
Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 25 lutego 2016 roku 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- prof. dr hab. Grzegorzowi Piwnickiemu z Wydziału Nauk Społecznych akt potwierdzający 

zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Bogdanowi Burlidze z Wydziału Filologicznego 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 poinformował, że po zakończeniu posiedzenia 

odbędzie się wykład prof. Stanisława Kistryna z Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczący 

finansowania działalności naukowej na uczelniach oraz prac Uniwersyteckiej Komisji Nauki. 

Piętnaście minut po wykładzie odbędzie się posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, 

należy podpisać nową listę obecności.  

 

 

ad 2  

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

Senat przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków:  

3.1. Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Stempniewicza na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Beaty Jackowskiej na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Piotra Wróbla na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Roberta Bębna na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Dagmary Jacewicz na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego nr 19/15 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.  

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie określenia warunków zwalniania studenta  

z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. 

7. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim  
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w roku akademickim 2014/2015.  

8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2015 rok. 

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 3.1  

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. M. Ziętara przedstawił 

wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie prof. dra hab. Lecha Stempniewicza na stanowisku 

profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 41 osób, 41 osób tak. 

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

Lecha Stempniewicza na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 3.2 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie dr hab. Beaty Jackowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 41 osób tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 

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

Beaty Jackowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 3.3 

 Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek 

Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Piotra Wróbla na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 41 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

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

Piotra Wróbla na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 3.4 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie dra hab. Roberta Bębna na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 39 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

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

Roberta Bębna na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk zauważyła, że na większości uczelni 

warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego jest otwarty przynajmniej 

jeden przewód doktorski pod opieką kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 

Wydaje się, że należałoby rozważyć wprowadzenie takiego warunku na naszej Uczelni, 
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bowiem obecnie uzyskanie habilitacji oznacza automatyczne przejście na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że toczy się dyskusja na temat polityki 

personalnej. Obecnie decyzja należy do wydziałów. 

 

 

ad 3.5 

 Prodziekan ds. Badań i Rozwoju prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło 

przestawiła wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dr hab. Dagmary Jacewicz na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

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

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

Dagmary Jacewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 
 
ad 4 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że przedłożone wnioski o nagrody 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu 

Gdańskiego to są propozycje, które napłynęły z wydziałów, były one konsultowane  

z dziekanami.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 41 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG Senat UG pozytywnie zaopiniował wnioski Wydziału Nauk Społecznych, 

Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Oceanografii i Geografii  

o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

 

ad 5  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 19/15  

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. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że zmiana 

dotyczy opłat za odpłatne kształcenie osób spoza Unii Europejskiej. Ponieważ część uczelni 

publicznych stoi na stanowisku, iż nie są konkurencyjne wobec uczelni niepublicznych,  

w których te opłaty są stosunkowo niskie i tym samym korzystniejsze dla studentów 

zagranicznych, MNiSW dało uczelniom możliwość ustalania wysokości tych kosztów  

i postanowiło zmienić przepisy. Wszystko wskazuje na to, że na Uniwersytecie Gdańskim 

wysokości opłat zostaną zachowane na dotychczasowym poziomie. Zgodnie  

z rozporządzeniem MNiSW z dnia 29 lipca 2015 roku zmieniającym rozporządzenie  

w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich 

uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych opłaty powinny być 

pobierane za semestr, a nie za rok akademicki. 

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

głosowała elektronicznie, na 18 osób uprawnionych głosowało 12 osób, 12 osób pozytywnie 

zaopiniowało projekt uchwały.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

nr 19/15 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. 

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

wysokości opłat zostaną określone w zarządzeniu JM Rektora po przeprowadzeniu 

konsultacji z wydziałami.  

 

 

ad 6  

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

uchwały Senatu UG w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku 

odbycia praktyki zawodowej. 

