
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 22 czerwca 2017 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu 
 
 
ad 1 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Pani prof. dr hab.  
Krystynie Bieńkowskiej-Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG  
i GUMed oraz Pani mgr Izabeli Raszczyk z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi 
UG za zaangażowanie w utworzenie innowacyjnego centrum doskonałości - 
Międzynarodowej Agendy Badawczej, w której wybitni naukowcy z całego świata będą 
prowadzili badania naukowe i prace rozwojowe. JM Rektor życzył wszelkiej pomyślności 
i owocnego kontynuowania działalności na rzecz społeczności akademickiej.  
 
 
ad 2  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył prof. dr hab. Romualdowi 
Grzybowskiemu z Wydziału Nauk Społecznych i prof. dr hab. Adamowi Prahlowi  
z Wydziału Chemii akty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. Akty potwierdzające zatrudnienie na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim otrzymali: dr hab. 
Maria Ryłko-Kurpiewska z Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Aneta Szymańska  
z Wydziału Chemii oraz dr hab. Błażej Szepietowski z Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki. JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych 
osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski podziękował Pani prof. dr hab. 
Krystynie Bieńkowskiej-Szewczyk za twórczy wkład i zaangażowanie w przygotowanie 
wniosku do Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w konkursie na międzynarodowe agendy 
badawcze. Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski podziękował Pani mgr Izabeli 
Raszczyk za wkład w merytoryczne przygotowanie obszernego wniosku, trzeba było 
przygotować część opisową zadań, budżetu itd. Praca ta została wykonana bardzo dobrze 
i Uniwersytet Gdański został beneficjentem tego projektu. Trwają prace nad kolejnym 
projektem  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że budżet tego projektu 
wynosi 41 milionów złotych. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich 
uczelni, na których powstaną Międzynarodowe Agendy Badawcze. 
 
 
ad 3 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zaproponował dodanie do porządku obrad 
punktu 15 a – „Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 
Podyplomowych” oraz zmianę punktu 14 – „Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej 
uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach 
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studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym” poprzez dodanie zmienionych 
efektów kształcenia na Filologii klasycznej. 
Głosowanie: Senat UG uwzględniając wniesione zmiany jednogłośnie przyjął następujący 
porządek obrad: 
1. Podziękowania dla prof. dr hab. Krystyny Bieńkowskiej-Szewczyk oraz mgr Izabeli 

Raszczyk za zaangażowanie w utworzenie Międzynarodowej Agendy Badawczej 
na Uniwersytecie Gdańskim.  

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

3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

4.1. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Marka Rewizorskiego 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.3. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Sylwii Mrozowskiej na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.4. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Leszka Rolbieckiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

4.5. Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Bormana na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zgody na realizację inwestycji „Budowa 
Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego”. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zgody na realizację inwestycji „Rozbudowa 
i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy 
ul. Bitwy pod Płowcami 64”.  

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 
obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych 
stanowisk) zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania 
zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin 
ponadwymiarowych. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine 
Science). 

11. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę 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 (umowy).  

12. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 19/15 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 (umowy).  
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13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów 
ukończenia studiów, wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych 
wspólnie oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w 
Uniwersytecie Gdańskim. 

14. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie 
określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 
Filologicznym. 

15. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 53/12 w sprawie określenia 
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Biologii. 
15a Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu Studiów 
Podyplomowych. 

16. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
25 maja 2017 roku. 

17. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 4.1 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 44 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
prof. dra hab. Piotra Grajewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.2 

Dr A. Kalinowska-Żeleźnik przedstawiła wniosek Wydziału Nauk Społecznych  
o zatrudnienie dra hab. Marka Rewizorskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 47 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Marka Rewizorskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.3 

Po dyskusji Senat UG postanowił zdjąć punkt z porządku obrad. 
 

ad 4.4 
Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  

o zatrudnienie dra hab. Leszka Rolbieckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. 
Leszka Rolbieckiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.5 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dra hab. Andrzeja Bormana na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dra hab. 
Andrzeja Bormana na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 5 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Uniwersytetu Gdańskiego na lata 
2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że zmiana polega na uzupełnieniu 
informacji niezbędnych do tego, aby Uczelnia mogła aplikować o środki finansowe na 
realizację przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rozwojowych. W szczególności chodzi  
o budowę Centrum Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego, rozbudowę i przebudowę 
Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 64 oraz dokończenie 
przedsięwzięć, które były realizowane w ubiegłych latach, czyli EkoParku oraz Stacji 
Morskiej w Helu.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 
Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2011-2020 stanowiącego załącznik do Strategii 
Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zgody na realizację inwestycji „Budowa Centrum Sportowego Uniwersytetu 
Gdańskiego”. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że inwestycja ta jest ujęta  
w planie strategicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt ten będzie realizowany 
w dwóch etapach. Wkład własny będą stanowiły środki pozyskane od MNiSW oraz 
pochodzące ze sprzedaży nieruchomości należących do Uczelni. Prokuratoria Generalna 
wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Pomorskiej 68.  
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 Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że Uczelnia posiada dokumentację 
projektową na budowę Centrum Sportowego i aktualne pozwolenie na budowę. 
Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 45 377,11 tysięcy złotych. Podjęcie uchwały 
pozwoli na formalne procedowanie tego przedsięwzięcia.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zgody na realizację inwestycji „Budowa Centrum 
Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zgody na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Domu Studenckiego 
nr 9 Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 64”. 

Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że chodzi o zgodę na realizację tego 
przedsięwzięcia już po korektach struktury finansowania. W ramach zadania planowana 
jest przebudowa istniejącego budynku Domu Studenckiego i dobudowa nowej części 
połączonej funkcjonalnie z budynkiem istniejącym. Planowana wartość szacunkowa 
inwestycji wynosi 17.500 tysięcy złotych. Ma być ona sfinansowana z Dotacji celowej 
część 38 – Szkolnictwo wyższe w wysokości 10 000 tysięcy złotych i ze środków własnych 
w wysokości 7 500 tysięcy złotych. W 2017 roku będzie wykonana dokumentacja 
projektowa. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował Parlamentowi Studentów za to, 
że gromadził środki na modernizację i rozbudowę Domu Studenckiego nr 9. Jest to jeden 
z dwóch akademików, które docelowo pozostaną w Sopocie. Dom Studencki nr 9 będzie 
miał jedno dodatkowe skrzydło i łącznik. Inwestycja ta nie będzie realizowana w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego jak planowano wcześniej. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zgody na realizację inwestycji „Rozbudowa  
i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Bitwy 
pod Płowcami 64”.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 
2017 rok. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym: „Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę 
finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Senat 
uczelni, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz o rachunkowości.” 
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 Kwestor mgr O. Dziubek omówiła następujące pozycje planu rzeczowo-
finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok: działalność dydaktyczna  
i utrzymanie Uniwersytetu Gdańskiego, działalność naukowo-badawcza, inwestycje 
budowlane i modernizacyjne, remonty budynków i urządzeń, fundusz pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
dofinansowanie pozostałych jednostek i zadań celowych Uniwersytetu Gdańskiego.  
Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że w tym roku dotacja podstawowa jest niższa 
o około 2%. Uczelnia uzyskała nieco wyższe dofinansowanie na zadania związane ze 
stwarzaniem niepełnosprawnym studentom i doktorantom warunków do pełnego 
udziału w procesie kształcenia oraz na zadania projakościowe - zwiększenie wysokości 
stypendiów doktoranckich dla najlepszych doktorantów oraz projakościowe na 
dofinansowanie uczelni, w których w danym roku akademickim rozpoczęli studia  
I stopnia lub jednolite studia magisterskie studenci, którzy w roku rozpoczęcia nauki 
uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. Mniejsze są wpływy związane  
z projektami rozwojowymi. Wydatki dostosowane są do przychodów i uwzględniają 
wszystkie źródła finansowania. W działalności badawczej zawsze część środków 
przechodzi z lat poprzednich, ponieważ nie zawsze decyzje są realizowane zgodnie  
z harmonogramami. Jeśli chodzi o inwestycje budowlane i modernizacyjne, to jest 
przeniesienie z planu wieloletniego, tego co będzie realizowane w 2017 roku. W tabeli 
przedstawiającej remonty w większości wykazano nowo planowane remonty. 
Najważniejsza pozycja to remont Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki a część zadań 
to zadania kontynuowane, przeniesione z zeszłego roku. Dotacja budżetowa na fundusz 
pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest mniejsza niż w roku ubiegłym. 
Wielkość opłat z tytułu korzystania z domów studenckich jest zbliżona do poziomu 
ubiegłorocznego. Na remonty domów studenckich planuje się dość wysoką kwotę, 
częściowo dofinansowywany będzie remont DS 9. Studenci oszczędzają na remonty 
akademików w ramach przyznanych im środków. Jeśli chodzi o dofinansowanie 
pozostałych jednostek i zadań celowych, wprowadzono autopoprawkę dotyczącą 
środków będących w dyspozycji Zastępcy Kanclerza ds. Informatyzacji. Zostały one 
zwiększone i przeznaczone będą na rozbudowę infrastruktury informatycznej oraz 
oprogramowanie niezbędne do utrzymania sieci i jej rozwoju. Zmniejszeniu uległa kwota 
dla Akademickiego Związku Sportowego oraz Biblioteki. Nową pozycją w planie jest 
Czasopismo Młodych Badaczy „Zatoka Nauki” Progress, natomiast zmniejszyła się kwota 
