
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 stycznia 2017 roku 
 
 Posiedzeniu w zastępstwie JM Rektora dra hab. J. P. Gwizdały przewodniczył 
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski odczytał listę Senatorów, którzy 

usprawiedliwili swoją nieobecność. 
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że JM Rektor  

dr hab. J. P. Gwizdała oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab.  
P. Stepnowski nie uczestniczą w posiedzeniu Senatu UG, ponieważ biorą udział  
w konferencji programowej związanej z przygotowaniem Narodowego Kongresu Nauki. 
 Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że nowymi 
Senatorami - przedstawicielami Samorządu Doktorantów są Pan mgr Piotr Zieliński - 
Przewodniczący oraz Pan mgr Jan Buławski.  
 
 
ad 1  

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski wręczył Panu  
dr Jurandowi Czermińskiemu Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego Bene merito et 
merenti, który został Mu przyznany w uznaniu szczególnych zasług dla społeczności 
akademickiej i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, oraz za wieloletnią pracę, szczególnie 
na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. Krzysztof Bielawski pogratulował Panu  
dr Jurandowi Czermińskiemu w imieniu JM Rektora, Senatu UG oraz całej społeczności 
akademickiej.  
 
 
ad 2 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG wręczyła 
doktorantom nagrody JM Rektora UG. Nagrody otrzymali: mgr Iga Nehring - Wydział 
Oceanografii i Geografii, mgr Grzegorz Gołuński – Międzyuczelniany Wydział 
Biotechnologii UG i GUMed, mgr Wacław Kulczykowski – Wydział Historyczny,  
mgr Klaudia Milewska – Wydział Biologii, mgr Marcin Czapla – Wydział Chemii,  
mgr Łukasz Sobolewski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, mgr Aleksandra 
Kurowska-Susdorf – Wydział Nauk Społecznych, mgr Joanna Żebrowska – 
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, mgr Sylwia Zielińska – Wydział 
Biologii. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG w imieniu JM Rektora, 
Senatu UG oraz własnym pogratulowała wszystkim wyróżnionym. 
 
 
ad 3 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wręczył studentom 
dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Stypendia otrzymali: Sebastian 
Chamera – Wydział Biologii, Joanna Łaszcz – Wydział Filologiczny, Jakub Maculewicz – 
Wydział Oceanografii i Geografii, Monika Mokosińska – Wydział Nauk Społecznych,  
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Anna Parlak – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Artur Sawicki – Wydział Nauk 
Społecznych, Bianka Wołoncewicz – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.  
Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok 
akademicki 2016/2017 otrzymali także doktoranci: mgr Aleksandra Dydecka – Wydział 
Biologii, mgr Marta Kobusińska – Wydział Oceanografii i Geografii, mgr Iga Nehring – 
Wydział Oceanografii i Geografii 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG pogratulował 
wyróżnionym studentom i doktorantom i życzył dalszych osiągnięć.  
 
 
ad 4  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie Panu dr Jurandowi Czermińskiemu Medalu Uniwersytetu Gdańskiego. 
2. Wręczenie doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego nagród Rektora za wybitne 
osiągnięcia naukowe, organizacyjne i sportowe. 
3. Wręczenie studentom i doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów 
potwierdzających przyznanie stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 
5.1. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Artura Blaima na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Bogumiła 
Linde na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.3. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Pawła Antonowicza na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.4. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Jarosława Waśniewskiego na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.5. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra hab. Jacka Taraszkiewicza na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.6. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie ks. dra hab. Adama Romejko na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
5.7. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Sylwii Majkowskiej-Szulc 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok. 
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG  
w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk 
Społecznych. 
8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zniesienia Studiów drugiego stopnia na 
kierunku Prawo. 
9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG  
w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
10. Opinia Senatu UG w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych. 
11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
15 grudnia 2016 roku. 
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
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ad 5.1 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Artura Blaima na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Artura Blaima na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 5.2 
 Dr hab. A. Kubicki, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki o zatrudnienie prof. dra hab. Bogumiła Linde na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie prof. dra hab. Bogumiła Linde na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.3 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Pawła Antonowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
dra hab. Pawła Antonowicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 5.4 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Jarosława Waśniewskiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 56 osób tak,  
1 osoba wtrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
dra hab. Jarosława Waśniewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 5.5 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dra hab. Jacka Taraszkiewicza na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 53 osoby tak,  
2 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra hab. Jacka Taraszkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 5.6 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie ks. dra hab. Adama Romejko na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 52 osoby tak,  
2 osoby nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
ks. dra hab. Adama Romejko na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 5.7 
 Prof. dr hab. E. Bagińska przedstawiła wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dr hab. Sylwii Majkowskiej-Szulc na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 47 osób tak,  
4 osoby nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dr hab. Sylwii Majkowskiej-Szulc na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 6  

Kwestor mgr O. Dziubek przedstawiła projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
nowelizacji planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok. 

