
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 23 maja 2019 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała. 
JM Rektor odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.  
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
ad 1  

Prof. dr hab. inż. J. Błażejowski poinformował, że Klub Emerytowanego Profesora 
Uniwersytetu Gdańskiego utworzono trosce o zachowanie więzi pracowników z Uczelnią 
oraz podtrzymanie kontaktów międzypokoleniowych sprzyjających wymianie 
doświadczeń zawodowych i naukowych. Klub będzie miejscem spotkań dyskusyjnych  
i towarzyskich.  

Prezes Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Gdańskiego  
Pan Piotr Walczak poinformował, że drużyna koszykarek pod wodzą trenera 
Włodzimierza Augustynowicza została Mistrzem I Ligi i uzyskała awans do Energa Basket 
Ligi - najwyższej klasy rozgrywkowej. Droga do tego sukcesu była długa i niełatwa. 
Zawodniczki UG w 20 meczach odniosły 18 zwycięstw i doznały tylko dwóch porażek. 
Bilans ten dał drużynie pierwsze miejsce po pierwszej fazie rozgrywek. Prezes P. Walczak 
podziękował za wsparcie władzom Uczelni a szczególnie JM Rektorowi.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że dzięki temu sukcesowi łatwiej 
będzie starać się o środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz od innych 
sponsorów. JM Rektor pogratulował drużynie zwycięstwa i przekazał czek na kwotę  
10 tysięcy złotych przeznaczonych dla zawodniczek.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył Pani prof. dr hab. Iwonie Sagan oraz 
Panu prof. dr hab. Jarosławowi Tęgowskiemu z Wydziału Oceanografii i Geografii akty 
potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora. JM Rektor pogratulował 
wyróżnionym profesorom i życzył dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej 
oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  
 Punkt 23 „Projekt uchwały Senatu UG - opinia Senatu w sprawie Regulaminu 
Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego” zostaje zdjęty z porządku obrad, 
ponieważ Regulamin trzeba jeszcze dopracować.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, Senat UG uwzględniając zmianę 
jednogłośnie przyjął następujący porządek obrad:  
1. Otwarcie Klubu Emerytowanego Profesora Uniwersytetu Gdańskiego w Bibliotece UG. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

3.1. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława 

Fedorowicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dra hab. Witolda 

Cieślikiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 
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3.3. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. 

Jarosława Pykacza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim, 

3.4. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie 

dra hab. Roberta Czajkowskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie rekomendacji dla kandydatów na członków 

korespondentów Polskiej Akademii Nauk. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 rok. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego 

prawem autorskim nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie 

Gdańskim. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie podziału subwencji pomiędzy jednostki 

organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole 

Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu kształcenia w 

Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i 

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

12. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 57/19 Senatu UG w sprawie 

zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 

2019/2020 (limity przyjęć). 

13. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 60/19 Senatu UG w sprawie 

zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii 

Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 

akademickim 2019/2020 (limity przyjęć). 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów – 

cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA 

na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2019/2020. 

15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 

studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na 

odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 

2020/2021. 

16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Dziennikarstwo 

i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do 

dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów 

do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

17. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Psychologia 

prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz 

dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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18. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Administracja 

prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz 

dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

19. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo  

w administracji i gospodarce prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do 

dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów 

do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

20. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Bioinformatyka 

prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscyplin 

naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do 

wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

21. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 

studiów  

w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów prowadzonych wspólnie. 

22. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia 

Międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych Design w przestrzeni społecznej. 

23. punkt zdjęty z porządku obrad. 

24. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie 

składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego 

na kadencję 2016-2020.  

25. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

25 kwietnia 2019 roku.  

26. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 
 
ad 3.1  

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Fedorowicza na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 54 osoby tak,  
2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie prof. dra hab. Stanisława Fedorowicza na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  
i Geografii o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 59 osób, 55 osób tak,  
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii  
o zatrudnienie dra hab. Witolda Cieślikiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
w Uniwersytecie Gdańskim. 



