jest bardzo istotna, 
szczególnie w związku z planowaną oceną kompleksową. Ewaluacja odbędzie się na 
poziomie całej Uczelni. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Uczelnianej Rady do spraw Ewaluacji 
Kształcenia. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów na 
kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że chodzi o wprowadzenie drobnych korekt w programie studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Produkcja form audiowizualnych, profil 
ogólnoakademicki, prowadzonych przez Wydział Filologiczny. Zmiana wynika z tego, że 
niektóre elementy programowe zostały wprowadzone w związku z realizacją projektu 
ProUG, który się zakończył. Jeśli chodzi o program studiów pierwszego stopnia na 
kierunku Gospodarka przestrzenna, profil ogólnoakademicki, prowadzonych przez 
Wydział Nauk Społecznych modyfikacja dotyczy liczby godzin wychowania fizycznego.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programów studiów 
podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
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Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że wniosek dotyczy programów pięciu studiów podyplomowych przy 
czym jeśli chodzi o trzy pierwsze czyli: Doskonalące Studia Podyplomowe dla nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej, Doskonalące Studia 
Podyplomowe dla nauczycieli informatyki i Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe dla 
nauczycieli informatyki to są studia podyplomowe zamawiane przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki, są to programy zewnętrzne. Pozostałe dwa programy dotyczą studiów 
już istniejących, czyli: Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 
oraz Studiów Podyplomowych Dyplomacja współczesna. Wprowadzono drobne zmiany 
dotyczące liczby godzin i punktów ECTS. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych 
prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych 
w zakresie informatyki dla nauczycieli. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że dotyczy to zlecenia Ministerstwa Edukacji i Nauki, o czym wspomniano 
wcześniej. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie 
informatyki dla nauczycieli. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 12 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na Polonistycznych Studiach 
Podyplomowych – Nauczyciel Języka Polskiego. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że tu jest sytuacja analogiczna. Rok temu MEiN zaproponowało uczelniom, 
aby podjęły się kształcenia w zakresie dwóch modeli studiów podyplomowych – 
kwalifikacyjnych i dokształcających. Studia kwalifikacyjne skierowane są do nauczycieli 
języka polskiego pracujących w środowiskach polonijnych. Studia te są realizowane 
zdalnie, skierowane są do osób, które nie posiadają pełnych kwalifikacji. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie opinii Senatu dotyczącej zlecenia przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przeprowadzenia kształcenia na Polonistycznych Studiach 
Podyplomowych – Nauczyciel Języka Polskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 13 
Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

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

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zmiany dotyczą składów 
Senackiej Komisji ds. Kształcenia, Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju, Uczelnianej 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej 
ds. Studentów, Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, 
Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Uczelnianej Odwoławczej Komisji 
Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Uczelnianej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres 
do końca kadencji 2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

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

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zmiany dotyczą składów 
Uczelnianej Komisji Wyborczej, Komisji Wyborczej Wydziału Ekonomicznego, Komisji 
Wyborczej Wydziału Chemii oraz Komisji Wyborczej Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 96/20 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na okres 
do końca kadencji 2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 15 

Opinia Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG oraz 
przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w strukturze organizacyjnej 
Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany: w pionie Prorektora ds. ds. 
Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym tworzy się jako 
jednostkę ogólnouniwersytecką Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy. 
Ogólnouniwersytecką jednostkę Akademickie Centrum Języka Polskiego i Kultury 
Polskiej dla Cudzoziemców przenosi się do pionu Prorektora ds. Współpracy 
Międzynarodowej, w strukturze Wydziału Nauk Społecznych w Instytucie Pedagogiki  
w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej tworzy się Pracownię Interdyscyplinarnych Studiów  
o Niepełnosprawności i Metodologii Badań. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował zmiany Regulaminu Organizacyjnego UG oraz wykaz 
jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 16 
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

7 lipca 2021 roku.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 46 osób, 45 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
7 lipca 2021 roku. 
 
 
ad 16 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Pani dr Karolina 
Pierzynowska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego została laureatką 
prestiżowej międzynarodowej nagrody Future Science Future Star Award, która po raz 
pierwszy trafiła do polskiej naukowczyni. Pani dr Karolina Pierzynowska zajmuje się 
opracowaniem terapii dla choroby Alzheimera i Huntingtona z użyciem genisteiny, 
naturalnie występującego izoflawonu. 