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

tej pory nie było rozwiązania dotyczącego zwalniania z praktyk zawodowych. Obecnie 

studenci aktywni w różnorodnych inicjatywach w kraju i za granicą, na przykład korzystający  

z różnych form zatrudniania, stażu lub wolontariatu będą mieli możliwość zaliczenia tej 

aktywności w poczet praktyki. Warunkiem jest to, żeby student wykazał, iż w trakcie praktyki 

osiągnął efekty kształcenia związane z programem nauczania. Zgodnie z postulatem 

Wydziału Filologicznego wprowadzono dodatkowy wymóg dla praktyk zawodowych 

przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela określony w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. W uchwale zapis 

dotyczący tej kwestii jest zredagowany dość ogólnie, co w praktyce pozwoli uwzględniać 

specyfikę poszczególnych wydziałów. Dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika praktyk, 

może zwolnić studenta na jego wniosek z obowiązku odbycia praktyki zawodowej. 

Szczegółowy tryb zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej określa 

dziekan, można doprecyzować, jakiego rodzaju dokumenty będą wystarczające np. czy będą 

to dokumenty w języku obcym czy będzie konieczność ich tłumaczenia. 

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

Senat UG podjął uchwałę w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku 

odbycia praktyki zawodowej. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7 

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

z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2014/2015. 

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

że informacja ta składa się z trzech części i prezentuje najważniejsze z działań, które 

podejmują jednostki organizacyjne Uczelni oraz zawiera krótką informację o planach na 

kolejny rok akademicki. Część aktywności koncentruje się na realizacji wymogów 

ustawowych, z których część niestety to sprawy biurokratyczne lub wręcz mijające się ze 

sposobem kształtowania jakości kształcenia. Równocześnie ten dokument pokazuje jak często 

obok sformalizowanych przedsięwzięć podejmowane są autorskie inicjatywy wydziałów  

i całej Uczelni. Jeśli chodzi o działania, które są podejmowane przez jednostki organizacyjne, 

to rozbudowane zostały badania ankietowe nad jakością kształcenia, pytania są kierowane 

również do nauczycieli. Ponieważ dość niska jest zwrotność ankiet podjęto działania, które 
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bardziej zainteresują, zmotywują studentów do uczestnictwa w organizowanych ankietach. 

Studenci muszą być lepiej poinformowani o tym, w jaki sposób odczytywane są ich ankiety  

i co wynika z pozyskiwanych informacji. Często studenci wskazują na to, że nie wiedzą, czy 

rzeczywiście wypełnianie ankiet przynosi jakieś rezultaty. Jeśli chodzi o współpracę  

z interesariuszami zewnętrznymi należy silniej wykorzystać fakt, że wielu z nich to 

absolwenci naszej Uczelni. Natomiast, jeśli chodzi o działania na poziomie 

ogólnouczelnianym to należy zwrócić uwagę na realizację projektu Uniwersytet Jutra. Nad 

projektem tym pracowało wiele wydziałów, pokazuje on jak wiele można jeszcze zyskać  

w niektórych przedsięwzięciach. Nie chodzi tylko o staże studentów, staże zagraniczne 

nauczycieli, ale również przygotowywanie specjalistycznych kursów, na przykład z zakresu 

przedsiębiorczości. Planowane działania Działu Jakości Kształcenia są już realizowane. Są to 

sprawy związane z własnymi inicjatywami takimi jak szkolenia z zakresu dydaktyki 

realizowane przez naszych pracowników, które cieszą się bardzo dużą popularnością  

i przynoszą korzyści. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia  

w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015 została pozytywnie 

zaopiniowana przez Uczelniany zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.  

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

Senat UG pozytywnie zaopiniował informację z przebiegu działań dotyczących jakości 

kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2014/2015. 

 

 

ad 8 

Dyrektor, Redaktor naczelny Wydawnictwa UG mgr J. Kamień przedstawiła 

sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 2015 rok. 

Mgr J. Kamień poinformowała, że nadzór na działalnością Wydawnictwa sprawuje 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn. W strukturze wydawnictwa od marca 2014 

roku funkcjonuje Zakład Poligrafii, który prowadzi odrębną gospodarkę finansową. 