 4 
 

ad 3.3 
Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 

i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Jarosława Pykacza na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 57 osób tak,  
1 osoba nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek o zatrudnienie dra hab. Jarosława Pykacza na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.4  

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Roberta Czajkowskiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 56 osób tak,  
1 osoba nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Roberta Czajkowskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie rekomendacji dla kandydatów na członków korespondentów Polskiej 
Akademii Nauk. 

JM Rektor poinformował, że zgodnie z art. 7 ust. 1. i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 roku o Polskiej Akademii Nauk kandydatem na członka Akademii może zostać 
osoba, która uzyskała pisemne rekomendacje senatu uczelni posiadającej uprawnienie do 
nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że Prezes PAN zwrócił się do KRASP z prośbą o rozpowszechnienie wśród 
uczelni publicznych informacji o nowym trybie zgłaszania kandydatów na członków 
korespondentów PAN. Do tej pory prawo to miały rady wydziałów, obecnie takich 
rekomendacji może udzielać senat uczelni. Kandydatów wskazały poszczególne wydziały 
oraz JM Rektor. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że należy przeprowadzić osiem głosowań - na każdego kandydata osobno.  

Senat Uniwersytetu Gdańskiego rekomenduje następujących kandydatów na 
członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk: 
- prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – Wydział Filologiczny. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 55 osób tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat Uniwersytetu Gdańskiego rekomenduje prof. dra hab. Mirosława Przylipiaka  
z Wydziału Filologicznego na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
 
- prof. dr hab. Aleksandra Ubertowska - Wydział Filologiczny. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 61 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 



 5 
 

Senat UG rekomenduje prof. dr hab. Aleksandrę Ubertowską z Wydziału Filologicznego 
na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
- prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Wydział Chemii. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 
Senat UG rekomenduje prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego z Wydziału Chemii na członka 
korespondenta Polskiej Akademii Nauk.  
 
- prof. dr hab. Piotr Skurski – Wydział Chemii. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 
Senat UG rekomenduje prof. dra hab. Piotra Skurskiego z Wydziału Chemii na członka 
korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
 
- prof. dr hab. Marek Żukowski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 59 osób tak. 
Senat UG rekomenduje prof. dra hab. Marka Żukowskiego z Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
 
- dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 52 osoby tak,  
3 osoby nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG rekomenduje dr hab. Dorotę Pyć, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji na 
członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
 
- prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG rekomenduje prof. dr hab. Ewę Łojkowską z Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii UG i GUMed na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
 
- prof. dr hab. Mirosław Szreder – Wydział Zarządzania. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 60 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG rekomenduje prof. dra hab. Mirosława Szredera z Wydział Zarządzania na 
członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla kandydatów na członków 
korespondentów Polskiej Akademii Nauk. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że PAN wyróżnia dwa rodzaje członków - 
członka korespondenta i członka rzeczywistego. Członek korespondent ma pełne 
uprawnienia do zasiadania w różnych gremiach PAN, do głosowania i decydowania  
o różnych istotnych sprawach związanych z rozwojem nauki, opiniowania aktów 
prawnych i posiada pełne prawa wyborcze.  
 
 
ad 5 

Część protokołu dotycząca projektu uchwały Senatu UG w sprawie Statutu 

Uniwersytetu Gdańskiego została zatwierdzona na posiedzeniu Senatu UG w dniu  

13 czerwca 2019 roku.  
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ad 6 
Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 
rok. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że sprawozdanie finansowe było badane 
przez biegłego rewidenta, który uznał, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację 
majątkową i finansową Uczelni i jest sporządzone zgodnie z przepisami prawa  

Prof. dr hab. J. Gierusz zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o rachunek zysków i strat  
w bieżącym roku obrotowym w pozycji - pozostałe przychody operacyjne wykazano 
kwotę ponad 400 milionów złotych. W normalnie działającej firmie powinna być to 
drobna kwota. Również w pozycji - pozostałe koszty operacyjne - aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych także wykazano bardzo dużą kwotę.  