na czasopismo Wydziału Oceanografii i Geografii „Oceanological and Hydrobiologal 
Studies”. Jeśli chodzi o środki będące w dyspozycji Prorektora ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą, to pojawiły się dwie nowe pozycje - środki na nagrody dla trzech najlepszych 
doktorantów z wydziałów nieeksperymentalnych oraz dofinansowanie przyjazdów 
profesorów wizytujących. W tym roku kończy się spłata kredytu zaciągniętego na budowę 
budynku Wydziału Nauk Społecznych. Do 2024 roku trzeba spłacać kredyt inwestycyjny 
zaciągnięty na dokończenie budowy budynków Wydziału Neofilologii oraz administracji 
centralnej.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że na posiedzeniu Komisji dyskutowano na temat zmniejszenia 
dotacji na czasopismo Wydziału Oceanografii i Geografii „Oceanological and 
Hydrobiologal Studies”.Przy jednym głosie wstrzymującym się Komisja pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zaproponował, aby o jeden milion złotych 
zmniejszyć planowane wpływy i zmniejszyć planowane wydatki w tabeli nr 1. W pozycji 
„opłaty za świadczone usługi edukacyjne” przyjęto wpływy na poziomie roku ubiegłego. 
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Wydaje się jednak, że jest to propozycja bardzo optymistyczna, bowiem dane z ostatnich 
10 lat, także w innych uniwersytetach, nie potwierdzają, że Uczelnia będzie w stanie 
osiągnąć wpływy na poziomie ubiegłorocznym. Wpływy te w stosunku do roku 2015 
zmniejszyły się o około 3 miliony złotych, jeszcze w 2012 roku wynosiły około 54 miliony 
złotych, teraz jest to 41 milionów złotych. Z analizy przeprowadzonej przez 
Uniwersytecką Komisję Finansową wynika, że w 19 największych uniwersytetach 
coroczne spadki wpływów za usługi edukacyjne przeciętnie spadają o 11-12%. 
Utrzymanie tych wpływów na poziomie ubiegłorocznym wydaje się niesłychanie trudne, 
albo wręcz niemożliwe. Wydaje się, że należy założyć, że obecnie wpływy będą  
w wysokości 40 a nie 41 milionów złotych. Będzie to bardziej realnie pokazywało jakimi 
środkami Uczelnia będzie dysponowała. Druga zmiana polegałaby na tym, żeby po stronie 
wydatków, w pozycji „wynagrodzenia osobowe”, których zwiększenie planuje się o jeden 
milion złotych, odjąć tę kwotę, to znaczy i przyjąć, że poziom wynagrodzeń będzie 
zbliżony do ubiegłorocznego. Propozycja takich zmian podyktowana jest tym, że Senat UG 
ma uchwalić dziś zwiększenie pensum. Z danych które udostępnił Dział Kontrolingu 
wynika, że Uczelnia przy zwiększonym pensum powinna osiągnąć zmniejszenie wypłat za 
godziny ponadwymiarowe w kwocie około1 400 000,00 złotych. Trzeba szukać 
oszczędności, realnie patrzeć na wpływy i oczekiwane pozytywne rezultaty 
podejmowanych trudnych decyzji. 
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że w budżecie Prorektora ds. Nauki  
i Współpracy z Zagranicą wykazana jest pozycja - nagrody dla trzech najlepszych 
doktorantów z wydziałów nieeksperymentalnych. Prof. dr hab. G. Węgrzyn zwrócił się  
z prośbą o wyjaśnienie dlaczego wymienieni są tylko doktoranci z wydziałów 
nieeksperymentalnych.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą wyjaśnił, że wkradł się tu błąd, bo 
dotyczy to wszystkich wydziałów. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że w tegorocznej 
edycji, która była na przełomie roku kalendarzowego aby zdążyć z uzupełnieniem 
dorobku do parametryzacji, faktycznie wnioski złożyły wyłącznie wydziały 
nieeksperymentalne. Oferta ta skierowana jest do wszystkich wydziałów.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że popiera propozycję 
Dziekana prof. dra hab. M. Szredera polegającą na o obniżeniu przychodów z tytułu opłat 
za usługi edukacyjne o jeden milion złotych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2017 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk) zasad obliczania godzin dydaktycznych 
oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę 
godzin ponadwymiarowych. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
uchwała ta powtarza wiele rozwiązań stosowanych do tej pory, ale ze względu na wiele 
wcześniejszych zmian, zdecydowano się na opracowanie nowej uchwały. Chodzi o to, 



