
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 marca 2015 roku 

 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek.  

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- prof. dr hab. Krystynie Strzale z Wydziału Zarządzania akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Agnieszce Nowak-Łojewskiej z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek pogratulował nowo zatrudnionym profesorom  

i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył Dziekanowi prof. dr hab. Dariuszowi 

Szlachetko dyplom z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej i podziękował za 

wieloletnią, efektywną działalność dla dobra społeczności akademickiej. 

 

 

ad 2  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zwrócił się z prośbą o zmianę kolejności 

procedowania 9 i 10 punktu porządku obrad. Punkty te będą omawiane zaraz po punkcie 3 

dotyczącym wniosków o zatrudnienie profesorów w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że po przyjęciu porządku obrad 

zostanie wyświetlony film wyprodukowany przez TVP Gdańsk z okazji 45-lecia Uczelni. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak. 

Senat UG wyraził zgodę na zmianę kolejności omawiania punktów 9 i 10 porządku 

obrad i przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

3.1. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja 

Szepietowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.2. Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra hab. Witolda Świętosławskiego na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.3. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Włodzimierza Meissnera na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.4. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Stefana Chwina na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.5. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Danuty Olszewskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Beaty Milewskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Jana Sikory na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  
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3.8. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Piotra Millati na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.9.Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Dobaczewskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,   

3.10. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Przemysława Borkowskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.11. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Moniki Badury na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.12. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Krystyny Adamskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.13. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Niesiobędzkiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na 

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla 

cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury 

badawczej Uniwersytetu Gdańskiego. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 11/12 z dnia 29 

marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz 

wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. 

12. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za rok 

2014.  

13. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia  

27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 

Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 26 lutego 2015 roku. 

16. Sprawy bieżące, wolne wnioski 
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ad 3.1 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  

i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Szepietowskiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 56 osób tak, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  

o zatrudnienie prof. dra hab. Andrzeja Szepietowskiego na stanowisku profesora zwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.2  

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  

o zatrudnienie prof. dra hab. Witolda Świętosławskiego na stanowisku profesora zwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie prof. dra 

hab. Witolda Świętosławskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.3 

 Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie prof. dra hab. Włodzimierza Meissnera na stanowisku profesora zwyczajnego 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. 

Włodzimierza Meissnera na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie prof. dra hab. Stefana Chwina na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 58 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra 

hab. Stefana Chwina na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.5 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dr hab. Danuty Olszewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 56 osób tak, 1 osoba 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Danuty Olszewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 3.6 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dr hab. Beaty Milewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 55 osób tak, 2 osoby 

nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. 

Beaty Milewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.7 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dra hab. Jana Sikory na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 52 osoby tak, 2 osoby 

nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Jana Sikory na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.8 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa przedstawił wniosek Wydziału Filologicznego 

o zatrudnienie dra hab. Piotra Millati na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 59 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Piotra Millati na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.9 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Dobaczewskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 60 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr 

hab. Anny Dobaczewskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.10 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Przemysława Borkowskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra 

hab. Przemysława Borkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
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ad 3.11 

 Dziekan prof. dr hab. D. Szlachetko przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie dr hab. Moniki Badury na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 59 osób tak, 1 osoba 

nie.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Moniki 

Badury na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.12 

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Krystyny Adamskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 59 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dr hab. Krystyny Adamskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.13 

 Dziekan prof. UG, dr hab. B. Pastwa-Wojciechowska przedstawiła wniosek Wydziału 

Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Niesiobędzkiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Glosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 56 osób tak, 5 osób 

wstrzymało się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  

dr hab. Małgorzaty Niesiobędzkiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

 

ad 9 i 10 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował prof. UG, dr hab. J. Kruczalak-

Jankowskiej oraz dr. K. Czubowi, którzy włożyli bardzo dużo pracy w opracowanie 

regulaminów, które za chwilę będą omawiane. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Gdańskiego oraz 

projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi  

i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym uczelnie muszą uchwalić takie 

regulaminy. Wstępną wersję Regulaminów przygotowała kancelaria prawna, następnie 

zostały one poddane konsultacjom. Ponieważ zgłoszono wiele uwag, powołany został zespół, 

którego zadaniem było przystosowanie Regulaminów do realiów Uczelni w taki sposób, żeby 

były one funkcjonalne, przyjazne dla pracowników i doktorantów. Prorektor ds. Nauki  

prof. dr hab. G. Węgrzyn podziękował dziekanom, którzy także aktywnie włączyli się w prace 

nad tymi Regulaminami. Regulaminami zajmowały się także trzy komisje: Komisja 
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Organizacji i Rozwoju, Komisja Rozwoju Kadr Naukowych oraz Komisja Badań Naukowych 

i Współpracy z Zagranicą, które wniosły kilka poprawek oraz opracowały schemat 

komercjalizacji. W wyniku głosowania pierwszy z projektów został przyjęty przy jednym 

głosie przeciwnym a drugi przy jednym przeciwnym i jednym wstrzymującym. Regulaminy 

zostaną omówione razem, ale głosowanie będzie oddzielne. 

 Doktorant mgr M. Ciemny zauważył, że § 5 ust. 6 Regulaminu zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego 

brzmi: „Uniwersytetowi przysługuje pierwszeństwo w opublikowaniu pracy dyplomowej 

studenta i doktoranta. Jeżeli Uniwersytet nie opublikował pracy dyplomowej w ciągu sześciu 

miesięcy od jej obrony, student, który ją przygotował może ją opublikować chyba, że praca 

dyplomowa jest częścią utworu zbiorowego.” Czy można w tym miejscu dopisać, że jeżeli 

Uniwersytet nie opublikował pracy dyplomowej w ciągu sześciu miesięcy od jej obrony, to 

może ją opublikować student bądź doktorant, który ją przygotował?  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn stwierdził, że jest to możliwe.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że wersja regulaminu dotyczącego praw 

autorskich i komercjalizacji, która w tej chwili jest przedstawiona nie reguluje jednego  

z ważnych elementów, a mianowicie komercjalizacji w przypadku uzyskania wyników  

w ramach projektu przez zespól naukowy kierowany przez konkretnego kierownika. Ten brak 

powinien być uzupełniony, ponieważ w tych regulacjach nie ma odniesienia do kierownika 

projektu badawczego, który powinien podejmować decyzje o komercjalizacji. Dotyczy to 

wszystkich projektów, tych realizowanych przez młodych naukowców i tych dużych, które są 

realizowane przez duże zespoły naukowe. W Regulaminie powinna znaleźć się również 

regulacja dotycząca podziału przychodów uzyskanych w wyniku komercjalizacji w ramach 

zespołu badawczego. Brak odpowiednich zapisów może doprowadzić do zablokowania 

procesu komercjalizacji.  

 Prof. UG, dr hab. J. Kruczalak-Jankowska poinformowała, że jeżeli chodzi  

o Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej, to w tej chwili właściwie Uczelnia 

takiego nie posiada. Istnieje wprawdzie regulamin z 2011 roku w sprawie zarządzania 

prawami własności intelektualnej, nie mniej jednak ten regulamin ze względu na zasady 

zawarte w nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym trzeba było napisać praktycznie 

od nowa. Kancelaria prawna przygotowała pewne modele idealne regulaminów i od początku 

było oczywiste, że muszą one zostać poddane konsultacjom społecznym, pracownicy powinni 

wypowiedzieć się co do prawidłowości przygotowanych projektów. Tak się stało i tu trzeba 

podziękować głównie wydziałom eksperymentalnym, które zgłosiły istotne zastrzeżenia  

i podkreślały, że te Regulaminy muszą działać w praktyce a nie w teorii. Dziekani osobiście 

zaangażowali się w prace nad Regulaminem dotyczącym infrastruktury badawczej, dzięki 

czemu udało się go mocno zmienić, skrócić i uprościć. Kancelaria proponowała, aby w tych 

Regulaminach uregulować wszystko, natomiast w Regulaminie infrastruktury udało się 

podzielić zakres regulacji. Przyjęto założenie, że w tych dwóch podstawowych Regulaminach 

będą normowane kwestie podstawowe a sprawy szczegółowe zostaną przekazane niżej.  

W przypadku Regulaminu dotyczącego infrastruktury badawczej będą to zarządzenia 

dziekanów a w przypadku szczegółowych procedur komercjalizacyjnych np. takich, o których 

mówił Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny proponuje się, aby znalazły się one w innym 

regulaminie np. regulaminie działalności Centrum Transferu Technologii albo w instrukcji. 