Wydawnictwo zatrudniło nowego redaktora, ale nadal współpracuje z wieloma osobami, 

które wykonują prace na zasadach umowy o dzieło bądź umowy zlecenia. Są to wszyscy 

składacze, graficy oraz wielu redaktorów, co pozwala dostosowywać zatrudnianie tych osób 

do aktualnych potrzeb. Łącznie na koniec 2015 roku w Wydawnictwie i Zakładzie Poligrafii 

było zatrudnionych 16 osób, w tym 7 osób w Zakładzie Poligrafii. W 2015 roku nie 

inwestowano w Zakład Poligrafii, ale na rok 2016 planowany jest zakup dwóch maszyn do 

druku cyfrowego a także zakup plotera. Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie poszerzenie 

oferty Zakładu Poligrafii oraz obniżenie kosztu druku wielkoformatowego dla jednostek  

Uniwersytetu Gdańskiego. W 2015 roku Wydawnictwo opublikowało łącznie 137 książek,  

w stosunku do roku poprzedniego jest to wzrost o 11 tytułów i 383 arkusze wydawnicze. 

Książki Wydawnictwa są dystrybuowane za pośrednictwem księgarni internetowej a także 

księgarń współpracujących z Wydawnictwem - jest to ponad 30 księgarń w całej Polsce  

a także 7 hurtowni. Bardzo dobre efekty przynosi współpraca z ogólnopolskim systemem 

dystrybucji wydawnictw Azymut. Dzięki tej współpracy sprzedano książki za ponad  

65 tysięcy złotych. Wydawnictwo bierze aktywny udział w promocjach, które organizuje 

samodzielnie albo we współpracy z innymi instytucjami. Ponadto Wydawnictwo wysyła 

książki na różne konkursy. Wiele książek zostało nagrodzonych, najważniejsza jest nominacja 

do Nagrody Literackiej Gdynia dla książki Dysputa w Valladolid Bartolomè de Las Casas. 

Juan Ginès de Sepúlveda, Domingo de Soto przełożona z hiszpańskiego prze Iwonę 

Krupecką. Była to jedna z dwudziestu nominowanych książek wyłonionych spośród 400 

zgłoszonych tytułów. W dniach 22–25 października 2015 r. Wydawnictwo wzięło udział  

w 19. Targach Książki w Krakowie, podczas których przekład książki Michaela Kimmela  

pt. Społeczeństwo genderowe (na podstawie wyd. The Gendered Society, Oxford University 
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Press) pod redakcją naukową Anny Kłonkowskiej zdobył wyróżnienie przyznane przez 

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych w Konkursie na najlepszy podręcznik i skrypt 

akademicki w roku 2015. Po raz kolejny została też nagrodzona książka Prawo ochrony 

zabytków pod redakcją Kamila Zeidlera, która otrzymała tytuł Książki Roku 2014 

przyznawany przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Wcześniej otrzymała ona 

nagrodę dziennikarzy. W roku akademickim 2014/2015 ogłoszono drugą edycję konkursu na 

najlepszą książkę naukową dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną 

w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie 

najlepszej książki w trzech kategoriach. Nagrodzone książki zostały wyłonione przez 

Kolegium Redakcyjne, a oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej 

inauguracji nowego roku akademickiego. Jury konkursu przyznało nagrody Kamilowi 

Zeidlerowi za książkę Prawo ochrony zabytków w kategorii książka naukowa, Annie 

Szaniawskiej za książkę pt. Skorupiaki Bałtyku w kategorii książka dydaktyczna oraz 

Barbarze Forysiewicz za książkę pt. Witkacy i muzyka. Twórca – dzieło – recepcja  

w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej. Główną nagrodą dla 

laureatów jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie kolejnej książki w okresie 

siedmiu lat od rozstrzygnięcia konkursu. Wydawnictwo współpracuje z jednostkami 

Uniwersytetu Gdańskiego publikując książki naszych autorów oraz współpracuje z innymi 

jednostkami i innymi wydawnictwami, między innymi z Wolters Kluwer, prestiżowym 

partnerem. Wydawnictwo odpłatnie udziela licencji na wersję elektroniczną książek, dzięki 

czemu publikacje pracowników Wydziału Prawa i Administracji UG trafiają do 

elektronicznej bazy LEX. Zwiększa to dostęp do tych publikacji, wpływa na liczbę cytowań. 

