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Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 30 października 2014 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. Krzysztofowi Jodzio z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- prof. dr hab. Tadeuszowi Palmowskiemu z Wydziału Oceanografii i Geografii akt 

potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

- dr hab. Alicji Jurgiel-Aleksander z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Jolancie Kumirskiej z Wydziału Chemii 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 profesor Krystynie Maksimowicz z Wydziału 

Filologicznego Medal Uniwersytetu Gdańskiego i podziękował za długoletnią, pełną 

zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 Prof. K. Maksimowicz podziękowała JM Rektorowi i Dziekanowi Wydziału 

Filologicznego za wyróżnienie oraz za to, że emeryci mają szansę dalej być aktywnymi 

pracownikami Uczelni. 

 Mgr K. Klinkosz poinformował, że Biuro Promocji zrealizowało projekt pt. realizacja 

filmu promocyjnego o Uniwersytecie Gdańskim. Starano się pokazać najmocniejsze 

i najlepsze cechy naszej Uczelni. Film ten będzie wykorzystywany w różnych pokazach 

promocyjnych, na portalach społecznościowych, do promocji w internecie, być może również 

w środkach masowego przekazu. Film został zrealizowany we współpracy z firmą Outpost 

One Entertainment. Reżyserem jest Arkadiusz Okoński, scenariusz napisali Sylwia 

Dutkowska i Krzysztof Klinkosz, występują w nim Maria Żelazna, studentka naszej Uczelni  

i Andrzej Żurawik absolwent i pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Senatorowie obejrzeli film promocyjny o Uniwersytecie Gdańskim.  

 

 

ad 2 

 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 40 osób, 40 osób tak. 

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora w 

Uniwersytecie Gdańskim oraz Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

3.1. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Krężela 

na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.2. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Skóry 
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na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.3. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Bohdanowicza na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.4. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Jarosława 

Czochańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Amielańczyka 

na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. Kazimierza Musiała na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Ewy Badydy na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.8. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dr hab. Barbary Klassy na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Domu 

Studenckiego nr 2 w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 34. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i 

Szkoleń w Uniwersytecie Gdańskim. 

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

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 65/12 Senatu UG 

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz 

wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora habilitowanego wydawanych 

przez Uniwersytet Gdański.  

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Gdańskim 

kierunku studiów Przyroda.  

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Uchwały nr 82/10 Senatu UG w 

sprawie wprowadzenia Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji 

senackich Uniwersytetu Gdańskiego”. 

11. Opinia Senatu UG w sprawie zmiany przedstawiciela Wydziału Zarządzania w 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2012-2016. 

12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku. 

13. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Adama Krężela na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 47 osób tak, 1 osoba 

nie. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

prof. dra hab. Adama Krężela na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 
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ad 3.2 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Krzysztofa Skóry na stanowisku profesora 

zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

prof. dra hab. Krzysztofa Skóry na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.3 

 Prof. dr hab. M. Ziętara przedstawił wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie  

prof. dra hab. Jerzego Bohdanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Jerzego Bohdanowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.4 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie dra hab. Jarosława Czochańskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

dra hab. Jarosława Czochańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.5 

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

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Krzysztofa Amielańczyka na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 47 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie 

dra hab. Krzysztofa Amielańczyka na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 3.6 

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

o zatrudnienie dra hab. Kazimierza Musiała na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 47 osób tak, 3 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dra hab. 

Kazimierza Musiała na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.7 

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

o zatrudnienie dr hab. Ewy Badydy na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 44 osoby tak, 4 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

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

Ewy Badydy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.8 

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

o zatrudnienie dr hab. Barbary Klassy na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 45 osób tak, 2 osoby 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Barbary Klassy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

 

ad 4  

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

wyrażenia zgody na sprzedaż Domu Studenckiego nr 2 w Gdańsku-Wrzeszczu przy  

ul. Do Studzienki 34. Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zostały 

przeprowadzone negocjacje, do których wcześniej upoważnił Senat UG. Senat Politechniki 

Gdańskiej zatwierdził uchwałę dotyczącą tej sprzedaży.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała przypomniał, że sprawa ta była omawiana na 

posiedzeniu Senackiej Komisji Budżetu i Finansów. Za dom studencki nr 2 wynegocjowano 

kwotę 6.800.000 złotych. Młodzież studiująca na naszej Uczelni nie chce mieszkać w tym 

rejonie miasta. W tej chwili pracują zespoły, które za jakiś czas przedstawią projekt budowy 

nowego akademika na kampusie w Oliwie i rozbudowy akademika nr 9 przy ul. Bitwy pod 

Płowcami w Sopocie. Obydwa akademiki mogą być wybudowane według zasad 

obowiązujących w MNiSW, czyli tak zwanej koncepcji partnerstwo publiczno-prywatne. 

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w budżecie centralnym nie ma pieniędzy na budowę 

akademików. W ciągu ostatnich dwóch lat wszystkie uczelnie zdobywały środki na 

rozbudowę infrastruktury miasteczek akademickich właśnie w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego. Sprzedaż domu studenckiego nr 2 wpłynie na obniżenie kredytu, który Uczelnia 

zamierza zaciągnąć na dokończenie budynku administracji centralnej oraz Neofilologii.  

 Dr P. Zamojski zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, co oznacza dla Uniwersytetu  

i dla studentów to partnerstwo publiczno-prywatne.  