Przyjęcie w dniu dzisiejszym Regulaminu zarządzania prawami autorskimi nie kończy prac 

nad komercjalizacją, chodzi o spełnienie wymogu ustawowego. W dalszym ciągu potrzebna 

jest współpraca z wydziałami, właśnie po to, żeby stworzyć bardziej szczegółowe regulacje, 

które będą przyjazne pracownikom. Jeżeli Senat przyjmie Regulamin zarządzania prawami 

autorskimi, to być może do końca czerwca trzeba będzie go zmienić. W interesie 
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pracowników trzeba doprecyzować prawo pierwszeństwa publikacji utworu naukowego. Jeśli 

chodzi o prawa autorskie, które przysługują uczelni do utworów pracowników to generalnie 

pracownicy są w trzech reżimach ustawowych. Jeżeli są to utwory naukowe pracownicze, ale 

niemające charakteru prawa własności przemysłowej, to uczelni nie przysługują żadne prawa 

do takiego utworu poza prawem pierwszeństwa publikacji chyba, że umowa stanowi inaczej. 

Toczyły się na ten temat dyskusje i wydaje się, że należy zastanowić się nad tym, czy 

uczelnia nie mogłaby właśnie w Regulaminie, ewentualnie w aneksach do umowy o pracę 

zrezygnować z tego prawa pierwszeństwa, ponieważ w interesie uczelni jest żeby pracownicy 

publikowali w czasopismach wysoko punktowanych. Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina, 

Kierownik Katedry Prawa Pracy zobowiązał się zastanowić nad tym jak to zrobić, czy  

w Regulaminie czy właśnie w konkretnych aneksach do umów. Sprawa ta będzie jeszcze 

szeroko konsultowana ze wszystkimi dziekanami. Wydaje się, że ten Regulamin mimo, iż nie 

jest doskonały jest lepszy od dotychczas obowiązującego, należy go przyjąć i pracować dalej.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że przyjęcie tego Regulaminu 

oznacza przyjęcie pewnych ramowych zasad, które można jeszcze zmieniać i udoskonalać. 

Szczegółowe Regulaminy będą określały krok po kroku wszystkie zasady procedur 

komercjalizacyjnych.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zaproponował wykreślenie z Regulaminu 

zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej 

oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu 

Gdańskiego następującego zapisu: „Prawo pierwszeństwa publikacji wygasa, jeżeli w ciągu 

sześciu miesięcy od dostarczenia utworu nie zawarto z twórcą umowy o wydanie utworu albo, 

jeżeli w okresie dwóch lat od daty jego przyjęcia utwór nie został opublikowany.” Nie jest 

jasne, od którego momentu powinno liczyć się te sześć miesięcy. Od momentu napisania, czy 

od momentu złożenia utworu? Jeżeli uczelnia miałby mieć pierwszeństwo, to pracownikowi 

nie byłoby wolno składać tej publikacji gdzieś indziej bez zgody uczelni. Co się stanie, gdy 

ktoś złamie tę zasadę, czy będą jakiekolwiek konsekwencje? 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wyjaśnił, że takie są zapisy ustawowe  

i nie można ich zmienić, nawet jak zostaną wykreślone to i tak będą obowiązywały.  

 Prof. UG, dr hab. J. Kruczalak-Jankowska poinformowała, że zapisy te wynikają  

z art. 12 ustawy Prawo autorskie. Uczelni zależy na tym, żeby pracownicy nie czekali sześciu 

miesięcy tylko mieli możliwość publikować w czasopismach punktowanych i zewnętrznych. 

Jeśli chodzi o rezygnację z prawa pierwszeństwa publikacji trzeba sprawdzić, czy zapis 

dotyczący tej kwestii może znaleźć się w Regulaminie, czy sprawa ta będzie rozwiązana 

poprzez wprowadzenie odpowiedniego aneksu do umowy.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zaproponował, żeby nie wprowadzać teraz zmian 

w przedstawionej propozycji, ale zobowiązać się do dalszej pracy.  

ad 9 Głosowanie w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 56 osób tak, 5 osób 

wstrzymało się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasady komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10 Głosowanie w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 58 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 4 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

konieczność podjęcia tej uchwały wynika z art. 170f znowelizowanej ustawy Prawo  

o szkolnictwie wyższym. W uchwale zawarto zasady, warunki, tryb potwierdzania efektów 

uczenia się oraz kompetencje poszczególnych podmiotów. Ustawodawca chce zachęcić do 

studiowania osoby, które nabyły rozmaitego rodzaju doświadczenia zawodowe i życiowe, 

które można przełożyć na efekty kształcenia. Jest to instytucja, która jeszcze nie funkcjonuje 

w Polsce, natomiast w niektórych krajach rozwinęła się już dosyć dobrze. Dla polskiego 

porządku prawnego i kultury akademickiej jest to propozycja pionierska. W tej chwili trudno 

przewidzieć jak to będzie wyglądało w praktyce. Nie wiadomo, czy na podstawie 

opracowanej procedury w przyszłym roku na Uczelnię zgłosi się kilkanaście, kilkadziesiąt 

czy kilka tysięcy osób. Starano się przygotować zasady, które sprostają każdemu z tych 

wariantów. Doświadczenia, które zostaną nabyte w przyszłym roku mogą pokazać, że 

niektóre elementy tej procedury będą wymagały korekty. Zgodnie z opracowaną procedurą 

osoba zainteresowana najpierw będzie rozmawiała z pracownikiem Działu Jakości 

Kształcenia i przedstawi jaką jej zdaniem posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje 

społeczne. Następnie kandydat zostanie skierowany na wydział gdzie spotka się  

z Konsultantem i Doradcą, którzy rozpoznają jego dorobek i wspólnie zastanowią się, czy 

dorobek tej osoby faktycznie uprawnia do zaliczenia pozaformalnych doświadczeń, 

przełożenia ich na efekty kształcenia i w rezultacie do przyjęcia na studia, często nie na 

pierwszy tylko na kolejny rok studiów. Koszty procedury będzie pokrywał kandydat, ale  

w pierwszym roku będą one tak wyliczone, żeby nie tworzyły bariery finansowej. Projekt 

uchwały, który Senatorowie otrzymali pierwotnie, rożni się od dokumentu, który został 

przedłożony bezpośrednio przed posiedzeniem Senatu UG, bowiem doprecyzowano jeszcze 

procedurę odwoławczą. Zgodnie z prawem kandydat będzie mógł od decyzji złożyć nie 

odwołanie, ale wniosek o ponowne rozpoznanie. Projekt tej uchwały był wielokrotnie 

omawiany przez Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Senacką 

Komisję ds. Kształcenia.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński stwierdził, że przedstawiona propozycja bardzo 

formalizuje postępowanie w zakresie przyjęcia na studia. Z projektu uchwały wynika, iż 

dziekan powinien powołać Konsultanta, Asesora, Komisję Weryfikacyjną, Doradców. Czy 

wydziały będą musiały wynagradzać te osoby za ich pracę? Dotychczas w procesie rekrutacji 

nie powoływano tego typu funkcji, raczej kierowano się rozsądkiem. Obecnie funkcjonują 

dziekani, prodziekani, komisje rekrutacyjne, komisje weryfikacyjne i specjaliści z danej 

dziedziny. Wydaje się, że taka grupa osób wystarczy, aby podjąć decyzję o przyjęciu 

kandydata na studia na podstawie efektów uczenia się. Zaproponowana procedura jest 

bulwersująca i biurokratyczna a niektóre zagadnienia w ogóle nie są określone. Co to znaczy, 