W 2015 roku została podpisana umowa o współpracy w ramach stworzonej przez WK strony 

Profinfo Biblioteka, co pozwala na wypożyczanie książek książki w formie e-booków. 

Pomyślnie układa się współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie 

platformy czasopism naukowych. W 2015 roku podpisano kolejną umowę dotyczącą 

umieszczania czasopisma wydawanego przez Wydawnictwo na Portalu Czasopism 

Naukowych. Umożliwia to i ułatwia dostęp do baz naukowych zarówno w Polsce jak i na 

świecie. W ramach współpracy z partnerami z Chin, z kantońskim wydawnictwem Flower 

City Publishing House współwydano tomik poezji chińskiego poety Huang Lihaia pt., Kto 

biega jeszcze szybciej niż błyskawica w przekładzie prof. Wu Lan. Natomiast  

z Wydawnictwem Książek Klasycznych w Szanghaju (Shangai Chinese Classics Publishing 

House) została podpisana umowę na wydanie w 2016 roku przekładu książki Sun Mina  

nt. kaligrafii chińskiej, również w przekładzie prof. Wu Lan. Innym ważnym polem 

współpracy Wydawnictwa z podmiotami zewnętrznymi jest pozyskiwanie środków 

finansowych na wydawanie publikacji zarówno od instytucji jak i przedsiębiorstw. Tego typu 

współpracę podjęto m.in. z działającymi przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony 

Zbiorów, z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Urzędem Miasta Gdyni, Muzeum Historycznym 

Miasta Gdańska, Fundacją Profesora Wacława Szybalskiego, a także Uniwersytetem 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W okresie sprawozdawczym udało się zrealizować 

wszystkie plany wydawnicze pod warunkiem, że książki zostały złożone przez autorów  

w uzgodnionym terminie. Bardzo dobrze rozwija się współpraca Zakładu Poligrafii z innymi 

jednostkami Uniwersytetu, Zakład poszerza współpracę z jednostkami zewnętrznymi  

i w stosunku do roku 2014 usługi wykonane przez Zakład na rzecz klientów zewnętrznych 

wzrosły niemal dwukrotnie. Biorąc pod uwagę plan wydawniczy na rok 2016 bardzo 

pozytywnym czynnikiem jest rosnąca liczbę autorów zgłaszających chęć wydania swoich 

książek w Wydawnictwie, choć widoczna jest też negatywna tendencja do korzystania 

wyłącznie z usługi druku ze względu na oszczędności. 
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Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się z pytaniem, 

·jaka jest liczba sprzedanych książek lub wartość sprzedaży. Rynek wydawniczy jest coraz 

trudniejszy i tak informacja byłaby ciekawa. Chodzi o wartość sprzedaży w ujęciu 

dynamicznym za ostatnich kilka lat.  

Mgr J. Kamień poinformowała, że obecnie nie potrafi udzielić takiej informacji, ale ją 

przygotuje i przedstawi. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn podziękował mgr J. Kamień za 

przedstawione sprawozdanie i przypomniał, że Wydawnictwo znacznie podniosło jakość 

pracy i zbiera wiele bardzo pozytywnych opinii.  

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

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2015 rok. 

 

 

ad 9  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 46 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu UG z dnia 28 stycznia 2016 roku. 