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że koncepcja partnerstwo 

publiczno-prywatne to przedsięwzięcia realizowane w oparciu o umowę długoterminową 

zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest 

stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze 

publicznym. Kończą się pieniądze z Unii Europejskiej na zadania infrastrukturalne na lata 

2014-2020 i prawdopodobnie inwestycje, które będą realizowane w 2020 roku, takie jak drogi 
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mosty, cała infrastruktura kubaturowa będą realizowane według tej koncepcji. Wkładem 

Uczelni będą projekty, praca pracowników i grunt, na którym zostanie wybudowany nowy 

akademik. Dom studencki w Sopocie będzie rozbudowany a istniejąca już część budynku 

będzie zmodernizowana. Koszty inwestycji ponosi partner prywatny, który później może 

przekazać administrowanie i zarządzanie tym akademikiem służbom Uniwersytetu 

Gdańskiego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego wyraźnie powiedziała, iż w najbliższych latach pieniędzy na akademiki nie będzie, 

bo są inne ważne zadania, które trzeba zrealizować. Studenci akademika nr 2 wyrazili zgodę 

na sprzedaż tego budynku.  

 Dr P. Zamojski zauważył, że z tego, co zostało powiedziane można wnioskować, że 

akademiki zbudowane według tej formuły nie będą własnością Uczelni tylko firm, które 

wyłożą środki finansowe na ich zbudowanie a pieniądze, które studenci będą wpłacać za 

pobyt w akademiku będą wpływały na konto tych firm. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek potwierdził, że tak będzie, ale w kontrakcie znajdzie 

się zapis gwarantujący, że wysokość opłat akademikach nowych i zmodernizowanych będzie 

zbliżona do tych jakie wnoszą studenci mieszkający w domach studenckich, które już 

funkcjonują, nie mogą to być wygórowane kwoty. Już teraz opłaty są zróżnicowane  

w zależności od standardu budynków.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 46 osób tak, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż Domu Studenckiego nr 2 

w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki 34. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 5  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że nie był obecny na ostatnim 

posiedzeniu Senatu, ponieważ musiał osobiście uczestniczyć w podpisaniu porozumienia  

o utworzeniu polonistyki oraz wręczeniu aktu dotyczącego utworzenia Instytutu Konfucjusza. 

W spotkaniu tym uczestniczyło wiele znaczących osobistości i nieobecność Rektora 

Uniwersytetu Gdańskiego byłaby ogromnym nietaktem. W Chinach procedury są szczególnie 

przestrzegane. Utworzenie Instytutu Konfucjusza jest ogromnym sukcesem, tym bardziej, że 

w pewnym momencie uznano, iż utworzenie piątego Instytutu nie wchodzi w grę. Dla strony 

chińskiej ważne było to, że osobistości ze świata polskiej polityki były związane  

z Uniwersytetem Gdańskim. Ponadto istotnym argumentem był fakt, że na północy Polski nie 

ma Instytutu Konfucjusza. Ogromne zasługi ma Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab.  

J. A. Włodarski, który wskazał właściwą prestiżową uczelnię chińską, z, którą należy 

podpisać porozumienie. Istotne jest to, który uniwersytet chiński jest tym liderem, partnerem 

naszej Uczelni. JM Rektor podziękował również Pani profesor Wu Lan, która użyła swojej 

wiedzy i wpływów, aby utworzenie tego Instytutu doszło do skutku. 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski poinformował, że 

Instytut Konfucjusza to projekt promocji języka i kultury chińskiej, a także wymiany 

naukowej związanej z wyjazdami studyjnymi, stażami i praktykami studentów, doktorantów  

i pracowników naukowo-dydaktycznych do Chin. Sieć Instytutów Konfucjusza stworzona 

przez Biuro ds. Promocji Języka Chińskiego przy Chińskim Ministerstwie Edukacji powstała 

w celu przełamania stereotypów dotyczących Chin, które od kilku miesięcy są przodującą 

gospodarką świata. W Polsce rośnie liczba entuzjastów głębszego poznania języka, kultury, 

historii i ekonomii Państwa Środka. Wiele osób łączy z tym nadzieję na karierę zawodową 

czy naukową. Liczbę użytkowników standardowego języka chińskiego, tzw. mandaryńskiego 
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szacuje się na 1,5 miliarda osób, co czyni go najbardziej rozpowszechnionym językiem 

świata. Na świecie funkcjonuje około 477 Instytutów Konfucjusza, pierwszy założono w 2004 

roku w Seulu. W Polsce pierwszy Instytut Konfucjusza powstał w Krakowie w 2008 roku. 

Uniwersytet Gdański podjął starania o utworzenie Instytutu Konfucjusza już 2008 roku. 

Początkowo planowano utworzenie Instytutu wespół z Pekińskim Uniwersytetem Języków 

Obcych z BeiWai, niestety Kwatera Główna Instytutów Konfucjusza nie wyraziła zgody, 

ponieważ PUJO firmował już Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Drugim partnerem miał być Liaoning Normal University z Dalian, ale był to uniwersytet 

trzeciej kategorii, więc podpisano z nim tylko umowę o współpracy. Starania naszej Uczelni 

zwolna zaczęły się skupiać wokół prestiżowej uczelni China Youth University (CYU), której 

były rektor Li Keqiang jest aktualnie premierem Chin. CYU jest kuźnią chińskich kadr 

politycznych i gospodarczych szczebla centralnego. Po długich staraniach władze tej uczelni, 

zorganizowały 30 kwietnia 2014 roku spotkanie z Panią minister JingWei, która przyjęła 

delegację z naszej Uczelni w składzie: prof.UG, dr hab. J. A. Włodarski, prof. UG, dr hab.  