że studia są odpłatne, jak należy skalkulować koszty? 
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 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zgodził się z tym, że zaproponowane zapisy 

spowodują ogromny poziom formalizacji i biurokracji. Na Wydziale Filologicznym w tej 

chwili jest dwadzieścia kierunków studiów. Czy w związku z tym wszystkie stanowiska,  

o których mowa w uchwale mają być utworzone dwadzieścia razy? Inne umiejętności ma 

posiadać tłumacz anglista a inne nauczyciel języka fińskiego. Do przyjęcia normalnych 

studentów wystarczą komisja, prodziekan ds. studenckich a tu buduje się bardzo rozbudowaną 

strukturę. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że popiera przedstawioną 

propozycję. Jeśli chodzi o polskie ustawodawstwo to absurd goni absurd. Ta propozycja jest 

również absurdalna. Nasuwa się myśl, że jeśli ktoś codziennie przechodzi koło sądu, to  

z automatu będzie miał zaliczony pierwszy rok prawa. Jeżeli pojawiają się takie absurdy, to 

trzeba się przed nimi zabezpieczyć. Wydaje się, że zaproponowane procedury są dla Uczelni 

właśnie takim zabezpieczeniem, bowiem ogólne podejście do tematu może skutkować tym, że 

wydziały zapełnią się przypadkowymi ludźmi. Można jeszcze dyskutować o niektórych 

zaproponowanych rozwiązaniach. Uczelnia musi mieć możliwość dokładnego uzasadnienia 

swoich decyzji, zwłaszcza decyzji odmownych. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy 

konieczność powołania Konsultanta, Doradcy, Asesora czy Komisji Weryfikacyjnej wynika  

z przepisów wyższej rangi? 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska wyjaśniła, że w ustawie nie 

wymieniono szczegółowo tego rodzaju stanowisk, ale wiadomo, że w niektórych miejscach  

w Polsce powołano o wiele bardziej rozbudowaną grupę stanowisk i procedurę. Tego rodzaju 

procedury, ale dużo bardziej rozbudowane funkcjonują w Stanach Zjednoczonych, we 

Francji, krajach Beneluxu czy Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o omawiany projekt, to starano 

się, aby tych stanowisk było jak najmniej, żeby nie były to stanowiska nowe i żeby nie trzeba 

było zatrudniać nowych osób. Funkcje te będą pełniły osoby już zatrudnione na wydziale. 

Funkcje takie jak Doradca, Konsultant czy Asesor zaproponowały osoby, które się zajmują 

tego typu procedurami i eksperci bolońscy, takie są oczekiwania. Jeżeli w kolejnych latach 

będzie zgłaszało się wielu kandydatów, to może wtedy trzeba będzie utworzyć dodatkowe 

stanowiska, które byłyby opłacane z wpłat wnoszonych przez zainteresowanych. Przyjęcie 

kogoś na studia, często nie na pierwszy tylko wyższy rok studiów w oparciu o pozaformalne 

osiągnięcia może budzić kontrowersje, ale osiągnięcia pozaformalne są tu bardzo mocno 

podkreślane. Dodatkowy dorobek kandydata taki jak np. ukończenie studiów podyplomowych 

nie może być brany pod uwagę. Chodzi o wykazanie osiągnięć, które są niesformalizowane. 

Ponieważ obecnie nie wiadomo jak będzie wyglądała praktyka, opracowując organizację 

potwierdzania efektów uczenia się trzeba było zrobić dwie rzeczy – po pierwsze zrealizować 

obowiązek ustawowy a drugie stworzyć procedurę, dzięki której wydziały będą miały wpływ 

na to, kogo przyjmą na studia, jakiego rodzaju efekty zaliczą a jakie efekty kandydaci będą 

musieli jeszcze wypracować. Procedura jest bardzo sformalizowana i rozbudowana, ponieważ 

często osoby, które oczekują od Uczelni jakiejś usługi czy świadczenia, w bardzo 

kategoryczny i często skuteczny sposób starają się wyegzekwować swoje roszczenia, tylko 

dlatego, że jakiś zapis nie jest idealnie dopracowany. Jeśli po pierwszym roku doświadczeń 

okaże się, że rozbudowana i sformalizowana procedura nie jest potrzebna, to zostanie 

zmieniona. 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że należy znaleźć kompromis, bo po 

raz kolejny narzucono Uczelni pewien obowiązek. W tej sytuacji należy procedury 

dopasować do rzeczywistości. Funkcje, o których mowa w projekcie uchwały mogą być 

nazwane określeniami, które są przyjęte na Uczelni. Na poziomie wydziału Asesorem może 

być dziekan, konsultantem prodziekan właściwy do spraw studenckich a komisją 

weryfikacyjną może być komisja rekrutacyjna. Takie rozwiązanie znacząco uprościłoby tę 
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strukturę, przepływ informacji, kontrolę procesu rekrutowania osób z zewnątrz i byłoby 

zgodne z realiami i postępowaniem przyjętym na wydziałach.  

 Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że uznawanie efektów uczenia się jest 

elementem procesu bolońskiego i współczesnego kształcenia, występuje we wszystkich 

krajach. Polska pod tym względem jest opóźniona. W świecie i Europie zachodniej efekty 

uczenia się czy posiadane kompetencje są już uznawane. Ustalenie i opisanie właściwych 

zasad i procedur będzie bardzo ważne szczególnie wtedy, kiedy kandydat w przypadku 

uzyskania negatywnej decyzji będzie chciał się od niej odwołać. Uczelnia powinna mieć 

opracowany sposób postępowania, który pozwoli na utrzymanie wydanej decyzji. Z drugiej 

strony teraz, gdy kandydatów na studia jest coraz mniej taki nowy tryb przyjmowania na 

studia może ułatwić pozyskiwanie dodatkowych studentów, szczególnie na studia 

niestacjonarne. Senat UG powinien podjąć tę uchwałę wprowadzając poprawki, które uzna za 

niezbędne W przyszłości należy się dokładnie przyjrzeć temu zagadnieniu, bowiem za jakiś 

czas może się okazać, że duża część studentów będzie rekrutowana właśnie na podstawie 

efektów uczenia się.  

 Prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski poinformował, że popiera proponowany sposób 

pozyskiwania studentów, osoby takie mogą okazać się bardzo cennym nabytkiem. Wydaje się 

jednak, że wielopoziomowa, rozbudowana struktura może zniechęcić potencjalnych 

kandydatów. Muszą spotkać się z Konsultantem, Doradcą. Asesorem, Komisją 

Weryfikacyjną. Wydaje się, że na wydziałach można by było powołać komisje, które 

zajmowałyby się tymi kandydatami. W razie potrzeby można by było jeszcze powołać 

specjalistę z danej dziedziny. Wydaje się, że wystarczy decyzja komisji podjęta we 

współpracy z ewentualnym specjalistą w danej dziedzinie. Nostryfikacja dyplomów również 

jest poważnym zadaniem a jednak jest ono wykonywane bez takiej wielopoziomowej 

struktury. Nie jest zrozumiałe, dlaczego taka wielopoziomowa struktura miałaby bronić 

Uczelnię przed ewentualnymi odwołaniami.  

Prof. dr hab. S. Kruszyńska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy przyjmowanie na 

studia poza zwyczajowym procesem rekrutacji jest skorelowane z limitami. Można się 

spodziewać, że na początku nie będzie wielu kandydatów, ale wielu studentów studiujących 

już np. na studiach licencjackich czy magisterskich pracuje, będą zdobywali doświadczenia 

zawodowe, które później będzie można im uznawać. Czy w sytuacji, gdy będzie wielu takich 

kandydatów wielkość limitu będzie decydowała o przyjęciu części z nich? Czy proponowane 

zasady będą dotyczyły także aktualnie studiujących, ale doświadczonych zawodowo i czy 

ktoś z pierwszego roku będzie mógł przejść na trzeci rok studiów? 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

ustawodawca określił, że na danym kierunku studiów osób w ten sposób przyjętych nie może 

być więcej niż 20% studiujących. Na razie jest wiele niewiadomych. Można przyjąć, że  

w sytuacji, gdy dany kierunek studiów cieszy się dużą popularnością, to kandydat będzie 

przyjmowany nie na pierwszy rok studiów tylko na lata wyższe. Dzięki temu nie będą 

pokrzywdzone osoby, które chcą dostać się na studia w sposób tradycyjny. Natomiast jeśli 

chodzi o osoby będące już naszymi studentami, to propozycja jest następująca: osoba która 

studiuje na przykład Biologię a chciałaby studiować Fizykę mogłaby odrębnie uruchomić 

proces rekrutacji legitymując się doświadczeniami z zakresu fizyki, ale nie mogłaby powołać 

na to, że nabyła już pewne doświadczenia w toku studiów. Chodzi o wykazanie się 

doświadczeniami zdobytymi poza studiami, także studiami podyplomowymi. Jeśli chodzi  

o propozycję Dziekana prof. UG, dra hab. K. Dobrowolskiego to można przyjąć, że komisja 

weryfikacyjna będzie składała się ze stałego grona osób, po to żeby tych funkcji nie mnożyć. 

Specjaliści, z którymi rozmawiano na ten temat sugerowali nawet większą liczbę osób 

uczestniczących w procesie naboru i używali nazewnictwa takiego jak np. doradca 

całożyciowy. Kompromisem byłoby dodanie w uchwale zapisu mówiącego, kto na wydziale 
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pełni funkcję Asesora czy Konsultanta i kto wchodzi w skład komisji, jest tu pewne pole 

manewru. 