8 
 

żeby była ona bardziej czytelna. Najważniejsze zmiany dotyczą § 3 ust. 2, który reguluje 
kwestie związane między innymi z wyraźniejszym określeniem sposobu obliczania 
godzin seminarium doktoranckiego. Zasadą będzie zaliczanie liczby godzin seminariów 
do pensum nauczyciela akademickiego w wymiarze godzin dydaktycznych określonym  
w programie kształcenia. Ze względu na małą liczebność danej grupy seminaryjnej, 
dziekan może ustalić niższy niż określony w programie kształcenia wymiar godzin 
zaliczanych do pensum. Druga istotna zmiana znajduje się w § 4, gdzie wprowadza się 
jednolicie dla wszystkich wydziałów i jednostek ogólnouniwersyteckich wymiar pensum 
obowiązujący dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich. Należy także 
zwrócić uwagę na § 7. Mowa jest w nim o kolejności zaliczania zajęć zarówno w sytuacji, 
kiedy one są realizowane tylko na jednym wydziale jak i w przypadku, kiedy zajęcia są 
realizowane na różnych wydziałach. Z licznych doświadczeń wynika, że należy tę sprawę 
precyzyjnie unormować. W pierwszej kolejności zalicza się zajęcia prowadzone na 
wydziale macierzystym na wszystkich poziomach studiów stacjonarnych i na 
stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich, a następnie zajęcia na studiach 
stacjonarnych prowadzonych na innych wydziałach. W przypadku prowadzenia zajęć na 
wydziałach innych niż macierzysty, o kolejności zaliczenia takich zajęć do pensum 
decyduje dziekan wydziału macierzystego. Kolejna istotna zmiana dotyczy § 14 ust. 2 
gdzie mowa o stawce wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Stawki 
te określa Rektor w drodze zarządzenia, do tej pory były one dość zróżnicowane. Ze 
względu na zmianę w przepisach wprowadza się rozwiązania o charakterze jednolitym. 
Paragraf 15 dotyczy zajęć w formie e-learningu, paragraf 16 mówi, iż za zajęcia 
prowadzone w języku obcym, w zależności od możliwości finansowych wydziału, 
nauczyciel akademicki może otrzymać zwiększone wynagrodzenie. Paragraf 17 również 
odwołuje się do zajęć prowadzonych w języku obcym i brzmi: „W przypadku 
uruchomienia kształcenia na kierunku studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo 
jednolitych studiów magisterskich bądź studiach doktoranckich, prowadzonych 
wyłącznie w języku obcym, nauczyciel akademicki może otrzymywać zwiększone 
wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na takich studiach.” Natomiast § 20 odnosi się do 
kwestii wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych. Istotne są również 
zapisy znajdujące się w § 6, chodzi tu o uszczegółowienie kryteriów planowania obciążeń 
dydaktycznych przez dziekana czy dyrektora studium, w tym danie dziekanom większej 
możliwości działania aby wszyscy byli równomiernie obciążeni i zwrócenie uwagi na 
sposób działania wobec osób, u których może się pojawić niedociążenie. Pozostałe zmiany 
mają charakter porządkujący i redakcyjny. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że pozytywna opinia Senackiej 
Komisja Budżetu i Finansów oznacza, iż grono nauczycieli jest solidarne, nie sprzeciwia 
się temu, że na wydziałach, które do tej pory miały niższe pensum będzie obowiązywało 
30 godzin wszystkich oprócz starszych wykładowców. Prawdopodobnie tylko przez rok 
można by było pozwolić sobie na wypłaty przy stawkach wynagrodzeń jakie określił 
Minister NiSW. Z symulacji wynika, że na wynagrodzenia potrzeba ponad 3 miliony 
złotych więcej. Wydział Zarządzania przyjmuje to ze zrozumieniem. Dziekan  
prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że ma uwagi dotyczące sformułowań zapisanych 
w § 14 – czy potrzebny jest ustęp pierwszy, który brzmi: „Wynagrodzenie za pracę  
w godzinach ponadwymiarowych oblicza się zgodnie z minimalnymi stawkami 
wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla poszczególnych stanowisk 
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nauczycieli akademickich, określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę  
i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w 
uczelni publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2063).” W ustępie drugim napisano, iż stawki 
wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych obowiązujące dla 
poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w danym roku akademickim określa 
Rektor w formie zarządzenia. Jest oczywiste, że Rektor określając to w zarządzeniu musi 
respektować przepisy ministerialne. Ponadto w § 14 ust. 3 brzmi: „Stawkę wynagrodzenia 
ustaloną zgodnie z ust. 1 i 2, a także za godziny rozliczane w ramach pensum, zwiększa się 
o 100% za zajęcia dydaktyczne prowadzone w sobotę lub niedzielę.” Należy tu napisać  
w liczbie mnogiej - w soboty lub niedziele.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zgadza się z zaproponowaną poprawką językową, ale opowiada się za pozostawieniem 
zaproponowanego brzmienia § 14 ust. 1. Wiele osób uważnie czyta uchwały i poszukuje 
jak najwięcej informacji w tego rodzaju dokumencie. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że w zarządzeniu Rektora mógłby 
znaleźć się zapis: – „na podstawie właściwego rozporządzenia Ministra ustala się 
stawki…” i wtedy byłoby jednoznacznie wiadomo, że stawki ustala Rektor. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wysłał do kierowników 
jednostek informację o wielkości pensum, wysokości stawek i, że będą one jednolite na 
całej Uczelni. Jest to bardzo ważne przy rozliczeniach międzywydziałowych.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 51 osób tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesione uwagi podjął uchwałę w sprawie zasad ustalania 
zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych 
zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych 
stanowisk) zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć 
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science). 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że zgodnie  
z wymogami programu Międzynarodowe Agendy Badawcze finansowanego przez 
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej istnieje potrzeba uzyskania opinii Senatu UG w sprawie 
utworzenia jednostki wspólnej z partnerskim Uniwersytetem w Edynburgu, który jest 
jednym z najlepszych uniwersytetów europejskich a nawet światowych. Pewne kroki 
zostały podjęte już dużo wcześniej, w czerwcu 2015 roku, w trakcie poprzedniej kadencji. 
Wprowadzono wówczas w Statucie UG poprawkę umożliwiającą na podstawie przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym utworzenie jednostki wspólnej. Będzie to 
jednostka pozawydziałowa, zlokalizowana na Wydziale Chemii z dostępem do 
infrastruktury i urządzeń badawczych innych wydziałów, szczególnie 
eksperymentalnych takich jak MWB UG i GUMed. Zamysł jest taki, żeby naukowcy mogli 
współpracować z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym z dostępem do Trójmiejskiej 
Zwierzętarni Doświadczalnej oraz Biobanku. Dwaj naukowcy - prof. Ted Hupp obecnie 
szef Centrum Badań Eksperymentalnych nad Rakiem (Experimental Cancer Research) 
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przy Uniwersytecie w Edynburgu, oraz prof. Robin Fahraeus, kierujący laboratorium 
badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych 
(INSERM), będą sporo czasu spędzać w Gdańsku. Utworzą 5-6 grup badawczych. W tym 
celu zostanie powołana międzynarodowa rada naukowa, która będzie organizowała 
konkursy na stanowiska zgodnie z logo HR, to znaczy regułami, które funkcjonują  
w Unii Europejskiej. Omawiana uchwała dotyczy Regulaminu Centrum, które będzie się 
nazywało: Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science). Druga 
sprawa to projekt międzynarodowej umowy o współpracy dotyczącej działań 
badawczych i edukacyjnych w zakresie terapii. Na razie mówi się o projekcie, ponieważ 
umowa przeanalizowana przez prawników reprezentujących Uniwersytet Gdański, 
prawników Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i prawników z Edynburga w tej chwili jest 
podpisywana przez stronę szkocką i nie dotarła do czasu posiedzenia Senatu UG. Na 
utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przeznaczono 41 milionów złotych na pięć lat. 
Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstaną 
Międzynarodowe Agendy Badawcze. Jest duża szansa, że wokół tych dwóch naukowców 
z zagranicy zgromadzą się następni, którzy będą aplikować o granty, nowe projekty. 
Istnieje możliwość dofinansowania tego projektu za jakiś czas ze środków Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej. Do tej pory powstały trzy takie projekty, docelowo ma być ich 
dziesięć. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.  