J. Stelina oraz profesor Wu Lan. Po zapoznaniu się z przedstawionym uzasadnieniem oraz po 

przyjęciu informacji, że absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Premier RP Pan Donald Tusk 

popiera ideę utworzenia Instytutu Konfucjusza przy tejże Uczelni, Uniwersytet Gdański 

otrzymał 100 punktów na 100 możliwych a Pani minister wyraziła wstępną zgodę, 

uzależniając ją od wizyty JM. Rektora UG prof. B. Lammka w Pekinie we wrześniu 2014 

roku w celu podpisania finalnego porozumienia. Tak się stało i został zarejestrowany 475, 

dodatkowy, piąty Instytut Konfucjusza w Polsce. Liczba tych Instytutów ma dojść do 

pięciuset i przewiduje się jej zamrożenie. Instytut Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego 

otrzyma około 150 tysięcy dolarów na rozruch i pierwszy rok działalności. Docelowo w ciągu 

pięciu lat ma otrzymać do 500 tysięcy dolarów. Przedstawiony Senatowi UG Regulamin 

Instytutu Konfucjusza wymaga wprowadzenia korekty. Regulamin ten jest wzorowany na 

organizacji Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Jagiellońskim. W końcu listopada 

naszą Uczelnię odwiedzi delegacja CYU, czyli uczelni partnerskiej z jej Rektorem na czele. 

Wówczas w ramach wspólnych negocjacji ma zostać ustalona ostateczna struktura Instytutu 

Konfucjusza oraz aneksowanie umowy jak i tego Regulaminu. Ze względu na pilne potrzeby 

związane z uruchomieniem środków ze strony chińskiej jeszcze w tym roku kalendarzowym 

Regulamin powinien był zaakceptowany przez Senat UG. Ponadto jest już gotowa pierwsza 

transza na subkonto Instytutu Konfucjusza przy naszej Uczelni przeznaczona na wsparcie 

dydaktyczne Sinologii funkcjonującej na Wydziale Filologicznym. W 2014 roku przebywało 

bądź jeszcze przebywa około 100 studentów, doktorantów i pracowników naukowo-

dydaktycznych na dziesięciu chińskich uczelniach, z którymi Uniwersytet Gdański ma 

podpisane umowy o współpracy. Żadna inna uczelnia w Polsce nie korzysta w tak efektywny 

sposób z chińskich programów dotyczących rozwoju współpracy z Europą Środkowo-

Wschodnią w latach 2012-2017 i programu 16+1 (16 krajów Europy Środkowo Wschodniej 

plus Chiny). 

Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski podziękował Rektorowi 

prof. dr hab. B. Lammkowi, Dziekanowi Wydziału Filologicznego prof. UG, dr hab.  

A. Ceynowie, Dziekanom i zespołom dziekańskim za zaangażowanie w rozwój współpracy 

naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni z Chinami. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. Józef Arno Włodarski zauważył, że § 2 

pkt 5 Regulaminu brzmi: „Zakres działalności Instytutu Konfucjusza obejmuje w 

szczególności organizację wydarzeń mających na celu wymianę kulturową i językową.” 

Należy dodać wymianę naukową i wówczas zapis ten będzie brzmiał: „wydarzeń mających na 

celu wymianę naukową, kulturową i językową”. W § 4 Regulaminu, w którym mowa  

o kompetencjach Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia z ramienia Chińskiego Uniwersytetu 

Nauk Politycznych Młodzieży Chińskiej w randze prorektora należy dopisać: „nadzór nad 
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wykorzystaniem przydzielonych środków ze strony chińskiej i nad realizacją planu rzeczowo-

finansowego”. Ponadto w § 4 należy dodać oddzielny punkt mówiący, iż Instytut Konfucjusza 

Uniwersytetu Gdańskiego podlega obowiązkowi przestrzegania polskich przepisów 

podatkowych i rachunkowych. Z delegacją chińską będzie negocjowany zapis, który będzie 

ujęty w aneksie do porozumienia a dotyczy sposobu rozwiązania Instytutu Konfucjusza oraz 

wynagrodzenia Dyrektora Instytutu Konfucjusza ds. Administracyjnych, czyli dyrektora ze 

strony Uniwersytetu Gdańskiego. Na to stanowisko jest przewidziana osoba z Wydziału 

Prawa i Administracji. Po wizycie delegacji chińskiej zostanie przedstawiony Senatowi UG 

aneks do Regulaminu oraz umowy o współpracy. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Instytut Konfucjusza będzie 

prowadził odpłatną działalność edukacyjną i z ogromnym prawdopodobieństwem można 

przypuszczać, że wynagrodzenia Dyrektora Instytutu ds. Administracyjnych i innych osób 

tam zatrudnionych nie będą obciążały budżetu Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut ma 

zarabiać na siebie.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina stwierdził, że popiera inicjatywę utworzenia 

Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego tym bardziej, że wiele uniwersytetów 

chętnie utworzyłyby takie Instytuty a nie może tego zrobić. Gdyby nasza Uczelnia nie 

skorzystała z tej okazji to jest dużo chętnych, którzy przejęliby ten piąty Instytut.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że także popiera tę inicjatywę, jest 

ona bardzo dobra dla rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ale struktura Instytutu budzi 

wątpliwości. Dziwna jest rola Zarządu, Dyrekcji i Uniwersytetu jako takiego. Najbardziej 

drastyczne jest to w odniesieniu do zatwierdzania planu rzeczowo-finansowego  

i sprawozdania finansowego. Zgodnie z tym Regulaminem roczny plan rzeczowo-finansowy 

oraz sprawozdanie finansowe sporządzał będzie Dyrektor Instytutu ds. Administracyjnych. 

