
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 13 lipca 2020 roku 
 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 głosowanie 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono za pomocą formularzy 
udostępnionych w Zespole Senat w MS Teams bez wideokonferencji, z wykorzystaniem 
technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i umożliwiających 
zapewnienie tajności głosowań, przy zastosowaniu aplikacji MS Teams. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 

Porządek obrad: 
 
1. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 
(wraz z uwzględnionymi uwagami). 
2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 
profesora nauk humanistycznych dr hab. Rafałowi Kubickiemu z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego.  
3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Bożeny Nejman-Faleńczyk na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 
4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Magdy Caban na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 
5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Rafała Makały na stanowisku profesora Uniwersytetu Gdańskiego. 
6. Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości 
należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Sopocie przy ul. Gen. Władysława 
Andersa 27. 
 
 
ad 1 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 
(wraz z uwzględnionymi uwagami).  

Proponowane zmiany Statutu dotyczą:  
- powrotu do nazwy „Kwestor” zamiast „Dyrektor Finansowy”,  
- zniesienia obligatoryjnej oceny nauczyciela akademickiego w procedurze awansu oraz 
przedłużania okresu zatrudnienia. W przypadku nauczycieli akademickich zatrudnianych 
bez obowiązku postępowania konkursowego, kierownik jednostki organizacyjnej może 
wnioskować o dokonanie dodatkowej oceny w procedurze awansu na wyższe stanowisko 
lub przedłużenia okresu zatrudnienia, 
- zniesienia obowiązku zatwierdzania rzez Senat planu rzeczowo-finansowego. Zgodnie 
z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opiniowanie planu jest kompetencją 
Rady Uczelni. Uniwersytet prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie 
planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz 
rachunkowości. 



2 
 

Senatorowie mogli zgłaszać uwagi do projektu do dnia 13 lipca 2020 roku. Związki 
zawodowe działające w Uczelni pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany Statutu 
UG.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 41 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 2 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu 
profesora nauk humanistycznych dr hab. Rafałowi Kubickiemu z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 41 osób, 40 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Rafałowi Kubickiemu z Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 3 

Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Bożeny Nejman-Faleńczyk na stanowisku profesora UG. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Bożeny Nejman-Faleńczyk na stanowisku profesora UG. 
 
 
ad 4 

Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Magdy Caban na stanowisku profesora UG. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. 
Magdy Cabann a stanowisku profesora UG. 
ad 5 

Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Rafała Makały na stanowisku profesora UG. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 41 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra 
hab. Rafała Makały na stanowisku profesora UG. 
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ad 6 
Opinia Senatu UG w sprawie wniosku Wydziału Oceanografii i Geografii  

o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora UG. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 41 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora UG. 
 
 
ad 7  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości 
należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Sopocie przy ul. Gen. Władysława 
Andersa 27. 

31 marca 2020 roku Senat UG podjął uchwałę nr 23/20 Senatu UG z dnia w sprawie 
upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań mających na celu sprzedaż prawa własności 
nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, położonej w Sopocie przy  
ul. Generała Andersa 27. Obecnie zaszła potrzeba uzupełnienia dokumentacji dotyczącej 
tej sprzedaży. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 41 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej 
do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Sopocie przy ul. Gen. Władysława Andersa 27. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