JM Rektor poinformował, że uroczyste otwarcie Centrum Filmowego odbędzie się 
podczas inauguracji roku akademickiego 4 października o godzinie 10.00. Uroczystość 
będzie transmitowana on-line. Na wydziałach odbędą się inauguracje wydziałowe  
oraz immatrykulacje. Na uroczystym posiedzeniu Senatu UG wyróżniona będzie osoba, 
która uzyskała w tym roku akademickim najwyższą liczbę punktów w procesie 
rekrutacyjnym. Po zakończeniu obchodów inauguracyjnych odbędzie się festiwal filmów 
studenckich „Cinerama Fest”. Będzie można zobaczyć wystawę rysunków Mistrza 
Andrzeja Wajdy. Prace te wypożyczyło Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha  
w Krakowie. Uniwersytet Gdański będzie gospodarzem największej wystawy prac 
Andrzeja Wajdy, która ma miejsce poza Muzeum. Wystawa liczy ponad 150 prac, będzie 
czynna do końca stycznia 2022 roku. Równocześnie będzie to inauguracja nowej sali 
wystawienniczej w Bibliotece UG. Na inauguracjach wydziałowych będą reprezentowane 
władze rektorskie.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że trwają przygotowania do 
ostatniej oceny okresowej, która musi być przeprowadzona do końca bieżącego roku.  
Z powodu pandemii przeprowadzanie ocen zostało zawieszone. Obecnie system ocen jest 
niezwykle skomplikowany, bowiem obowiązują różne reżimy prawne. W związku z tym 
odbędą się szkolenia dla wydziałowych komisji oceniających. Szkolenia rozpoczną się  
11 października. Natomiast 1 stycznia 2022 roku rozpocznie bieg nowy okres oceny. Do 
tego czasu trzeba opracować i przedłożyć nowe zasady oceny okresowej nauczycieli 
akademickich. W przypadku oceny za działalność organizacyjną i dydaktyczną zasady te 
będą wspólne dla wszystkich nauczycieli akademickich UG, a w przypadku oceny 
osiągnięć naukowych dopuszcza się możliwość pewnej ścisłej specjalizacji dyscyplinowej. 
Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. W. Laskowski skieruje do dziekanów pismo  
z prośbą o skonsultowanie i uzupełnienie projektu zasad. W październiku rady 
poszczególnych dyscyplin zapoznają się z tymi kryteriami i będą mogły zgłaszać uwagi. 
Na posiedzeniu w grudniu zasady te zostaną poddane pod obrady Senatu UG.  

JM Rektor poinformował, że jeśli chodzi o dostępność studentów do zajęć to 
Uczelnia nie ma narzędzi, żeby weryfikować, kto jest zaszczepiony a kto nie, takich danych 
nie ma. Pracownicy są zaszczepieni niemal w pełni. Władze Uczelni wspólnie  
z Parlamentem Studentów, który mocno się zaangażował będą propagowały szczepienia 
wśród studentów. Na Wydziale Chemii zostanie uruchomiony punkt szczepień, który 
będzie działał przez pierwsze tygodnie roku akademickiego. Działalność Uczelni na 
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bieżąco będzie dostosowywana do sytuacji epidemicznej. Organizacja zajęć jest już 
ogłoszona. W minionym roku akademickim dwa wydziały nie zaprzestały kształcenia  
w okresie pandemii. Były to: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, 
Wydział Chemii i w części Wydział Biologii. Udało się przejść przez ten okres dobrze. 
Oznacza to, że przy zachowaniu właściwych zasad można bezpiecznie prowadzić 
działalność.  