Następnie to sprawozdanie i plan ma zatwierdzać Zarząd. W skład Zarządu mają wchodzić 

Rektor, Prorektor ds. Studenckich, Dziekan Wydziału Filologicznego, Kierownik Pracowni 

Sinologii, Dyrektor Instytutu Konfucjusza ds. Administracyjnych. Zarząd ma przedstawiać  

w maju każdego roku Uniwersytetowi Gdańskiemu, i tu nie wiadomo, o kogo konkretnie 

chodzi, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe za miniony rok, oraz roczny 

plan pracy i propozycję planu rzeczowo-finansowego na rok bieżący. Wydaje się, że można 

zastosować prostsze rozwiązanie i następująca strukturę: Zarząd, który opracowuje to 

sprawozdanie oraz Radę Naukową, w której skład wchodziłby Rektor, Dziekani itd. Rada 

Naukowa zatwierdzałaby te dokumenty. Wówczas Rektor nie uczestniczyłby  

w zatwierdzaniu rocznych planów oraz prezentował ich Uniwersytetowi i to w maju każdego 

roku. Z organizacyjnego punktu widzenia rozwiązanie proponowane obecnie w Regulaminie 

nie jest spójne. Wydaje się, że proste zmiany polegające na rozdzieleniu funkcji Zarządu i 

Rady Naukowej, którą można powołać, spowoduje, że sprawy kompetencyjne nie będą 

obciążały Rektora. Natomiast, jeżeli chodzi o stronę finansową, to nie są jasne zapisy 

znajdujące się w § 5 Regulaminu: Bieżąca działalność Instytutu ma być finansowana ze 

środków przekazanych przez Centralę Instytutów Konfucjusza, z darowizn od sponsorów  

i darczyńców zewnętrznych oraz z opłat pobieranych od kursantów Instytutu. Czy Instytut 

będzie dalej funkcjonował, kiedy te środki się skończą? Z jakich źródeł będzie finansowana 

obsługa administracyjna? 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG. dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że 

przedstawi ten punkt widzenia w trakcie wizyty delegacji CYU i będzie się starał, żeby  

w Regulaminie znalazły się właśnie takie czytelne zasady, bardziej przystosowane do 

polskich standardów. Dotychczas ze strony chińskiej nie było problemów z dofinansowaniem 

Instytutów Konfucjusza działających w Polsce. Oprócz tego Instytut będzie prowadził 

odpłatną działalność związaną z nauką języka, certyfikacją, egzaminami z różnych poziomów 

znajomości tego języka oraz szereg innych usług skierowanych na zewnątrz, poza Uczelnię. 
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Ze strony uczelni wytypowany będzie jeden pracownik administracyjny, który będzie 

obsługiwał zarówno stronę chińską jak i polską. Założono, że jego wynagrodzenie będzie 

pokrywane z pobieranych opłat. Uczelnia zapewni odpowiednie pomieszczenia i ewentualne 

wyposażenie. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że w § 3 Regulaminu napisano, kto 

z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego będzie członkiem Zarządu, ma to być pięć osób. Nie 

wiadomo jednak ile osób i kto miałby reprezentować stronę chińską i w związku z tym nie 

wiadomo ile osób razem będzie wchodziło w skład Zarządu. Pracownia Sinologii została 

utworzona jako pracownia na polonistyce. Taka struktura organizacyjna nie jest możliwa do 

utrzymania, więc zapis mówiący, że członkiem Zarządu jest Kierownik Pracowni Sinologii 

nie jest dobry, ponieważ tak szybko jak to będzie możliwe ta pracownia zostanie 

zlikwidowana i przekształcona w inną jednostkę organizacyjną. W § 3 Regulaminu napisano 

także, że członkiem Zarządu jest Dziekan Wydziału Filologicznego. W tej chwili Wydział 

Filologiczny jest zbyt duży. W skład Rady Wydziału wchodzi ponad 130 osób i planuje się 

zmianę tej sytuacji. Wydaje się, że zamiast zapisu mówiącego, iż Dziekan Wydziału 

Filologicznego jest członkiem Zarządu powinno się napisać „Dziekan Wydziału, przy którym 

będzie działał Instytut Konfucjusza”. Natomiast jeżeli chodzi o Kierownika Pracowni 

Sinologii trzeba napisać – „kierownik kierunku Sinologia na Uniwersytecie Gdańskim”. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski stwierdził, że uwaga  

o wpisaniu zdania „Dziekan Wydziału, przy którym będzie działał Instytut Konfucjusza” jest 

pragmatyczna. Jeśli chodzi o skład Zarządu, to jest on dokładnie wyszczególniony  

w zawartym porozumieniu. Na następnym posiedzeniu zostanie ono przedstawione 

Senatorom. Liczba przedstawicieli obu stron jest taka sama, po pięć osób z każdej strony. 

Jeśli chodzi o Kierownika Pracowni Sinologii i planowanego przekształcenia tej Pracowni, to 

biorąc pod uwagę zasługi profesor Wu Lan należy utrzymać obecny stan.  

 Prof. UG, dr hab. M. Wilczyński zauważył, że w języku polskim prawidłowo mówi się 

o wymianie „kulturalnej” a nie „kulturowej” jak to napisano w § 2 pkt 5 Regulaminu. 