 Mgr M. Zieliński poinformował, że jeśli chodzi o to, czy nowe funkcje wymienione  

w strukturze dałoby się przełożyć na osoby, które pracują w tej chwili na wydziałach, to 

zaproponowany sposób rozwiązania wynikał z założenia, że wydziały wiedzą lepiej, kto 

będzie dobrze sprawdzał się w roli Konsultanta, czyli osoby, która musi pomóc kandydatowi 

określić, co on właściwie potrafi. Podobnie jest z Asesorem. Na to, żeby komisja rekrutacyjna 

była komisją weryfikacyjną nie pozwala ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie  

z ustawą obowiązkiem uczelni jest określenie zasad działania komisji weryfikacyjnej, której 

obowiązkiem jest nie tylko przyjmowanie na studia, ale również weryfikowanie efektów 

uczenia się. Komisje rekrutacyjne mają inne zadanie i nie są merytorycznie przygotowane do 

tego żeby sprawdzać, czy dana osoba dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami.  

 Dr E. Adamowicz poinformowała, że w skład Komisji Weryfikacyjnej mogliby 

wchodzić opiekunowie specjalności, ponieważ najlepiej wiedzą, jakie efekty powinien 

osiągać dany kandydat. Dr E. Adamowicz zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy omawiana 

uchwała dotyczy wszystkich poziomów studiów realizowanych na Uczelni? 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że w skład 

Komisji Weryfikacyjnej powoływanej przez właściwego dziekana, wchodzą: prodziekan jako 

przewodniczący, Asesor oraz drugi specjalista z tej samej albo pokrewnej dyscypliny 

naukowej, zatrudniony w Uniwersytecie. 

 Mgr M. Zieliński wyjaśnił, że kandydaci będą przyjmowani na studia pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że przede 

wszystkim chodzi o to, żeby na każdym wydziale obowiązywała ta sama procedura, żeby był 

Konsultant, Asesor i Komisja Weryfikacyjna. Od wydziałów będzie zależało, kto obejmie te 

funkcje. Żeby zostawić wydziałom pewną swobodę w § 10 uchwały można dopisać, że na 

podstawie decyzji dziekana skład Komisji może być inny. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że z poprzednich wypowiedzi można 

wnioskować, iż można przyjąć tę sformalizowaną strukturę taką, jaka została określona  

w uchwale albo można najpierw powołać Komisję Weryfikacyjną a dopiero potem doskonalić 

poszczególne funkcje. Wydaje się, że ta druga formuła byłaby lepsza. Ewentualnie można 

przyjąć rozwiązanie zaproponowane przez Dziekana prof. dra hab. P. Stepnowskiego 

polegające na przyjęciu nazw dziekan, prodziekan albo kierownik określonej jednostki 

zamiast Konsultant czy Asesor. Lepiej doskonalić prawo na podstawie zdobytych 

doświadczeń niż ulepszać bardzo sformalizowane procedury. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że problem 

polega na tym, iż zadania, które wykonuje Konsultant czy Asesor według tej procedury są 

zadaniami, które raczej nie są związane z obowiązkami dziekana, czy prodziekana. Prorektor 

ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska zaproponowała, że na kolejnym posiedzeniu 

Senatu UG ponownie zostanie przedstawiony opracowany wspólnie z dziekanami fragment 

uchwały dotyczący podmiotów, które biorą udział w zadaniach związanych z potwierdzaniem 

efektów uczenia się, przy czym nie uniknie się nazw Asesor, Konsultant czy Komisja 

Weryfikacyjna. 

Senat UG nie przeprowadził głosowania w sprawie uchwały w sprawie organizacji 

potwierdzania efektów uczenia się. 
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ad 5 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że pierwsza 

zmiana dotyczy § 4 ust. 6. Chodzi o to, że umowę z uczestnikiem kursu dokształcającego lub 

szkolenia podpisuje odpowiednio kierownik kursu dokształcającego lub szkolenia. Niektóre 

zapisy zmieniane są na skutek nabytych doświadczeń. Doprecyzowano sprawy związane 

z wysokością opłat szczególnie, w momencie powtarzania semestru lub roku oraz  

w przypadku długu punktowego.  

 Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że projekt uchwały wpłynął do Senackiej 

Komisji Budżetu i Finansów już po jej posiedzeniu, które odbyło się 12 marca br. W związku 

z tym członkowie Komisji po zapoznaniu się z projektem uchwały głosowali elektronicznie. 

Członkowie Komisji byli niezadowoleni z takiego trybu procedowania sprawy, ale ostatecznie 

zdecydowano, iż uchwała zostanie zaopiniowana zastrzeżeniem, że w przyszłości wszystkie 

komórki administracji centralnej na dwa tygodnie przed posiedzeniem Senatu dostarczą 

Komisji wszystkie niezbędne dokumenty. Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że  

11 osób pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że ze względu na 

to, że nie została podjęta uchwała w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się 

zmiana uchwały nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat 

za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański 

oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat będzie polegała wyłącznie na zmianie  

§ 4 ust. 6. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesione uwagi podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na 

studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu  

i warunków zwalniania z tych opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 6 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za 

usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców przyjętych na 

studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności. 

 Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

nie opiniowała projektu tej uchwały, Komisja rozpatrywała tylko zarządzenie Rektora w 

sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi 

edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że z Działu 

Organizacyjnego otrzymała informację, iż sprawa ta była omawiana na posiedzeniu Komisji 

ds. Budżetu i Finansów. Uchwała dotyczy opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców,  

w dużej mierze jest zbliżona do uchwały dotyczącej opłat dla polskich studentów. 

Cudzoziemcy przyjmowani na studia, studia doktoranckie i podyplomowe będą w pierwszym 

roku nauki wnosili opłatę podwyższoną o równowartość 200 euro. Cudzoziemcy pochodzenia 

polskiego, którzy mimo to nie mogą korzystać z bezpłatnych studiów, będą wnosili opłatę 
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obniżoną o 30%. Opłaty wnoszone są za rok lub za cały okres nauki. Jeden z dziekanów 

zwrócił uwagę na to, że w § 5,w którym podane są terminy wnoszenia opłat, szczególnie za 

pierwszy rok studiów wskazano termin 14 dni od zaakceptowania oferty edukacyjnej. 

Ponieważ w przypadku studentów cudzoziemców często ta pierwsza procedura trwa nieco 

dłużej stąd propozycja zapis brzmiąca: „Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu 

decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie 30 dni od rozpoczęcia zajęć.” 

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, czy 

uchwała będzie przetłumaczona na język angielski. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że jeżeli 

Senat UG podejmie tę uchwałę, to będzie przygotowana wersja anglojęzyczna. Prace nad 

internetową stroną anglojęzyczną Uczelni są już bardzo zaawansowane.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że jeżeli chodzi o tę stronę, to od 

poprzedniego posiedzenia Senatu UG w dalszym ciągu nic się nie zmieniło. 

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder wyjaśnił, że na posiedzeniu 

Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów zarządzenie Rektora w sprawie wysokości opłat za 

kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2015/2016 było omawiane łącznie  

z tym projektem uchwały. Tworzy to jedną całość, ale jest rozbite na dwa różne akty. Czym 

innym jest zarządzenie z tabelami opłat a czym innym jest ta uchwala Senatu. Komisji nie 

wniosła żadnych uwag. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że  

w związku z tym, iż Senat UG nie podjął uchwały w sprawie organizacji potwierdzania 

efektów uczenia się, uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, 

opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla cudzoziemców 

przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach odpłatności będzie poddana 

pod głosowanie z wyłączeniem § 7 dotyczącego opłat związanych z potwierdzaniem efektów 

uczenia się. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 44 osoby tak, 1 osoba 

nie, 9 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zasad pobierania 

opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet 

Gdański dla cudzoziemców przyjętych na studia na podstawie decyzji Rektora na zasadach 

odpłatności. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 7 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że została powołana podkomisja pod 

kierunkiem prof. UG, dra hab. T. Bąkowskiego. W skład komisji wchodzili prodziekani 

zajmujący się sprawami kształcenia. Komisja w pierwszej fazie obradowała bez udziału 

studentów, bowiem wówczas skład studentów w komisjach nie był jeszcze zatwierdzony 

przez Senat. Studenci brali udział w pracach dopiero w ostatniej fazie, kiedy sprawa stanęła 

na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Proponowane zmiany są koniecznością 

wynikającą ze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przy okazji Komisja 

postanowiła uwzględnić doświadczenia prodziekanów i dokonać zmian, które utrudniają 

proces podejmowania decyzji w sprawach kształcenia. Proponowane rozwiązania zostały 

zaakceptowane przez Senacką Komisję ds. Kształcenia przy dwóch głosach wstrzymujących 
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się. Rozmowy ze studentami trwały do ostatniej chwili. Ostatecznie wyrazili oni akceptację 

dla proponowanych zmian. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

pierwsze zmiany dotyczą terminologii. Zamiast programu kształcenia jest program studiów, 

zamiast ostatecznego wyniku jest wynik studiów, zamiast planu studiów program studiów. 