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że zaistniała nietypowa sytuacja, bowiem 
wykonawca, który budował jeden z budynków powinien był po zakończeniu inwestycji 
serwisować wszystkie urządzenia zainstalowane w tym obiekcie. Jak się potem okazało 
nie wywiązywał się z tego zadania. W umowie o wykonanie zapisano, że kary umowne są 
liczone nie od kwoty serwisu, tylko od kwoty całej roboty budowlanej. Ponieważ Uczelnia 
zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi dochodzić swoich należności trzeba było 
wystawić notę, jednakże mając na uwadze niesolidność wykonawcy oraz wątpliwość co 
do ściągalności kwoty dokonano odpisu. Stąd taka dysproporcja. Odpis należało zrobić od 
razu, aby obraz sytuacji finansowej Uczelni nie został zniekształcony. Uczelnia dochodzi 
swoich praw na drodze postępowania sądowego, jest reprezentowana przez Prokuratorię 
Generalną, składała wyjaśnienia w Ministerstwie. Przedstawiona w sprawozdaniu kwota 
jest dziwna, ale uzasadniona.  

Prof. dr hab. J. Gierusz stwierdził, że został naliczony przychód z tytułu naliczonych 
kar umownych i należność z tego tytułu została objęta odpisem aktualizującym.  

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, na 18 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 11 osób, 11 osób tak.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego prawem autorskim nauczycieli 
akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim. 
 Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że uchwała ta wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom nauczycieli akademickich, chodzi o stosowanie 50% kosztów uzyskania 
przychodów w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego przez nauczycieli 
akademickich z racji pracy twórczej. Minister J. Gowin stwierdził, że całość pracy 
wykonywanej przez nauczyciela akademickiego jest objęta stosowaniem prawa do 
odjęcia 50% kosztów uzyskania. Ministerstwo Finansów do tej pory nie wydało 
oficjalnego stanowiska w tej sprawie. W § 2 uchwały wymienione zostały wyjątki - nie 
stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do: świadczeń 
wypłacanych ze środków ZUS, nagród jubileuszowych, nagród Rektora i Ministra, 
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ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odpraw emerytalno-rentowych oraz odpraw 
wojskowych. Pozostałe elementy, które w nazwie mają „wynagrodzenia” zostaną objęte 
59% kosztami uzyskania. Symulacja na próbie losowej wykazała że średnio miesięcznie 
profesor zwyczajny może zaoszczędzić około 380 złotych, profesor nadzwyczajny około 
400 złotych, adiunkt około 380 złotych, asystent około 100 złotych.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że rzeczywiście Minister 
Finansów nie zajął stanowiska w tej sprawie – ryzyko to podjął Minister J. Gowin. Uchwała 
dotyczy tego roku i następnych, nie dotyczy 2018 roku. Należy poinformować 
pracowników na wydziałach o tym, że jest taka uchwała.  

Dr hab. A Kubicki, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, kiedy nastąpi 
rozliczenie z pracownikami. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że będzie to przy najbliższym 
wynagrodzeniu.  

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, na 18 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 11 osób, 11 osób tak.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 40 osób, 40 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości honorarium chronionego 
prawem autorskim nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 8  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Gdańskiego. Uchwała ta zastąpi dotychczasową uchwałę o podziale dotacji. 