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała wniosek, ale dużo dyskutowano na temat niezgodności 

składu Zarządu, który jest podany w Regulaminie z tym, który jest wskazany  

w Porozumieniu. Z podanych teraz informacji wynika, że zostanie to zmienione. Część 

propozycji wniesionych przez Komisję uwzględniono w tym Regulaminie a reszta 

wątpliwości została wyjaśniona w trakcie dyskusji.  

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

głosowała w trybie elektronicznym i Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 51 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Instytutu Konfucjusza Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 6 

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

uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

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

realizowane dwa typy kursów: kursy, które zakończą się uzyskaniem kwalifikacji 

potwierdzanych przez Uniwersytet i kursy pozostałe. Ten podział wiąże się z tym, że  

w przypadku kursów dających kwalifikacje jest więcej formalności, większy nadzór, między 

innymi komisji senackich, natomiast w przypadku kursów pozostałych chodziło o to, żeby 
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były one jak najbardziej odformalizowane, żeby tworzyć wiele takich kursów i żeby 

odpowiadały na aktualne potrzeby otoczenia. Kursy mogą być jednorazowe lub cykliczne, 

prowadzone w języku obcym albo w formie nauczania na odległość. W § 4 w zdaniu „Kursy  

dokształcające i szkolenia mogą być prowadzone samodzielnie lub wspólnie przez jednostki 

organizacyjne UG” słowo „lub” należy zastąpić słowem „i”.  

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. Proponowane zmiany to ostatnie 

rozwiązanie systemowe, które dopełnia regulacje świadczenia usług edukacyjnych  

w Uniwersytecie Gdańskim na wszystkich stopniach i wszystkich płaszczyznach. 

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Kursów Dokształcających i Szkoleń  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 

roku 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. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

proponowana zmiana polega na wprowadzeniu wzoru umowy o warunkach odpłatności za 

usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański dla uczestników kursów 

dokształcających i szkoleń. Ponadto zostaje wprowadzony aneks do umowy dla tych 

studentów, którzy podpisali umowę w latach poprzednich. W aneksie jest mowa  

o wprowadzeniu opłat za powtarzanie przedmiotu objętego zezwoleniem na studiowanie  

w następnym okresie rozliczeniowym, chodzi o dług punktowy oraz zniesienie opłaty za drugi 

lub kolejny kierunek studiów.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 

2014 roku 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 8 

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

zmiany uchwały nr 65/12 Senatu UG z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia 

wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień  

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Gdański.  

Projekt uchwały był omawiany na ostatnim Kolegium Rektorskim z Dziekanami a następnie 

poprawiona uchwała była ponownie konsultowana z Dziekanami. Zastrzeżenia zgłosił 

Dziekan WMFiI, ale wyjaśnił je Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn. W uchwale  

nr 65/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zatwierdzenia 

wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz wzorów druków zawiadomień  

o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego wydawanych przez Uniwersytet Gdański 

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobie, której nadano stopień doktora lub doktora habilitowanego, wydaje się oryginał  

i jeden odpis dyplomu w języku polskim. 
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2. Na oryginale i odpisie dyplomu, o którym mowa w ust. 1, wystawianym przez Uniwersytet 

Gdański tytuł rozprawy doktorskiej lub określenie osiągnięcia naukowego należy przedstawić 

w języku polskim. 

3. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w ust. 1, wydaje się także jeden odpis dyplomu 

w tłumaczeniu na język łaciński albo angielski po zatwierdzeniu brzmienia tytułu rozprawy 

doktorskiej albo określenia osiągnięcia naukowego przez właściwego dziekana. 

4. Odpis wydawany jest na druku według wzoru określonego dla dyplomu i opatrzony 

wymaganymi podpisami i pieczęciami.” 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 65/12 Senatu UG z dnia 31 maja 

2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz 

wzorów druków zawiadomień o nadaniu stopnia doktora habilitowanego wydawanych przez 

Uniwersytet Gdański.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Gdańskim kierunku studiów 

Przyroda.  

 Prof. dr hab. M. Ziętara zwrócił się z prośbą o zniesienie kierunku Przyroda 

realizowanego na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, prowadzonego przez 

 Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydział 

Oceanografii i Geografii. W ostatnich dwóch latach nie było chętnych kandydatów na ten 

kierunek studiów. Wszystkie współprowadzące wydziały wyraziły zgodę na zniesienie 

kierunku Przyroda. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy  

w uchwale powinno być napisane, że chodzi o zniesienie czy zamknięcie kierunku Przyroda? 

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

z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym znosi się kierunek studiów.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że być może zawieszenie naboru na ten 

kierunek studiów byłoby lepszym rozwiązaniem. 

 Prof. dr hab. M. Ziętara zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w takim brzmieniu, 

·w jakim została przedstawiona. Niż demograficzny i rozpoznanie sytuacji na rynku pokazuje, 

że w przyszłości nie uda się odwiesić tego kierunku studiów, dlatego powinien zostać 

zniesiony. 

 Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 1 osoba 

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zniesienia na Uniwersytecie Gdańskim kierunku studiów 

Przyroda. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 10 

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

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Uchwały nr 82/10 Senatu UG z dnia 15 grudnia 2010 

roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania komisji 

senackich Uniwersytetu Gdańskiego”. 
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 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

zmiana jest pochodną zdobytych doświadczeń. Członkowie komisji osobiście uczestniczą  

w jej pracach, a swoją obecność potwierdzają na imiennej liście obecności. W wyjątkowym 

przypadku dziekan, dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej, przewodniczący 

samorządu studentów lub doktorantów może delegować na posiedzenie komisji innego 

przedstawiciela Wydziału (jednostki organizacyjnej), powiadamiając o tym 

przewodniczącego Komisji przed rozpoczęciem posiedzenia. Przewodniczący przekazuje tę 

informację członkom komisji. Osoba delegowana przez dziekana, dyrektora (kierownika) 

jednostki organizacyjnej, przewodniczącego samorządu studentów lub doktorantów może 

głosować wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia osoby, którą zastępuje.  