Jeżeli chodzi o sprawy kluczowe, to zmienia się między innymi § 13 związany z oceną  

z zaliczenia. Komisja wprowadziła kompatybilność z przesłankami, które się pojawiają przy 

ocenie z egzaminu. Chodzi o sytuację, w której student w ogóle nie otrzymał zaliczenia albo 

otrzymał zaliczenie na ocenę niedostateczną. Druga kwestia jest związana z długiem 

punktowym i proponowana zmiana wychodzi naprzeciw propozycjom studentów. 

Zlikwidowano tak zwane bramki, żeby osoba z długiem punktowym mogła kontynuować 

naukę bez względu na to jakiego przedmiotu nie zaliczyła. Nie zmienia się limit punktów. 

Następna sprawa również dotyczy długu punktowego – w Regulaminie to jest sformułowane 

na zasadzie ostatniego i przedostatniego okresu rozliczeniowego. Chodzi o to, aby dziekan 

mógł wyrazić zgodę na to, żeby student mógł przystąpić do egzaminu wcześniej, czyli żeby 

student, który jest na ostatnim lub przedostatnim okresie rozliczeniowym nie musiał tak długo 

oczekiwać na sesję egzaminacyjną. Kolejna ze zmian dotyczy dopuszczenia do egzaminu 

dyplomowego. Tutaj wchodzą w życie pewne ustalenia, które Senat podjął wcześniej, 

ponieważ napisanie pracy dyplomowej stało się obowiązkiem. W § 34 zostaje uchylony jeden 

z ustępów i wprowadzona zostaje nowa terminologia. Przepis dotyczący awansów pozostaje, 

ale w innym miejscu Regulaminu, po to, żeby wszystkie tego typu rozwiązania były obok 

siebie. Dosyć mocno zostały zmodyfikowane warunki dotyczące skreślenia studenta i kwestie 

wznowienia studiów. Ponieważ obowiązują przepisy dotyczące uznawania efektów uczenia 

się, to bez względu na to, że zagadnienie to będzie jeszcze procedowane przez Senat UG, 

przepis dotyczący uwzględnienia tych efektów pozostaje. Jest to przepis bardzo elastyczny. 

Dziekan będzie decydował o tym, że osoba przyjęta na studia w tym nowym trybie będzie 

miała indywidualny plan studiów i o tym, na którym roku rozpocznie studia. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, iż jest zadowolony z tego, że 

Regulamin studiów jest zmieniany, ponieważ jego poprzednia wersja sprawiała duże 

problemy i Uczelni groził mocny odpływ studentów. Większość problemów została 

rozstrzygnięta pomyślnie zgodnie z interesem publicznym. Dziekan prof. UG, dr hab.  

J. Stelina zaproponował wprowadzenie do Regulaminu jeszcze dwóch poprawek. Pierwsza 

dotyczy § 13, który mówi o komisyjnym zaliczeniu ćwiczeń, nie egzaminu. Przyjęto 

rozwiązanie, że możliwość odwołania czy egzaminu komisyjnego dotyczy tylko sytuacji, 

kiedy student uzyskał ocenę niedostateczną. Wydaje się, że nie jest to dobre rozwiązanie, 

ponieważ jest ono niesprawiedliwe, gdyż nie tylko ocena niedostateczna jest oceną, która 

może skrzywdzić studenta. Inne oceny również mogą mieć taki charakter. Druga sprawa 

dotyczy § 20, w którym mowa o długu punktowym. Chodzi o to, żeby student miał 

możliwość przystąpienia do egzaminu wcześniej a nie w kolejnym okresie rozliczeniowym, 

kiedy przypada normalny tok danych zajęć. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby 

zrezygnowanie z tego ograniczenia do ostatniego lub przedostatniego semestru i 

pozostawienie w każdym przypadku dziekanowi decyzji o wyrażeniu zgody na wcześniejsze 

zdawanie egzaminu.  

 Mgr M. Brzeski stwierdził, że propozycje zgłoszone przez Dziekana prof. UG, dra 

hab. J. Stelinę nawiązują do propozycji zgłoszonych przez Parlament Studentów. Nie wszyscy 

Senatorowie znają opinię Senackiej Komisji ds. Kształcenia, która została przedstawiona 

studentom oraz treść pisma, które Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowska skierowała do dziekanów. Senacka Komisja ds. Kształcenia uznała, że 

należy negatywnie zaopiniować propozycję weryfikacji oceny pozytywnej. Można tu 

wymienić trzy najważniejsze elementy. Pierwszy element, to założenie, że sesja poprawkowa 
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jest co do zasady przeznaczona do zaliczania zajęć lub przedmiotów niezaliczonych przez 

studenta w czasie sesji podstawowej. Drugi element to niebezpieczeństwo doprowadzenia do 

niekończącej się sesji poprawkowej, jeżeli nie zostanie ograniczona liczba odwołań czy 

wniosków o zaliczenie komisyjne składanych przez danego studenta. Ponadto trzeba by było 

wyraźnie rozróżnić czy w sytuacji umożliwienia weryfikacji oceny pozytywnej miałby to być 

środek zwykły, czyli odwołanie, czy środek nadzwyczajny, czyli wniosek o zaliczenie 

komisyjne. Najważniejszym aksjologicznym uzasadnieniem negatywnego zaopiniowania 

propozycji, która została przedstawiona przez studentów jest to, że nie można twierdzić, iż 

ocena wystawiona przez nauczyciela akademickiego jest oceną pozytywną jest oceną 

niesprawiedliwą. Regulamin studiów w § 25 a przyszłym 25 ust. 1 wprowadza wystarczające 

gwarancje zabezpieczające sprawiedliwość tej oceny. Jest to tabela, która określa między 

innymi procent wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wymaganych dla uzyskania 

danej oceny. Regulamin Studiów określa pewne kryteria i w ten sposób ogranicza 

nauczycielowi akademickiemu ewentualną dowolność. Podobne kryteria są określane  

w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie 

sylabusów informacja na temat kryteriów zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowo 

przekazywana studentom przez każdego prowadzącego zajęcia dydaktyczne w trakcie 

pierwszych zajęć. Obowiązujące rozwiązania prawne z jednej strony zabezpieczają interes 

studenta, a z drugiej strony wykluczają swobodną i nieodwołującą się do jakichkolwiek 

kryteriów ocenę dokonywaną przez nauczyciela akademickiego. Należałoby przyjąć, że taka 

niesprawiedliwa ocena nie jest zasadą może być tylko jakimś wyjątkiem. W skrajnym 

przypadku przyjmując rozwiązanie, że można odwołać się od oceny pozytywnej co 

podkreślała Komisja, byłoby to podważenie kompetencji nauczyciela. Taka jest opinia 

Komisji na temat zmiany § 13 ust. 1 Regulaminu, która dotyczy weryfikacji oceny 

pozytywnej. Natomiast co do § 20 ust. 3, czyli nowego rozwiązania, które ma umożliwić 

dziekanom wyznaczenie terminu egzaminu bądź zaliczenia wcześniejszego niż to wynika  

z programu i planu studiów trzeba wskazać dwie najważniejsze kwestie. W projekcie 

przyjęto, że możliwość wyznaczenia wcześniejszego terminu zaliczenia lub egzaminu może 

dotyczyć tych studentów, których sytuacja jest inna od sytuacji pozostałych studentów, czyli 

studentów ostatniego oraz przedostatniego okresu rozliczeniowego. Sytuacja studenta  

w przypadku jednolitych studiów magisterskich będących na dziewiątym czy dziesiątym 

semestrze jest inna niż studenta z drugiego czy piątego semestru. Chodzi o to, żeby osoby, 

których tok studiów dobiega końca, a które nie zaliczą ostatniego bądź przedostatniego okresu 

rozliczeniowego nie czekały roku czy semestru, ale żeby umożliwić im wcześniejsze 

przystąpienie do zaliczenia tych niezaliczonych przedmiotów i ukończenie studiów w miarę 

możliwości zgodnie z terminem lub niewielkim opóźnieniem. Druga kwestia to rozwiązanie 

wyjątkowe związane z tym, że uczelnia jest zobowiązana do świadczenia studentom 

odpowiedniej usługi edukacyjnej w odpowiednim wymiarze i zakresie. Student wnosi opłatę 

za powtarzanie okresu rozliczeniowego czy przedmiotu. Skoro student wnosi opłatę, to 

powinien dostać usługę w odpowiednim zakresie. W sytuacji, kiedy nie zaliczy w każdym 

okresie rozliczeniowym przedmiotu, lub nie zaliczy tego okresu i będzie mógł otrzymać 

zezwolenie na wcześniejsze przystąpienie do zaliczenia bądź egzaminu, to w obecnej wersji 

projektu ogranicza się liczbę osób, które nie dostaną usługi w pełnym zakresie i uzależnia się 

to od woli dziekana. Dziekan może wyznaczyć te terminy szybko, bądź w takim zakresie, 