 

 

ad 10 

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

Wyższego ogłosiło wyniki konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 

modułów Rozwój i Umiędzynarodowienie. Wśród laureatów konkursu znaleźli się 

pracownicy Wydziału Filologicznego: prof. dr hab. Małgorzata Książek – Czermińska, 

prof. UG, dr hab. Aleksandra Elżbieta Ubertowska, prof. hab. Grażyna Bożena Tomaszewska 

prof. UG, dr hab. Monika Ludmiła Rzeczycka, prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski 

Łączna suma dofinansowania naszych projektów naukowych to aż 2 miliony 289 tysięcy 512 

złotych. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował organizatorom Uniwersalnej Strefy 

Nauki, która odbyła się w dniach 5-7 lutego w Galerii Bałtyckiej. Zaangażowanych było 

dziewięć wydziałów, jest to doskonała promocja Uczelni. JM Rektor zaprosił do udziału  

w piknikach naukowych, które odbędą się w trzech miastach naszego województwa  

oraz w Ostródzie. Impreza jest organizowana wspólnie z samorządem i jest adresowana 

szczególnie do młodzieży.  

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

uczelni studiuje niewielu obcokrajowców, pełnopłatnych uczestników studiów 

podyplomowych, ale czasem kierownicy studiów podyplomowych mają z nimi problem. 

Zdarzało się bowiem, że obcokrajowcy mający wnosić w euro opłatę wyższą niż studenci 

polscy, składali podania o obniżenie opłaty i deklarowali, że podejmą naukę wówczas, gdy 

będą płacili tyle co Polacy. Teraz pojawiła się możliwość ujednolicenia wysokości opłat  

i obcokrajowcy odbywający studia na zasadzie pełnej odpłatności do tej pory określonej  

w euro będą mogli uiszczać opłatę tej samej wysokości co polscy słuchacze studiów 

podyplomowych. Wydaje się, że jest to sprawiedliwe rozwiązanie. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przypomniał, że w związku z aplikacją  

o Europejską Kartę Naukowca pracownicy i doktoranci powinni wypełnić ankietę. Do tej 

pory w ankiecie udział wzięło 43%, ale wymagane jest 50%. Ponieważ termin upływa w dniu 

jutrzejszym należy zmobilizować tych wszystkich, którzy jeszcze ankiety nie wypełnili. 

2 marca odbędzie się posiedzenie uczelnianej komisji pracującej nad EKN i po opracowaniu 
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wyników wniosek zostanie wysłany ponownie. Wniosek uzyskał już pozytywne recenzje, 

więc jest szansa, że po uzupełnieniu zgodnie z zaleceniami zostanie on pozytywnie 

rozpatrzony.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że na stronach MNiSW 

znajduje się informacja o możliwości składania wniosków dotyczących debiurokratyzacji 

szkolnictwa wyższego. Do 15 marca można za pomocą prostej aplikacji dostępnej na stronach 

MNiSw wysłać uwagi dotyczące przepisów utrudniających działalność oraz propozycję ich 

modyfikacji wraz z uzasadnieniem. Uwagi skierować również do sekretariatu Prorektora ds. 

Nauki. Warto tę inicjatywę podjąć. Minister zapowiedział, że 1 września pojawi się kolejna 

nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zaproponował przedłużenie o tydzień możliwości 

uczestnictwa w ankiecie niezbędnej do złożenia wniosku o Europejską Kartę Naukowca.   

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

możliwe. 

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że mediach i w społeczeństwie toczy się 

dyskusja na temat zawartości i znaczenia ostatnio ujawnionych dokumentów dotyczących 

Lecha Wałęsy, przechowywanych w domu przez gen. Cz. Kiszczaka. Istnieją powody, dla 

których głos w tej sprawie powinien zabrać Senat naszej Uczelni, ponieważ Uniwersytet 

Gdański, jako uczestnik życia społecznego jest zainteresowany rolą, jaką odegrał Lech 

Wałęsa w zmianach systemu politycznego kraju i jako taki winien zająć stanowisko w tej 

sprawie. Obliguje do tego także fakt, że Lech Wałęsa jest Doktorem Honoris Causa 

Uniwersytetu Gdańskiego. Stosunek każdego z nas do ujawnionych akt może się istotnie 

różnić. Związane jest to z naszym systemem wartości, a także doświadczeniami  

z bezpośredniego uczestnictwa w tych przemianach. Mamy w pamięci, szczególnie dotyczy to 

starszych senatorów, przeżycia z okresu strajków lat osiemdziesiątych, okresu powstania 