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja także jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Międzynarodowego Centrum Badań nad 
Szczepionkami 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę 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 dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że na 
poprzednich posiedzeniach Senat dokonywał nowelizacji odpowiednio uchwał 64/14 
oraz 19/15. Do tych uchwał dołączone są wzory umów odpowiednio dla doktorantów, 
studentów i słuchaczy studiów podyplomowych. Zmiany polegają na dostosowaniu 
umów do zmian dokonanych ostatnio w uchwałach. Najbardziej istotne zmiany dotyczą 
redakcji sformułowań dotyczących zwrotu opłat wnoszonych za kształcenie. W umowach 
dla doktorantów usunięto informację o opłacie za indeks, gdyż nie ma podstaw prawnych, 
aby tę opłatę egzekwować.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
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Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę 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 12 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 19/15 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. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że tu 
także chodzi o umowy, ale o sprawy związane z pobieraniem opłat od cudzoziemców.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 19/15 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. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 13 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów dyplomów 
ukończenia studiów prowadzonych wspólnie oraz wzoru świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zmiana wzorów dyplomów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych wynika ze 
zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 
roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków 
wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw 
ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, w tym  
z konieczności zamieszczenia na dyplomach i świadectwach znaków graficznych 
informujących o poziomie Polskich Ram Kwalifikacji. Pojawiła się także możliwość 
wydawania dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie. Wprowadzono 
także zmianę polegającą tym, że zapisy: „profilu, obszaru, kierunku studiów” teraz brzmią: 
„kierunek studiów, profil, obszar”. W odpisie dyplomu na język obcy wyniki są podawane 
w polskim brzmieniu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 
studiów, wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie oraz wzoru 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 14 
Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