żeby student z tej usługi skorzystał. Jeżeli w każdym okresie rozliczeniowym będzie 

dopuszczona taka możliwość, to mogą być problemy związane z tym, że student wniósł opłatę 

a usługi nie otrzymał. Zapisy § 20 ust. 3 Regulaminu mają być wyjątkiem. W przypadku 

przyjęcia innego rozwiązania ten wyjątek skonsumuje zasadę. Z tego powodu nie jest to dobre 

rozwiązanie, jest to próba wprowadzenia drugiego rozwiązania, drugiej zasady obok zasady.  
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 Prof. dr hab. S. Kruszyńska zauważyła, że w § 13 mowa jest o kierowniku katedr, 

który np. uwzględniając odwołanie, udziela zaliczenia zajęć albo wyznacza dodatkowy termin 

do ich zaliczenia lub uwzględniając wniosek o komisyjne zaliczenie zajęć wyznacza termin 

tego zaliczenia oraz skład komisji. Student może mieć kłopot z określeniem osoby, która jest 

odpowiedzialna za te działania w jednostkach, w których nie ma katedr a są zakłady. 

 Mgr M. Brzeski wyjaśnił, że w § 2 pkt 4 Regulaminu jest słowniczek, w którym jest 

napisane, że kiedy mowa o kierowniku katedry, należy przez to rozumieć również dyrektora 

instytutu czy kierownika zakładu. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że nie został przekonany 

przedstawionymi argumentami i zaproponował wykreślenie § 13. Wszystkie argumenty, które 

zostały przedstawione są argumentami przeciwko takiemu rozwiązaniu. Jeżeli są kryteria 

sprawiedliwej oceny, to w takim razie ocena niedostateczna też jest zawsze oceną 

sprawiedliwą, więc po co odwołania. Jeśli chodzi o drugie rozwiązanie to o tym, co jest 

zasadą a co jest wyjątkiem decyduje Senat. Jeżeli zostanie przyjęte inne rozwiązanie, to ono 

będzie zasadą. 

 Student P. Zieliński poinformował, że popiera stanowisko Dziekana prof. UG, dra hab. 

J. Steliny. Zaproponowane przez Dziekana zmiany są w pełni słuszne, należy dbać o dobro 

Uniwersytetu i o to, żeby kandydatów na studia było jak najwięcej.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski stwierdził, że przedstawiona argumentacja 

jest całkowicie przekonująca i nie zgadza się z propozycją, żeby zaliczenia komisyjne były 

możliwe w przypadku, kiedy student otrzymał ocenę pozytywną. Jest niezrozumiałe  

i dziwne, że taki wniosek padł ze strony pracownika naukowego. Jeżeli chodzi o możliwość 

wcześniejszego zaliczania to powinna obowiązywać jedna zasada. Brak możliwości 

wcześniejszego zdawania egzaminu jest zupełnie logiczną zasadą wynikającą z samego 

systemu kredytowego, w związku z tym nie ma powodu żeby ją podważać.  

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński stwierdził, że pomysł polegający na umożliwieniu 

studentom kwestionowania ocen zaliczających jest niepokojący. Są jasno i wyraźnie 

określone kryteria zaliczenia przedmiotu, natomiast kryteria uzyskania oceny dostatecznej 

plus i oceny dostatecznej są z góry nieokreślone. Otwiera to możliwość napływu wielu 

roszczeń i bardzo szerokiego kwestionowania kompetencji pracownika, który ocenia 

umiejętności i wiedzę studentów. Przy obecnym poziomie asertywności studentów ten zalew 

roszczeń wydaje się nie tylko prawdopodobny, ale wręcz pewny. Liberalne podejście 

Wydziału Prawa i Administracji do tej kwestii jest zaskakujące. 

 Student T. Neuman zauważył, że wcześniej § 18 ust. 1 brzmiał: „W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach dziekan z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu może wyrazić zgodę na 

składanie egzaminu komisyjnego.” W przedłożonym projekcie proponowany jest następujący 

zapis: „W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu 

lub oceny jego wyników, dziekan – z własnej inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w 

terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niezdanego egzaminu – może wyrazić zgodę na 

składanie egzaminu komisyjnego.” Proponowany zapis jest pewnym zawężeniem, 

uściśleniem, ponieważ dotychczas w niektórych sytuacjach dziekan mógł udzielić zgody na 

składanie egzaminu komisyjnego a ten nowy zapis to wyklucza. Chodzi o sytuacje, kiedy 

egzamin przebiega prawidłowo, nie ma żadnych uchybień ze strony egzaminatorów, ale 

student tuż przed egzaminem dowiaduje się np. o śmierci bliskiej osoby albo jadąc na 

egzamin uczestniczył w kolizji drogowej co odbije się na jego kondycji fizycznej  

i psychicznej. Czy w takiej sytuacji dziekan nie mógłby mieć możliwości dopuszczenia 

studenta do egzaminu komisyjnego? 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że zapis 

„w szczególnie uzasadnionych przypadkach” w żaden sposób nie pogarsza sytuacji 
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studentów. Natomiast sytuacje takie jak np. wypadek w drodze na egzamin nie są 

przyczynami, które mogą kwalifikować studenta do przystąpienia do egzaminu komisyjnego. 

W takich sytuacjach student może skorzystać z zupełnie innych instrumentów. 

Zaproponowany nowy zapis powinien pozostać, ponieważ jest korzystniejszy dla studentów.  

 Mgr M. Brzeski zauważył, że w praktyce w tym przypadku kwalifikacje zostają 

obniżone. Poprzedni zapis „w szczególnie uzasadnianych przypadkach” oznaczał, że nie  

w każdym przypadku dziekan mógł wyrażać zgodę na składanie egzaminu komisyjnego. 

Obecnie mowa o przypadku uzasadnionym, czyli zakres zastosowania poszerza się. 

 Student T. Neumann zaproponował następujące brzmienie § 18 ust. 1: „W przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowego przebiegu egzaminu lub oceny jego 

wyników albo w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan – z własnej 

inicjatywy lub na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników 

niezdanego egzaminu – może wyrazić zgodę na składanie egzaminu komisyjnego.” 

 Mgr M. Brzeski stwierdził, że śmierć bliskiej osoby czy stłuczka samochodowa nie 

dotyczą tego zagadnienia. W takiej sytuacji nie jest potrzebny egzamin komisyjny. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, iż może się zdarzyć, że student 

uczestniczył w egzaminie, który został przeprowadzony w sposób prawidłowy, ocena została 

wystawiona, wszystkie procedury były zgodne z przepisami jednakże z jakiś względów np. 

zdrowotnych ten egzamin nie był dla studenta pomyślny. Do tej pory w takich sytuacjach była 

możliwość przeprowadzenia egzaminu komisyjnego, to były te nadzwyczajne przypadki. Nie 

chodzi tu o nieusprawiedliwioną nieobecność. Proponowany zapis wyklucza taką możliwość.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina zauważył, iż w trakcie dyskusji zakwestionowano 

Jego kwalifikacje jako nauczyciela akademickiego i zaproponował, żeby w § 18 Regulaminu 

znalazł się zapis zgodnie, z którym egzamin komisyjny był możliwy tylko wtedy, kiedy 

student otrzyma ocenę niedostateczną. 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że w § 29 ust. 7 Regulaminu 

napisano, iż za zgodą właściwego dziekana, student może przygotować pracę dyplomową 

także pod kierunkiem osoby posiadającej tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego bądź doktora z innego wydziału albo spoza Uczelni. Czy takich 

właściwości nie mógłby mieć recenzent, o którym mowa w § 30 ust. 2? Chodzi o to, żeby 

również mogła być to osoba spoza Uczelni. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że zgadza 

się z tą propozycją i zauważyła, że zarysowały się dwie kwestie sporne. Pierwsza dotyczy 

egzaminu komisyjnego i propozycji Dziekana prof. dra hab. J. Steliny popieranej przez 

Parlament Studentów. Chodzi o możliwość kwestionowania oceny pozytywnej w trybie 

egzaminu komisyjnego. Druga sprawa dotyczy § 20, czyli umożliwienia osobom, które mają 

dług punktowy, aby za zgodą dziekana mogły wcześniej przystępować do egzaminów a nie 

tylko w przypadku ostatniego i przedostatniego okresu rozliczeniowego. Prorektor  

ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska zaproponowała przeprowadzenie najpierw 

osobnych głosowań dotyczących tych punktów a potem całego Regulaminu. 