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że Senacka Komisja Organizacji  

i Rozwoju pozytywnie zaopiniowała wniosek tym bardziej, że na podstawie własnych 

doświadczeń widzi taką potrzebę. Rozwiązanie polegające na tym, że będą mogły głosować 

osoby niebędące członkami Komisji, ale delegowane przez wydziały jest bardzo korzystne.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 49 osób tak, 1 osoba 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie zmiany Uchwały nr 82/10 Senatu UG z dnia  

15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu „Zadania oraz zasady 

funkcjonowania komisji senackich Uniwersytetu Gdańskiego”. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11 

 Opinia Senatu UG w sprawie zmiany przedstawiciela Wydziału Zarządzania  

w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2012-2016. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, ze zgodnie z § 123 ust. 2. Statutu: 

„Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.” 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że w skład Uczelnianej Komisji 

Rekrutacyjnej na kadencję 2012 – 2016 w miejsce dr Ewy Wycinki powołuje się dr Sabinę 

Nowak z Wydziału Zarządzania. Pani dr Ewy Wycinka pełniła funkcję prodziekana, ale 

obecnie przez około rok nie będzie mogła pełnić tej funkcji. Statut UG nie reguluje takiej 

sytuacji, nie wiadomo czy na pewien czas kompetencje jednej osoby może przejąć inna. 

Dziekan może w miejsce osoby, która z istotnych przyczyn nie może przez jakiś określony 

okres czasu pełnić funkcji prodziekana tylko powołać pełnomocnika. Natomiast nie jest 

możliwe przerzucenie zakresu obowiązków na innych prodziekanów oraz nie można na ten 

czas powołać więcej prodziekanów. Należy dokonać zmiany statutowo-organizacyjnej, żeby 

uregulować to zagadnienie. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że rzeczywiście obowiązujący Statut UG 

nie reguluje takiej sytuacji i problemem tym powinna zająć się komisja statutowa.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował zmianę przedstawiciela Wydziału Zarządzania  

w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję 2012-2016. 

Zarządzenie Rektora w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 12 

 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu. 

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku. 
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ad 13 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że w marcu 2015 roku przypada 

czterdziesta piąta rocznica utworzenia Uniwersytetu Gdańskiego. Na uroczystości z tej okazji 

zaproszono do Gdańska Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich. W Filharmonii 

Bałtyckiej zostanie zorganizowany uroczysty koncert. Pojawili się potencjalni sponsorzy tego 

koncertu. Gospodarzem tego wydarzenia będzie chór Uniwersytetu Gdańskiego a do 

wykonywania partii solowych zostaną zaproszeni goście. Uniwersytet Gdański zarezerwuje 

na tę uroczystość około 300 – 400 miejsc, pozostałe miejsca będą sprzedane. Uroczyste 

posiedzenie Senatu UG odbędzie się w piątek a posiedzenie KRUP i koncert w czwartek.  

JM Rektor zwrócił się z prośbą o zgłaszanie sugestii dotyczących programu tej uroczystości. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski przedstawił informację na 

temat rekrutacji. Rekrutacja na rok akademicki 2014/15 odbyła się zgodnie z zasadami 

przyjętymi w uchwale rekrutacyjnej zaaprobowanej przez Senat UG. Obecnie na naszej 

uczelni można studiować na sześćdziesięciu dziewięciu kierunkach studiów, na ponad dwustu 

specjalnościach. Utworzono siedem nowych kierunków studiów: Biologia medyczna  

(I stopień studiów stacjonarnych na Wydziale Biologii), Wiedza o filmie i kulturze 

audiowizualnej (I stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydziale 

Filologicznym, Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna (I stopień studiów 

stacjonarnych) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, Ichtiologia morska (I stopień 

studiów stacjonarnych na Wydziale Oceanografii i Geografii, Gospodarka wodna i ochrona 

zasobów wód (I stopień studiów stacjonarnych) na Wydziale Oceanografii i Geografii, 

European and International Business Law and EU Administration w języku angielskim  

(I stopień studiów stacjonarnych) na Wydziale Prawa i Administracji, studia w języku 

angielskim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki na kierunkach: Physics  

(I i II stopień studiów stacjonarnych), Medical Physics (I i II stopień studiów stacjonarnych), 

Mathematics (I i II stopień studiów stacjonarnych). Wśród kandydatów na studia stacjonarne  

I stopnia oraz jednolite studia magisterskie największym zainteresowaniem cieszyły się 

kierunki: Psychologia – 10,24 osoby na jedno miejsce; Kryminologia – 10,22; 

Skandynawistyka – 9,56; Bezpieczeństwo narodowe – 7,95; Filologia angielska – 7,26; 

Psychologia – specjalność neurobiopsychologia – 6,84; Iberystyka – 6,46; Sinologia – 6,95; 

Zarządzanie instytucjami artystycznymi specjalność menadżerska – 5,71; Wiedza o filmie  

i kulturze audiowizualnej oraz Biotechnologia – 5,26 osób na jedno miejsce. Z powodu 

niewystarczającej liczby kandydatów nie uruchomiono studiów na kierunku: 

Ichtiologia morska oraz studiów anglojęzycznych I i II stopnia na Wydziale Matematyki, 