zmieniającej uchwałę nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na 
kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Filologicznym (Amerykanistyka, 
Filologia angielska). 

Dziekan dr hab M. Michalski, prof. UG poinformował , że chodzi o dostosowanie 
efektów kształcenia do Polskich Ram Kwalifikacji, zwiększenie poziomu znajomości 
języka angielskiego z B2 na C1. Jeżeli chodzi o zmianę efektów kształcenia na Filologii 
angielskiej, to chodzi o uwzględnienie specyfiki Translatoryki jako specjalności.  
W dotychczasowych efektach kształcenia ta specyfika nie była wystarczająco 
odzwierciedlona. Wydział dodatkowo zaproponował zmiany efektów kształcenia na 
kierunku Filologia klasyczna. Również polegają one na dostosowaniu poziomu 
kształcenia języka włoskiego do Polskich Ram Kwalifikacji i realiów kształcenia na tym 
kierunku. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że proponowane zmiany urealniają efekty kształcenia i Komisja 
jednogłośne pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę zmieniającą uchwałę  
nr 16/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów 
prowadzonych na Wydziale Filologicznym.  
 
 
ad 15 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 53/12 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków 
studiów prowadzonych na Wydziale Biologii. 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że Polska Komisja Akredytacyjna 
zwróciła uwagę na to, że efekty kształcenia na kierunku Biologia nie były określone 
precyzyjnie i należy je uszczegółowić.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowane 
zmiany.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 53/12 w sprawie określenia efektów 
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Biologii. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 15a 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że studia podyplomowe powinny 
się samofinansować a w kosztorysach powinny być zaplanowane koszty pośrednie dla 
tych, którzy poza kierownikiem tych studiów zajmują się ich rozliczaniem. Komisja 
Budżetu i Finansów nie będzie już opiniowała wniosków o utworzenie studiów 
podyplomowych. Wystarczą kalkulacje sporządzane przez Dział Kontrolingu  
i zatwierdzone przez Dziekana, zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie sporządzania 
i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań 
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finansowych dla nowo tworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów 
dokształcających oraz zasad ich rozliczania. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to zostanie 
powołany zespół, który będzie przeprowadzał analizy i czuwał nad tym, żeby nie trzeba 
było dopłacać do tych studiów z innych środków. W Regulaminie Studiów 
Podyplomowych, stanowiącym załącznik do uchwały nr 2/14 Senatu UG z dnia  
30 stycznia 2014 r. (ze zm.), § 4 otrzymuje brzmienie: „Studia podyplomowe tworzy 
Rektor na wniosek rady wydziału, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. 
Kształcenia.” 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że na posiedzeniu Komisji nie dyskutowano szczegółowo na ten 
temat, ale już dawno pojawił się postulat, żeby sprawy studiów podyplomowych, jako że 
mają wyodrębniony budżet nie były kierowane do Komisji Budżetu i Finansów. W czasie 
rozmów kuluarowych członkowie Komisji przychylali się do tej propozycji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 16 
 Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby 
tak.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
25 maja 2017 roku. 
 
 
ad 17 
 Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dr J. Patok podziękował za 
podjęcie uchwały w sprawie budowy Centrum Sportowego. Dla pracowników SWFiS oraz 
studentów jest to motywacja do dalszej wytężonej pracy i osiągania kolejnych sukcesów 
sportowych.  
 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 28 września 2017 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor nadzwyczajny 

 