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że subwencja dotyczy potencjału 
dydaktycznego oraz badawczego. Uchwała mówi o ogólnych zasadach podziału.  
W pierwszym etapie wyodrębnia się nie więcej niż 50% kwoty subwencji na finansowanie 
na pewne działania ogólne, w drugim etapie następuje podział nie mniej niż 50% 
subwencji dla wydziałów z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z ich 
potencjałem dydaktycznym i badawczym, w tym wynagrodzeń osobowych. Środki 
finansowe, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały dzielone są pomiędzy wydziały 
Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z algorytmem ujętym w Rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie sposobu podziału 
środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału 
badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków 
szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych, przy czym 
przyjmuje się, że: wskaźnik dostępności dydaktycznej „di” równy jest 1 dla wszystkich 
wydziałów a wyrażenie „i-tą uczelnię akademicką” zastąpione zostaje każdorazowo 
wyrażeniem „i-tym wydziałem Uniwersytetu Gdańskiego. W Uniwersytecie Gdańskim 
obowiązują współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach 
stacjonarnych oraz prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach 
naukowych ustalone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, na 18 osób uprawnionych do głosowania, głosowało 11 osób, 11 osób tak.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak.  
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Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych 
studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku 
Bezpieczeństwo narodowe. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych 
i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
stworzenie programów w szkołach doktorskich jest trudnym zadaniem, gdyż trzeba 
pogodzić dotychczasowe tradycje, potrzeby kształcenia i wymogi kwalifikacyjne ósmego 
poziomu Ram Kwalifikacji. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wspólne zajęcia będą 
prowadzone dla przedstawicieli wielu różnych dyscyplin, szczególnie w Szkole 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w Szkole Doktorskiej Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych. Powstał zespół, w którego skład wchodzili przedstawiciele 
wszystkich wydziałów. Zespołem tym kierowała Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG, która 
poświęciła dużo czasu, energii i własnego doświadczenia. Zespół opracował program  
o charakterze ramowym. Jest to program elastyczny, który daje prowadzącym możliwość 
wprowadzania nowych treści, modyfikowania i przystosowania go do tego co będzie się 
działo na poszczególnych zajęciach w zakresie treści i umiejętności. Chodzi o to, żeby 
program rzeczywiście był adekwatny do potrzeb. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja zaproponowała poprawki, zostały one wprowadzone. 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała program kształcenia w obu Szkołach 
Doktorskich. 

Prof. dr hab. Z. Szafraniec stwierdził, że w ramowym programie ujęty jest wykład 
monograficzny i informacja, że będą trzy wykłady, razem 6 godzin. Dlaczego wykłady te 
będą takie krótkie? 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG wyjaśniła, że mają to być wykłady monograficzne 
prowadzone przede wszystkim przez profesorów wizytujących z zagranicy.  

Prof. dr hab. Z. Szafraniec zauważył, że w programie Szkoły Doktorskiej Nauk 
Ścisłych i Przyrodniczych wśród dyscyplin nie ma informatyki dlatego, że Uczelnia nie ma 
uprawnień do nadawania doktora z informatyki. Jednakże na Środowiskowych Studiach 
Doktoranckich, które jeszcze istnieją słuchacze uczą się informatyki, mogą bronić 
doktorat z informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Czy oni są w jakiś sposób 
wykluczeni? 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
osoby, które obecnie kontynuują studia doktoranckie zakończą je w tradycyjnym trybie, 
nie tracą swoich praw, a omawiany teraz program dotyczy nowej szkoły doktorskiej.  