Fizyki i Informatyki. Rekrutacja na studiach stacjonarnych jest wyższa o prawie 1400 osób  

w stosunku do roku ubiegłego. Przewidywano, że rezygnacje złożone do 1 października 2014 

roku obejmą około 1000 – 1200 osób. Pozwoliło to na ustabilizowanie wyniku rekrutacji na 

ten tryb studiów na poziomie roku ubiegłego. W poprzednim roku rezygnacje były 

uwzględnione, w tym nie. Należy zwrócić uwagę na zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, które nakazują wyliczanie dopuszczalnej liczby osób przyjmowanych na studia  

w odniesieniu do liczby osób przyjętych w poprzednim roku akademickim. Uwzględnienie 

rezygnacji spowodowałoby drastyczne zmniejszenie limitu przyjęć w roku akademickim 

2015/2016. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna 30 września 2014 roku jednogłośnie podjęła 

decyzję o nieuwzględnianiu rezygnacji w statystykach przekazywanych do MNiSW  

w sprawozdaniu. W związku z nowelizacją stawy Prawo o szkolnictwie wyższym konieczne 

będzie również ustalenie terminu zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne na dzień  

30 września. Nabory prowadzone w innych terminach nie mogłyby być uwzględnione  

w sprawozdaniu, które musi być wysłane do Ministerstwa w nieprzekraczalnym terminie do  

5 października według stanu na 1 października. Wyniki rekrutacji w roku akademickim 

2014/2015 plasują Uniwersytet Gdański na dobrym miejscu wśród uczelni wyższych w kraju. 



13 

 

Jest to zasługa pełnej poświęcenia pracy w okresie urlopowym wydziałowych komisji 

rekrutacyjnych a także Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w tym Sekretarza tej Komisji Pani 

mgr Urszuli Dalke. Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski podziękował 

również Dziekanom za nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych i za bardzo dobre wyniki 

ich pracy. Od czasu do czasu wraca temat tak zwanej rekrutacji centralnej, czyli zniesienia 

opłat rekrutacyjnych na poszczególne kierunki studiów a tym samym pozostawienie jednej 

opłaty rekrutacyjnej na danym wydziale. Część dużych wydziałów jest stanowczo przeciwna 

takiemu rozwiązaniu, ponieważ opłaty rekrutacyjne stanowią istotną część przychodów. 

Wpływy z opłat rekrutacyjnych to kwota 2 330 000,00 złotych, z czego po podziale na tych 

dużych wydziałach pozostaje od 200 000,00 do 300 000,00 złotych. Wydaje się, że 

rezygnacja z opłat rekrutacyjnych na kierunki byłaby niekorzystna. Jednocześnie władze 

Uczelni mają świadomość tego, że zbliża się 2017 rok, który ma być punktem krytycznym 

niżu demograficznego. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna jest otwarta na dyskusję o tym, co 

można zrobić, aby usprawnić rekrutację mimo dotychczasowych dobrych wyników. W skład 

Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele poszczególnych wydziałów  

i przez te osoby można przekazywać uwagi.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski stwierdził, że liczba kandydatów na jedno 

miejsce tak naprawdę nie odzwierciedla zainteresowania danym kierunkiem studiów. Jeżeli  

w grupie dwudziestoosobowej jest pięciu kandydatów na jedno miejsce, oznacza to 

zainteresowanie stu osób. Na kierunek Ekonomia przyjmuje się prawie pięćset osób a jest 

tysiąc chętnych, więc co prawda zainteresowanie liczone tą miarą wynosi dwie osoby na 

jedno miejsce, ale w rzeczywistości chyba jest większe.  

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski stwierdził, że 

rzeczywiście, jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne, to nie ma takiej oszałamiającej liczby 

kandydatów na jedno miejsce, natomiast wyniki rekrutacji są godne uznania.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy nadal 

obowiązuje zasada, że nie można przekroczyć 2% liczby osób przyjętych na studia  

w poprzednim roku akademickim. 

 Prorektor ds. Studenckich prof. UG, dr hab. J. A. Włodarski poinformował, że w tym 

roku w sprawozdaniu można jeszcze podać liczbę uwzględniającą potencjalne rezygnacje. Te 

rezygnacje już się dokonały, rekrutacja kształtuje się na poziomie zeszłego roku, nie 

przekroczono dwóch procent i w przyszłym roku nie będzie trzeba zmniejszać limitów. 

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki zauważył, że na początku filmu reklamowego  

o Uniwersytecie Gdańskim, który był wyświetlany przed rozpoczęciem posiedzenia Senatu w 

ogóle nie wymieniono kilku wydziałów, ich nazwy pojawiły się dużo później, niemal na 

ułamek sekundy. Jest to poważne niedopatrzenie. Na początku filmu muszą być wymienione 

nazwy wszystkich jedenastu wydziałów.  

 Prof. dr hab. W. A. Majewski oraz Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poparli 

wniosek Dziekana prof. dra hab. W. Długokęckiego. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek potwierdził, że wszystkie wydziały muszą być 

pokazane w filmie na równych prawach, mniej więcej przez taki sam czas. 

 Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała poinformował, że był to pierwszy publiczny 

pokaz tego filmu i również zauważył jego niedoskonałości. Ta projekcja służyła właśnie 

temu, aby znaleźć wady i wyeliminować je.  

 Dr B. Rogo zwróciła uwagę na to, że Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, jako 

jednostka również nie było wymienione, przedstawiono tylko liczbę sekcji sportowych.