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w Rzeszowie odbyło się 
posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Na posiedzeniu 
dyskutowano na temat propozycji KRASP w zakresie zmian ustawowych. Ministerstwo 
Edukacji i Nauki zapowiedziało, że lada chwila otworzy okienko legislacyjne i będzie 
dopuszczało różne korekty obowiązującego prawa. Zmiany, o których dyskutowano 
dotyczyły przede wszystkim konsekwencji wynikających z uzyskania kategorii niższej niż 
B+, co wiąże się z autonomią kształcenia, utratą możliwości prowadzenia szkoły 
doktorskiej i w końcu utratą uprawnień akademickich. Nie można doprowadzić do 
paraliżu działania w zakresie nadawania stopni naukowych. Istotne są okresy 
przejściowe na dokończenie rozpoczętych postępowań. Do dyrektorów szkół doktorskich 
będzie skierowana propozycja, aby uzyskanie kategorii B w danej dyscyplinie zatrzymało 
rekrutację, ale nie kształcenie w szkole doktorskiej. Chodzi o to, żeby osoby przyjęte do 
szkoły doktorskiej dokończyły proces kształcenia, uzyskały stopień doktora oraz, żeby  
w kolejnym okresie parametryzacyjnym, gdyby doszło do podtrzymania kategorii B, 
rekrutacja wciąż była wstrzymana. Takie rozwiązanie niweluje wiele niedogodności. 
Aktywnie zabiegano o spełnienie tego postulatu, bo nagłe zaprzestanie kształcenia  
w danej dyscyplinie spowoduje gigantyczne konsekwencje finansowe dla uczelni. Przede 
wszystkim trzeba znaleźć słuchaczom miejsca w innych szkołach doktorskich a po drugie 
pełne zewnętrzne finansowanie takiego postępowania. Dyskusje dotyczyły również 
zmian ustawowych w zakresie wieku limitującego możliwość zasiadania w organach 
kolegialnych. Tu rozciągnięto przepis ograniczenia organów jednoosobowych, czyli 
Rektora 67 lat, również na ciała kolegialne, czyli odpowiednio rady dyscyplin naukowych, 
senat i radę uczelni. Jest propozycja, żeby przywrócić wiek 70 lat, argumentując to tym, 
że z życia naukowego, eksperckiego eliminowane są osoby o największym doświadczeniu, 
wciąż aktywne naukowo. Ostatni postulat, to dostępność do programu IDUB, w którym 
jest także program regionalnych inicjatyw doskonałości. Do tej pory cezurą był udział  
w poprzednim okresie ewaluacyjnym jednostek z właściwą kategorią, czyli ponad połowa 
A lub A+. Obecnie nie można mieć kategorii B, a w przynajmniej ponad połowie kategorii 
jeżeli chodzi o dyscypliny musi to być kategoria A lub A+. Jest to warunek niezwykle 
trudny do spełnienia, również dla laureatów pierwszej dziesiątki konkursu Inicjatywa 
Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Nie jest jasne, czy program IDUB będzie zawieszany, 
gdy nagle jakiś uniwersytet dostanie kategorię B. Zarysowały się różnice poglądów 
między uczelniami z pierwszej dziesiątki i tymi zajmującymi kolejne pozycje. Nie 
wiadomo jak resort się do tego ustosunkuje. Najbliższe posiedzenie KRASP odbędzie się 
w październiku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni. Przeprowadzony będzie wybór 
przedstawicieli do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, omawianych będzie 
wiele spraw na poziomie legislacyjnym. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że wspólnie z dziekanami omawiany był projekt zarządzenia dotyczącego 
bezpieczeństwa na Uczelni, które przygotowywano w związku z rozpoczęciem nowego 
roku akademickiego. Większość obostrzeń związanych z pandemią obowiązywała do  
30 września, Minister zapowiadał, że będą one przedłużone. Oznacza to, że w zasadzie nie 
ma nowych regulacji, które określałyby zakres działań, jakie musi podjąć Uczelnia w tej 
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kwestii. W dniu dzisiejszym zarządzenie to wejdzie w życie. W wielu miejscach są zapisy 
w brzmieniu sprzed roku. Chodzi o to, żeby nowi studenci i doktoranci zapoznali się z jego 
treścią i wiedzieli, co czynić w sytuacji zagrożenia zdrowia. Powtórzono także zapisy 
dotyczące pracy zdalnej, pracy na kwarantannie, izolacji domowej. Obowiązkiem 
pozostaje noszenie maseczek w przestrzeniach zamkniętych, reszta zapisów to są 
rekomendacje, które trudno wyegzekwować, ponieważ nie ma przepisów określających 
liczbę osób mogących przebywać w jednym pomieszczeniu dydaktycznym, czy osób 
uczestniczących w wydarzeniach naukowych, artystycznych i innych.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przypomniał, że w ostatnim czasie zmarło wielu 
członków społeczności akademickiej UG. Szczególnie dotkliwe jest nagłe odejście Rektora 
Seniora profesora Andrzeja Ceynowy. Senat UG minutą ciszy uczcił pamięć Rektora 
Seniora Andrzeja Ceynowy. 
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 