 Mgr M. Brzeski przypomniał, że obecnie egzamin komisyjny zależy od niezdanego 

egzaminu, takie rozwiązanie obowiązuje od 2012 roku i wyjaśnił, że głosowania mają 

dotyczyć § 13 ust. 1, tu chodzi o ustalenie, od jakiej oceny można się odwoływać oraz § 20 

ust. 3, czyli określenie, w jakim zakresie można umożliwić wyznaczanie wcześniejszego 

terminu zaliczenia każdemu studentowi czy studentom będącym na ostatnim i przedostatnim 

okresie rozliczeniowym. 

 Dr P. Zamojski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy § 18 ust. 1 zostaje w takiej 

formie, w jakiej zaproponowała Komisja.  

 Mgr M. Brzeski potwierdził, że pozostaje proponowane brzmienie. 
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że najpierw 

będzie głosowana dalej idącą propozycja brzmienia § 13 ust. 1, czyli propozycja 

umożliwiająca wnioskowanie o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego w przypadku 

otrzymania oceny pozytywnej. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 24 osoby tak, 20 osób 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG nie przyjął poprawki, obowiązujący będzie zapis przedstawiony w projekcie 

uchwały.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska zaproponowała głosowanie  

§ 20 ust. 3 Regulaminu zgodnie, z którym dziekan może wyznaczyć wcześniejszy termin 

zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów niezaliczonych przez studenta  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 29 osób tak, 15 osób 

nie, 6 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG przyjął poprawkę. 

 Mgr M. Brzeski poinformował, że § 20 ust. 3 w związku z przyjętą poprawką będzie 

brzmiał następująco: „Na wniosek studenta, który nie spełnił wymogów wskazanych w § 12 

ust. 2 i udzielono mu zezwolenia na studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym albo 

zgody na powtarzanie ostatniego okresu rozliczeniowego dziekan może wyznaczyć 

wcześniejszy niż określony w § 20 ust. 1 termin zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów 

niezaliczonych przez studenta.” 

Głosowanie w sprawie przyjęcia całego Regulaminu Studiów wraz z przyjętą poprawką § 20 

ust. 3 oraz uwagą Dziekana prof. dra hab. W. Długokęckiego dotyczącą recenzentów spoza 

Uczelni.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 42 osoby tak, 3 osoby 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 8 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że zmiana ta 

była ona omawiana przez Senacką Komisję ds. Kształcenia oraz Samorząd Doktorantów.  

 Mgr M. Ciemny, przedstawiciel doktorantów poinformował, że prośba o wydanie 

opinii na temat zmiany Regulaminu wpłynęła do Rady Doktorantów dokładnie tydzień temu, 

w związku, z czym nie było możliwości zorganizowania spotkania całej Rady. 

Przeprowadzono tylko szybkie konsultacje e-mailowe. Rada Doktorantów zbierze się dziś po 

południu i może się zdarzyć, że podejmie uchwałę, w której negatywnie zaopiniuje 

proponowane zmiany.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że mimo 

wszystko uchwała powinna być procedowana, tym bardziej, że proponowane zmiany są 

bardzo korzystne dla doktorantów. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Regulaminem zajmowała się 

również podkomisja złożona z kierowników studiów doktoranckich i przedstawiciela 

doktorantów, który cały czas uczestniczył w jej pracach. Przedstawiciel doktorantów brał 

udział także w ostatecznych pracach na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia. 

Poparcie dla zmian Regulaminu Studiów Doktoranckich było jednomyślne.  
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 Mgr M. Ciemny poinformował, że dziś po południu zostaną przeprowadzone 

rozmowy z przedstawicielką doktorantów w Komisji Kształcenia, która nie informowała 

Rady Doktorantów o planowanych zmianach i o tym, że je popiera. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że na 

wniosek przedstawicieli doktorantów do projektu, którzy otrzymali Senatorowie zostaną 

wprowadzone dwie poprawki. Pierwsza dotyczy przypadku, kiedy zostaje odwołany promotor 

i rada wydziału odwołuje też promotora pomocniczego. Doktoranci słusznie zwrócili uwagę 

na to, żeby nie wprowadzać takiego automatyzmu. Chodzi o to, żeby w momencie odwołania 

promotora, promotor pomocniczy nadal pełnił swoją funkcję, a kiedy zostanie powołany 

nowy promotor i będzie uważał, że jego wizja dalszej opieki naukowej przewiduje innego 

promotora pomocniczego będzie mógł złożyć wniosek o jego odwołanie. Dzięki temu w 

okresie przejściowym doktorant nie będzie pozbawiony opieki i wsparcia. Druga poprawka 

dotyczy sytuacji, w której doktorant w jakimś momencie wcale nie ma promotora. Między 

innymi na wiosek kierowników studiów doktoranckich zaproponowano, żeby nie 

zobowiązywać kierowników studiów doktoranckich do udzielania pomocy doktorantom  

w poszukiwaniu nowego promotora. Wybrano rozwiązanie kompromisowe – obniżono 

stopień powinności, czyli nie mówi się o niezbędnej pomocy, tylko wskazuje możliwość 

udzielenia pomocy doktorantowi w sytuacji, kiedy w skutek przypadku losowego następuje 

utrata promotora czy dotychczasowego opiekuna naukowego. 

 Prof. UG dr hab. M. Wilczyński poinformował, że w imieniu Dziekana prof. UG, dra 

hab. A. Ceynowy, który musiał opuścić posiedzenie a także swoim własnym wyraża 

wątpliwość dotyczącą § 20 ust. 1, który zaproponowano w następującym brzmieniu: „Do 

czasu wszczęcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod 

opieką merytoryczną opiekuna naukowego wyznaczonego przez kierownika jednostki 

organizacyjnej.” Nie jest to zapis prodoktorancki, bowiem dość wyraźnie ogranicza swobodę 

doktoranta w poszukiwaniu opiekuna naukowego. Jeżeli opiekun naukowy ma być z góry 

wyznaczony przez kierownika jednostki administracyjnej, to jest pewne narzucanie wyboru. 

Ponadto wydaje się, że osobą bardziej powołaną do podejmowania takich decyzji jest 

kierownik studiów doktoranckich a nie kierownik jednostki organizacyjnej, czyli dziekan. 

 Prof. dr hab. J. Burnewicz wyjaśnił, że zapis mówiący o powołaniu opiekuna przez 

kierownika jednostki organizacyjnej nie odnosi się do kierownika jednostki podstawowej, 

czyli dziekana. Mowa tu o kierowniku jednostki, przez co można domniemywać, że jest to 

kierownik katedry, zakładu czy instytutu. Praktyka jest taka, że komisja rekrutacyjna w czasie 

pierwszej rozmowy sugeruje osobę opiekuna i wówczas kierownik zwraca się do niej z prośbą 

o podjęcie się tej funkcji. Jeżeli współpraca nie układa się pomyślnie, to zgodnie z § 24 

Regulaminu kierownik studiów doktoranckich udziela niezbędnej pomocy uczestnikowi 

studiów w znalezieniu nowego opiekuna naukowego lub promotora. Wydaje się, że brzmienie 

§ 20 wymaga jeszcze przemyślenia zwłaszcza, że w zasadach rekrutacji punktowane jest 

uzyskanie przez kandydata pisemnej rekomendacji. Ta swoboda wyboru jest bardzo istotna,  

a poza tym kierownik studiów doktoranckich lepiej może kontrolować wypełnienie limitu 

opieki niż kierownik jednostki.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że popiera 

propozycję zastąpienia kierownika jednostki organizacyjnej kierownikiem studiów 

doktoranckich.  