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że niewiele czasu poświęcono również 

chórowi Uniwersytetu Gdańskiego, który jest jednym z najlepszych chórów, laureatem wielu 

nagród. 



14 

 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że byłoby dobrze gdyby  

w filmie pokazano, iż na naszej Uczelni prowadzone są badania naukowe i realizowane różne 

projekty. Za dużo czasu poświęcono prezentacji Gdańska a za mało badaniom naukowym  

i studentom. W filmie nie ma wypowiedzi studentów na temat studiów. Ten film bardziej 

powinien promować Uczelnię jako taką a nie tylko budynki Uniwersytetu Gdańskiego. 

 Prof. dr hab. E. Łojkowska poinformowała, że zgadza się z przedmówcami i także 

uważa, iż wszystkie wydziały powinny być wymienione w jednym bloku i brakuje informacji 

o nauce na Uczelni.  

 Dr P. Zamojski stwierdził, że należy zastanowić się jaką rolę ma pełnić ten film. Na 

Uczelni dzieje się mnóstwo różnych rzeczy i wszystkie są ważne. Można dodać jeszcze parę 

informacji i zrobić film półgodzinny, ale tak naprawdę pokazany film i tak jest za długi. Nie 

wydaje się, żeby internauta poświęcił aż tak dużo czasu żeby pooglądać sobie budynki,  

w których mieszczą się wydziały. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu 

wyprodukowano ten film i do kogo jest kierowany.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że prawdopodobnie film ma pełnić 

kilka funkcji i ma być skierowany do różnych adresatów. Nie wydaje się, że jest zbyt długi, 

ale faktycznie za mało w nim informacji o naukowcach i badaniach. Chodzi  

o zareklamowanie Uczelni, pokazanie jej w atrakcyjny, ale skondensowany sposób. Do 

wszystkich senatorów zostanie rozesłany link, pod którym będzie można znaleźć film, jeszcze 

raz go obejrzeć i zgłosić uwagi. 

 Dr M. Miłosz zauważył, że można by opracować wersję z napisami w języku 

angielskim.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że będzie wersja anglojęzyczna, ale 

dopiero wtedy, gdy film będzie dopracowany.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że zgodnie 

ze złożoną miesiąc temu deklaracją ustosunkuje się do zarzutu postawionego na poprzednim 

posiedzeniu Senatu UG przez Dziekana prof. UG, dra hab. A. Ceynowę. Chodzi  

o nieuwzględnienie w planie rzeczowo-finansowym kwot, jakie Uczelnia będzie musiała 

przeznaczyć na inwestycje ze środków własnych. W poprzednim miesiącu Senat UG wyraził 

zgodę na zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości do 27 milionów złotych. Kwota 

ta była uwzględniona w planie rzeczowo-finansowym w tabeli 3 w wierszu nr 10 „wpływy i 

wydatki, środki własne UG”. Jest tam wpisana kwota 27 370 000,00 złotych, co oznacza, że 

te środki Uczelnia musi pozyskać spoza budżetowych źródeł po to, żeby sprostać 

wymienionym zadaniom inwestycyjnym. Część tych środków pozyska się prawdopodobnie 

ze sprzedaży nieruchomości, na razie nie można przewidzieć jaka kwota ze sprzedaży 

nieruchomości wpłynie w bieżącym roku. W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie 

dotyczące negocjacji w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Sobieskiego. Zarzuty 

Dziekana prof. UG, dra hab. A. Ceynowy, są bezpodstawne. Prorektor ds. Rozwoju i 

Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że jako wyjaśnienie w odniesieniu do 

zagrożenia, jakie rodzi zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości do 27 milionów 

złotych przedstawi sytuację finansową Uniwersytetu Gdańskiego na tle największych tzw. 

bezprzymiotnikowych uniwersytetów w Polsce zrzeszonych w Uniwersyteckiej Komisji 

Finansowej. Uniwersytet Gdański jest jednym z jedenastu uniwersytetów, które mają zarówno 

dodatni wynik finansowy netto jak i dodatni wynik na działalności podstawowej. Sytuacja 

dotycząca wyniku netto jest z roku na rok lepsza. W 2010 roku Uczelnia miała 7,1 mln 

złotych straty, w 2011 roku minus 2,4 mln złotych, w 2012 roku minus 0,2 mln złotych, a  

w 2013 roku plus 2,5 mln złotych. To nie jest wielkość, która może satysfakcjonować w 

obliczu wydatków, jakie trzeba ponosić w związku z oddanymi w ostatnich latach 

inwestycjami, ale nic nie upoważnia do twierdzenia, że bieżąca sytuacja Uczelni jest zła. Jest 

ona jest napięta i wymaga podejmowania pewnych działań. Są one realizowane wspólnie  
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z dziekanami, z wydziałami i ich rezultatem jest poprawa wyniku finansowego. Gdyby na 

działalności bieżącej nie poczyniono racjonalizacji wydatków, to prawdopodobnie Uczelnia 

do tej pory nie zmniejszyłaby strat. Zestawienia dotyczące działalności dydaktycznej 

wydziałów pokazują, że z roku na rok jest poprawa wyniku, aczkolwiek jest on zróżnicowany 

na poszczególnych wydziałach. Niektóre wydziały mają wyraźny wynik finansowy dodatni, 

są takie, które mają wynik ujemy, ale na wszystkich wydziałach następuje poprawa. Biorąc 

pod uwagę, jaki jest zakres realizowanych inwestycji można stwierdzić, że sytuacja finansowa 

jest napięta, ale bezpieczna. 

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

odbędzie się 27 listopada 2014 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska.  
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