Dyrektor Centrum Języków Obcych mgr A. Swebocka podziękowała za 
uwzględnienie oferty CJO w programach szkół doktorskich w wymiarze 60 godzin. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10  
Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych  
i Przyrodniczych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 11 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie ustalenia programu kształcenia w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że Międzyuczelniana Szkoła 
Doktorska Biotechnologii UG i GUMed będzie realizowała kształcenie w zakresie 
dyscyplin: nauki biologiczne i nauki medyczne. Przygotowano opis zakładanych efektów 
uczenia się, uwzględniający uniwersalne praktyki pierwszego stopnia dla ósmego 
poziomu Polskich Ram Kwalifikacji. W programie ujęto moduły kształcenia, które są 
przypisane dla nauk medycznych i biologicznych. Program kształcenia oparto o moduły – 
moduł badań naukowych, moduł dydaktyczny, badawczy, ogólny moduł zajęć 
fakultatywnych, który obejmuje zajęcia rozwijające, doskonalące wiedzę, umiejętności  
i kompetencje uczestnika MSDB. Ostatni moduł to przygotowanie rozprawy doktorskiej 
odbywający się na zasadzie seminarium, tutoringu. Zgodnie z ustawą szkoła kończy się 
przedstawieniem rozprawy doktorskiej. Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, 
że w tabelce: super skrypt - udział w konferencjach naukowych i akcjach 
popularyzujących naukę powinno być napisane: super skrypt 2.6 i 5, oznacza to, że , żeby 
mogła być zaliczona odpowiednia liczba punktów ECTS dyrektor szkoły musi 
zaakceptować konferencję czy imprezę popularyzującą naukę. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak. 
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie ustalenia 
programu kształcenia w Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 12 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 57/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do szkół 
doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2019/2020 (limity przyjęć). 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
zostaje wprowadzony załącznik dotyczący limitów, załącznik nr 2, czyli szczegółowe 
zasady rekrutacji do poszczególnych szkół doktorskich oraz załącznik nr 3 - wykaz 
dokumentów. Załączniki zostały uporządkowane, chodzi o to, żeby były czytelne, nie 
powielały się i nie zawierały tych samych danych. Jeśli chodzi o załącznik „limity przyjęć”, 
to punktem wyjścia była liczba samodzielnych pracowników naukowych, którzy mogą 
poprowadzić seminaria, stąd udział procentowy w ogólnej liczbie przypadającej na daną 
szkołę dał w zaokrągleniu po czterdzieści miejsc rekrutacyjnych dla każdej z dwóch szkół 
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ogólnouniwersyteckich. Wynika to także z możliwości finansowych Uczelni, gdyż wszyscy 
doktoranci otrzymają stypendium, czynnik ekonomiczny ma istotne znaczenie.  

Dr M. Tarkowski zauważył, że przy różnej liczbie profesorów każda ze szkół ma 
czterdzieści miejsc rekrutacyjnych.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wyjaśnił, że jest to uzależnione od wielkości 
środków finansowych na stypendia.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 42 osoby tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 57/19 Senatu UG w sprawie zasad 
rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 
2019/2020 (limity przyjęć). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 13  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 60/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do 
Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020 (limity 
przyjęć). 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że liczbę miejsc negocjowano  
z GUMedem. Znaczący wpływ na wskazane wartości ma wysokość grantów, środków 
finansowych zaangażowanych w projekty naukowe, w których będą uczestniczyli 
doktoranci. Z przeprowadzonej analizy wynika, że na realizację tych projektów 
zaangażowane będzie ponad 80 milionów złotych, dotyczy to również doktorantów, 
którzy będą realizowali projekty w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej na 
Uniwersytecie Gdańskim i Międzynarodowej Agendy Badawczej na Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 44 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 60/19 Senatu UG w sprawie zasad 
rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020 
(limity przyjęć). 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 14 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów – cudzoziemców podejmujących 
studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA na studia stacjonarne  
i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
konieczne było opracowanie dokumentu regulującego przyjęcie na studia cudzoziemców, 
uporządkowanie stanu, który funkcjonuje od lat. Ustawa wymusza ujednolicenie sposobu 
rekrutowania studentów polskich i zagranicznych, trzeba to zrobić stopniowo, bo jest to 
długi proces. Dotychczas kwestia cudzoziemców nie była regulowana prawnie a jest 
istotna, bo wiąże się z wydawaniem decyzji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów –
cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności i stypendystów NAWA na 
studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2019/2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 15 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  
i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja 
zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
dokument obejmuje wszystkie obszary procesu rekrutacji wraz z załącznikami i opisem 
procedury w IRK. Zgodnie z ustawą uchwałę tę trzeba podjąć z właściwym 
wyprzedzeniem, ale w praktyce co roku jest ona modyfikowana, gdyż pojawiają się nowe 
kierunki studiów lub nowe rozwiązania programowe mające wpływ na proces rekrutacji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych 
niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021.1 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 16 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
kolejno przedstawi projekty uchwał dotyczących spraw kształcenia od punktu 16 do 
punktu 20 porządku obrad, a Senat UG będzie głosował odrębnie nad każdą uchwałą. 
Uchwały dotyczą Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki. Chodzi o dostosowanie przede wszystkim programów 
studiów i kierunków studiów do regulacji ustawowych.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie te wnioski.  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Nauk 
Społecznych do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym 
kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Dziennikarstwo  
i komunikacja społeczna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin 
naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 17 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Psychologia 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz 
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dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Psychologia 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 18 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Administracja prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin 
naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Administracja 
prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 19  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo  
w administracji i gospodarce prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do 
dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Prawo w 
administracji i gospodarce prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do 
dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów 
do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 20  