Solidarności, stanu wojennego, czas Okrągłego Stołu, okres prezydentury Lecha Wałęsy  

i przemian III RP. Może warto przypomnieć, jak wielu z nas z niepokojem zastanawiało się, 

czy Lech Wałęsa ugnie się pod wpływem władzy komunistycznej w sierpniu 1980 roku, 

podczas internowania w Arłamowie, podczas negocjacji Okrągłego Stołu. Mogą to być 

doświadczenia indywidualne i nie wszyscy je w ten sposób przeżywali. Nie ulega jednak 

wątpliwości, że jako społeczność Uniwersytetu Gdańskiego uznaliśmy, że rola Lecha Wałęsy 

w tych przemianach systemu politycznego w Polsce była kluczowa. Daliśmy temu wyraz  

w uchwale Senatu UG o nadaniu Mu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego 

w marcu 1990 roku. Byliśmy wówczas jednomyślni. Dzisiaj, gdy pojawiają się głosy  

o odebraniu Lechowi Wałęsie Nagrody Nobla, o zmianie nazwy lotniska Jego imienia  

w Gdańsku można spodziewać się wniosku o odebraniu Lechowi Wałęsie tytułu honoris 

causa naszego Uniwersytetu. Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński stwierdził, że Jego zdaniem 

istnieje potrzeba, aby Senat UG podjął uchwałę potwierdzającą swoje stanowisko dotyczące 

roli Lecha Wałęsy w odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności, wolności i demokracji. 

Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zaproponował podjęcie krótkiej uchwały, która nie odnosi 

się do trwającej dyskusji na temat ujawnionych dokumentów, ale uchwały, która podtrzyma 

argumenty, jakie były pod uwagę w chwili przyznawania Lechowi Wałęsie tytułu Doktora 

Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że 

niniejszą propozycję składa w imieniu grupy senatorów, która jako celowe uznała podjęcie 

takiej uchwały i następnie przedstawił treść proponowanej uchwały: 

„Senat Uniwersytetu Gdańskiego potwierdza swoje pełne przekonanie  

o nieprzemijających zasługach Pana Lecha Wałęsy dla rozwijania i krzewienia idei wolności  

i demokracji, odrodzenia wartości humanistycznych, godności i praw człowieka, 

społeczeństwa i narodu. 
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Dokonania te były decydującą przesłanką do nadania Lechowi Wałęsie tytułu Doktora 

Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego w marcu 1990 roku. Wyrażamy uznanie dla roli, 

jaką odegrał Lech Wałęsa w odzyskiwaniu przez Polską pełnej suwerenności i wolności.” 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, iż zgadza się z treścią tej uchwały, jest 

ona wyważona i nie odnosi się do polityki.  

 Prof. dr hab. K. Bieńkowska-Szewczyk podziękowała Dziekanowi prof. dr hab.  

J. Bielińskiemu za inicjatywę, która jest okazją do wyrażenia stanowiska Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa poinformował, że także jest zadowolony, iż  

w ten sposób Senat Uniwersytetu Gdańskiego może wyrazić uznanie zasług, które  

Lech Wałęsa poniósł nie tylko dla Polski, ale dla całego świata a szczególnie Europy. 

Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa podziękował Dziekanowi prof. dr hab.  

J. Bielińskiemu za to, że nie włączył do tej uchwały komentarzy dotyczących bieżących 

wydarzeń. 

 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny również podziękował za tę inicjatywę i stwierdził, 

że uchwała jest wyważona i bardzo dobrze sformułowana.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 42 osoby tak, 2 osoby 

nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w 26. rocznicę przyznania Lechowi Wałęsie doktoratu honoris 

causa Uniwersytetu Gdańskiego 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Prorektor ds. badań naukowych  

i funduszy strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Stanisław Kistryn 

zaprezentuje wykład dotyczący finansowania działalności naukowej na uczelniach oraz prac 

Uniwersyteckiej Komisji Nauki.  

 

Następne posiedzenie odbędzie się 31 marca 2016 roku. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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