 Prof. UG dr hab. M. Wilczyński zaproponował, żeby zamiast „wyznaczonego” użyć 

słowa „powołanego”. Opiekun naukowy byłby powoływany, wówczas przynajmniej 

teoretycznie zostanie wykluczona możliwość, że z góry ktoś jest wyznaczony.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

sformułowanie „wyznaczony” jest terminem, który pojawia się w ustawie i w rozporządzeniu. 

Słowo to powinno pozostać. 
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 Prof. dr hab. M. Ziętara zauważył, że poprawka, która wydaje się być prodoktorancka 

a mianowicie zapis mówiący, iż w momencie odwołania promotora doktorant pozostaje pod 

opieką promotora pomocniczego, chyba taka nie jest, bo przepisy jasno mówią, że praca może 

być wykonywana tylko pod opieką promotora. Może dojść do sytuacji, w której zostanie 

spowolniony proces wyłonienia nowego promotora a wszystkie wyniki doktoranta uzyskane 

pod opieką promotora pomocniczego mogą zostać niezaakceptowane przez nowego 

promotora, ponieważ będzie miał inną koncepcję rozprawy doktorskiej. Z kolei doktorant nie 

będzie naciskał na wybranie nowego promotora, bo będzie uważał, że prowadzi badania pod 

opieką promotora pomocniczego i wszystko jest w porządku.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że  

w Regulaminie są zapisy mówiące o możliwości zmiany tego promotora pomocniczego  

i doktorant musi się liczyć z tym, że taka sytuacja może mieć miejsce.  

 Dr H. Myszka zauważył, że § 12 ust. 3 Regulaminu brzmi: „Kierownik studiów 

doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć 

okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku 

uczestniczenia w zajęciach, w przypadku uzasadnionych koniecznością prowadzenia 

długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.”. Mowa 

tu o zwolnieniu doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach. Czy dotyczy to również 

prowadzenia zajęć dydaktycznych? Jeżeli doktorant dostanie przedłużenie na ukończenie 

badań, to czy będzie zobowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne? 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że  

w przepisach tego wprost nie rozstrzygnięto. Zapisy, które są w Regulaminie są 

powtórzeniem przepisu zmienionego rozporządzenia.  

 Prof. dr hab. M. Ziętara zauważył, że doktoranci, którzy przedłużają studia 

doktoranckie formalnie są na czwartym roku studiów i wtedy mają obowiązek obycia 

praktyki w wymiarze od 10 do 90 godzin. Czy jeżeli doktorant w czasie 3 lat wykona ponad 

90 godzin zajęć to będzie oznaczało, że wypracował nadgodziny? 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że w tej sytuacji 

nie będzie się powierzało doktorantowi prowadzenia zajęć dydaktycznych, ponieważ 

zrealizował zadanie, które zostało mu wyznaczone na ogólny okres studiów. 

Głosowanie: uprawnione do glosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 43 osoby tak, 1 osoba 

nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 

Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 11 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 11/12 z dnia 29 marca 2012 

roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że Senat 

zajmując się tą sprawą na początku 2012 roku zdecydował, że na dyplomie nie pojawi się 

słowo „specjalność”.  Pomimo tego dwa wydziały praktykowały wpisywanie słowa 

„specjalność” uzasadniając to specyfiką swoich kierunków. W związku z tym po dyskusji, 

która miała miejsce na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Kształcenia zdecydowano o 

dodaniu słowa „specjalność”. W dokumencie, który został przedłożony Senatorom 

wprowadzono sformułowanie „o specjalności”. Zwrócono się do Wydziału Filologicznego  

z prośbą żeby wskazał jaka wersja jest prawidłowa i taką wersję wskazano. Jakiś czas później 
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z Wydziału Filologicznego nadeszła informacja, że jednak bardziej optymalnym 

rozwiązaniem będzie określenie „w specjalności”.  

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy będzie 

jeden wzór dyplomu i na wszystkich będzie określenie „w specjalności”, czy będą dwie 

wersje dyplomu bez tych słów i z tymi słowami. Jeżeli będzie tylko jedna wersja  

z określeniem „w specjalności”, to tam gdzie nie ma specjalności trzeba będzie stawiać 

kreskę.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że będzie 

obowiązywała jedna wersja dyplomu i w razie potrzeby można wstawiać kreskę. 

 Dr P. Zamojski zauważył, że z punktu widzenia Wydziału Nauk Społecznych to 

dookreślenie jest bardzo istotne. Na kierunku Wczesna edukacja są specjalności wczesna 

edukacja z logopedią, wczesna edukacja z językiem angielskim czy wczesna edukacja  

z terapią pedagogiczną. Dodanie informacji o specjalności jest ważne dla absolwentów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 42 osoby tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu UG nr 11/12 z dnia 29 marca 

2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów oraz wzoru 

świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 12 

 

 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki 

Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2014.  

Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że sprawozdanie zawiera wszelkie istotne 

dane i uzyskało pozytywną opinię Rady Bibliotecznej. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn podziękował Dyrektor  

mgr G. Jaśkowiak za sprawne kierowanie Biblioteką, dzięki czemu funkcjonowanie tej 

jednostki jest bardzo dobre.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak. 

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za rok 

2014.  

Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13 

 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że łączna wartość przekazanych przez 

osoby fizyczne i instytucje książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych wyniosła 857 625,55 

złotych, w tym przekazanych, jako dary 124 836,24 złotych, egzemplarz obowiązkowy 

680 993,31 złotych, wymiana 51 796 złotych. Łącznie do księgozbioru Biblioteki UG  

z nieodpłatnych źródeł nie obciążając budżetu Uczelni 22 966 wol/jednostek 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak. 

Senat UG zaakceptował informację o przyjęciu darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 

Gdańskiego. 
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ad 14 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu 

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 

2012-2016. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że w składzie Senackiej Komisji 

Socjalno-Mieszkaniowej Uniwersytetu Gdańskiego dokonuje się następującej zmiany:  

w miejsce mgr Pauliny Nogal-Meger powołuje się mgr Annę Gierusz z Wydziału 

Zarządzania. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 43 osoby tak, 1 osoba 

nie. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 Senatu UG z dnia  

27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 

Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 15 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 26 lutego 2015 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 26 lutego 2015 roku. 

 

 

ad 16 

 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że została wyłoniona firma do 

przeprowadzenia audytu działalności statutowej. Jest to firma z Warszawy o nazwie Handikap 

audyt, która ma doświadczenie w przeprowadzaniu audytów. Wstępnie ustalono, że audyt 

będzie przeprowadzany pomiędzy 18 maja a 19 czerwca. 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zostały wprowadzone 

uszczegółowione zasady aplikowania w konkursach ogłoszonych przez NCN. Koszty 

pośrednie w grantach NCN zostały zmienione z maksymalnie 30% do maksymalnie 20%. 

Druga zasada to ograniczenie do trzech liczby grantów, którymi może w jednym czasie 

kierować jeden kierownik. Nie można aplikować o nowy grant, jeżeli kieruje się więcej niż 

dwoma. Trzecia sprawa to ograniczenie wysokości wynagrodzeń dla osób już zatrudnionych 

w danej uczelni. Szczegóły można znaleźć na stronach Narodowego Centrum Nauki.  

 Student T. Neumann odnosząc się do głosowań nad Regulaminem studiów  

i poszczególnymi poprawkami do Regulaminu stwierdził, że sposób głosowania może mieć 

istotny wpływ na wynik głosowania. Jeśli chodzi o propozycję zgłoszoną przez Dziekana 

prof. UG, dra hab. J. Stelinę okazało się, że liczba głosów za wnioskiem była mniejsza od 

sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących się, co spowodowało, że wniosek nie przeszedł. 

Wydaje się, że w takich przypadkach powinno się głosować bez głosów wstrzymujących się. 

Wówczas byłoby jasne, kto popiera jedno rozwiązanie a kto drugie. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że nie 

można sobie wzajemnie odbierać prawa do głosowania z głosem wstrzymującym się,  

a ponadto nie zmienia się reguł w trakcie gry. Takie są wymogi ustawowe. Zawsze najpierw 

poddaje się pod głosowanie wniosek dalej idący. Wnioskiem dalej idącym jest wniosek, który 

stwarza studentowi większe możliwości, decyduje więc logika a nie jakiekolwiek inne 

intencje. Takie reguły będą dotyczyły każdej innej sprawy. 
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 Rektor prof. dr hab. B. Lammek złożył Senatorom życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu 

odbędzie się 23 kwietnia 2015 roku.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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