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Bioinformatyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do 
dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do 
wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dr hab. A. Kubicki, prof. UG zwrócił się z prośbą o uwzględnienie zmiany  
w informacji ogólnej o kierunku – w tabeli z procentowym udziałem dyscyplin zostaje 
dodana informatyka z wagą 8%.  
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Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski wyjaśnił, że nauki biologiczne nadal będą 
dyscypliną wiodącą, ale na skutek dodania informatyki zmieni się procentowy udział 
innych nauk, w sumie nadal łącznie będzie to 100%.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie 
przyporządkowania kierunku Bioinformatyka prowadzonego przez Wydział Matematyki, 
Fizyki i Informatyki do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na 
tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 21  

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

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zmiana wynika z rozporządzenia MNiSW w sprawie studiów określającego między 
innymi niezbędne elementy dyplomów – niektóre elementy dyplomów zostały usunięte  
a inne dodane. Zaostrzono wymogi bezpieczeństwa, co oznacza wprowadzenie bardzo 
zaawansowanych zabezpieczeń. Okazało się, że trudno byłoby wprowadzić te 
zabezpieczenia do dotychczasowych dyplomów, efekt nie byłby zadowalający. W związku 
z tym postanowiono skorzystać z rozwiązania, z którego skorzystało już kilka innych 
uczelni. Zwrócono się do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych z prośbą  
o przygotowanie propozycji dyplomów posiadających wymagane zabezpieczenia  
i nawiązujących do heraldyki Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie dyplom nie zawiera 
obszaru kształcenia, nazwy wydziału, miejsca na podpis dziekana, fotografii absolwenta  
i podpisu posiadacza dyplomu. Zawiera natomiast nazwę kierunku studiów, zakres - tam 
gdzie nie ma specjalności. W ramach zakresu napisać aplikację w biznesie czy inne 
bardziej specjalistyczne ścieżki kształcenia. Dyplom zawiera także nazwę dyscypliny 
przypisanej do efektów uczenia się, lub dyscypliny wiodącej jeżeli efekty te przypisane są 
do więcej niż jednej dyscypliny, formy studiów, wynik studiów, tytuł zawodowy i datę 
jego uzyskania, miejsce na pieczęć urzędową uczelni, podpis rektora, datę i miejsce 
wydania dyplomu, znak graficzny Polskiej Ramy Kwalifikacji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 45 osób tak,  
1 osoba nie. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia 
studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów prowadzonych wspólnie. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 22  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia 
Międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych Design w przestrzeni społecznej. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
Studia te są przedsięwzięciem międzyuczelnianym prowadzonym wspólnie z Akademią 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. Senaty obu uczelni muszą zatwierdzić wzory tych świadectw.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 42 osoby tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wzoru świadectwa ukończenia 
Międzyuczelnianych Studiów Podyplomowych Design w przestrzeni społecznej. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 23  
punkt zdjęty z porządku obrad.  
 
 
ad 24  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

JM Rektor poinformował, że w skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia Uniwersytetu 

Gdańskiego w miejsce mgra Piotra Syczaka powołuje się mgra Jakuba Sommera – 

przedstawiciela Samorządu Doktorantów. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 42 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 25  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
25 kwietnia 2019 roku. 
Głosowanie: Senat UG jednogłośnie zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku. 
 
 
ad 26  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że Browar Amber z okazji 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego za darmo 
przekazał serię jubileuszową piwa Mrongowiusz, nie jest to seria komercyjna.  

Posiedzenie Senatu UG dotyczące projektu Statutu UG odbędzie się 13 czerwca,  
a następne posiedzenie 27 czerwca 2019 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
 

 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 