Kwestor mgr O. Dziubek omówiła następujące pozycje nowelizacji Planu 
rzeczowo-finansowego na 2016 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 nastąpił wzrost dotacji podstawowej, 
między innymi na utrzymanie budynku Biotechnologii oraz dofinansowanie kierunku 
Etnofilologia kaszubska. Ogólnie zmniejszyły się wpływy z opłat za świadczone usługi 
edukacyjne, ale wzrosły wpływy z opłat za studia podyplomowe. Weryfikacji uległy 
wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie 
doszła do skutku sprzedaż budynków przy ul. Pomorskiej w Gdańsku oraz Twierdzy 
Wisłoujście. Jeśli chodzi o wydatki nastąpił niewielki wzrost wynagrodzeń osobowych 
oraz spadek wynagrodzeń bezosobowych. Remonty zgodnie z rzeczywistym wykonaniem 
zostały zrealizowane na mniejszą kwotę, ale zostaną wykonane w bieżącym roku. Stan 
środków na koniec okresu rozliczeniowego jest plusowy. Wzrosła dotacja na działalność 
statutową, w tym na utrzymanie potencjału badawczego i utrzymanie specjalnego 
urządzenia badawczego. Nastąpił spadek środków w pozycji: środki zagraniczne na 
realizację projektów badawczych. Jeśli chodzi o wydatki odnotowano spadek 
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wynagrodzeń osobowych płatnych z działalności badawczej . Między innymi wynika to  
z tego, że nie jest jeszcze skompletowana załoga nowego statku. Wzrost kosztów podróży 
służbowych oraz stypendiów naukowych wynika z przyznanych grantów. Trzeba było 
dokonać zmian związanych z faktyczną realizacją inwestycji, zmniejszono nakłady na 
budowę Centrum Sportowego, na które największe nakłady będą ponoszone w 2017 
roku. Zmiany nastąpiły także w związku z rozbudową budynku Instytutu Informatyki. 
Projekt jest w trakcie realizacji i większość nakładów będzie ponoszona w bieżącym roku. 
Po wnikliwej analizie zrezygnowano z przystąpienia do partnerstwa prywatnego 
dotyczącego DS 9. W kolejnych planach inwestycja ta będzie to podzielona na remont  
i rozbudowę. Nastąpiło zwiększenie dotacji z budżetu na Fundusz pomocy materialnej dla 
studentów i doktorantów. Ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie, ale dokonano 
niewielkich przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami. Duży wzrost 
kosztów odnotowano w Akademickim Związku Sportowym, wiąże się to z awansem 
drużyny futsalu do ekstraklasy, znacznie wzrosły koszty organizacyjne. Władze AZS 
starają się o sponsorów. Parlament Studentów wydatkował nieco więcej środków, 
nastąpiło także niewielkie przesunięcie środków w rezerwach Prorektorów.  

Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG, Przewodniczący Senackiej Komisji 
Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały, na 18 osób uprawnionych głosowało 11 osób, 11 osób tak.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że warto zwrócić uwagę na dwie istotne 
zmiany - jedną niekorzystną a drugą neutralną. Zmiana niekorzystna, to stałe 
zmniejszanie się wpływów z opłat za studia niestacjonarne bo studia podyplomowe 
zarabiają nieco więcej. Natomiast jeśli chodzi o działalność naukową, to mniejsze wpływy 
z projektów badawczych zagranicznych są chwilowe. Sytuacja taka jest prawie na 
wszystkich uczelniach w kraju. Wyjaśnia to mniejsze wydatki na wynagrodzenia. 
Niebezpieczeństwo jest takie, że w wyniku zmiany algorytmu w tym roku Uczelnia może 
otrzymać dotację mniejszą o 3% i trzeba będzie sobie z tym problemem poradzić.  

Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że z powodu przesunięć środków 
zmniejszono finanse Biblioteki UG. Niezrozumiałe jest dlaczego znacznie zwiększyły się 
wydatki na studenckie koła naukowe i wyjazdy służbowe studentów. Z czego wynika tak 
wysoki koszt funkcjonowania Parlamentu Studentów, na jakie cele te pieniądze są 
wydatkowane?  

Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że w tej chwili nie dysponuje wszystkimi 
dokładnymi danymi, żeby wyjaśnić to zagadnienie, ale chętnie udzieli informacji na ten 
temat w terminie późniejszym, w Kwesturze. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
Parlament finansuje wiele inicjatyw studenckich, także w zakresie działalności kół 
naukowych, różnego rodzaju festiwale, między innymi Juwenalia oraz wyjazdy 
studentów. Nie chodzi tu o Parlament jako biuro, tylko o szeroko pojętą działalność 
Parlamentu Studentów w zakresie działań prostudenckich w skali Uczelni.  

Dr hab. J. A. Włodarski, prof. UG poinformował, że zwiększone wydatki wynikają  
z kosztów poniesionych na ochronę Juwenaliów, które w związku z wydarzeniami, jakie 
miały miejsce w Bydgoszczy na Uniwersytecie Przyrodniczym, w poprzednim roku były 
imprezą bezalkoholową. Egzekucja tej decyzji przełożyła się na wzmocnienie ochrony,  
a co za tym idzie wzrost kosztów.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że Sekcja ds. Marketingu (Biuro 
Promocji) dysponuje dość wysokimi środkami finansowymi, ale w rzeczywistości 
wydziały ponoszą koszty tego typu działalności. Czy wydziały mogą liczyć na środki z tej 
puli na działania mające charakter promocyjny lub marketingowy? 
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Kwestor mgr O. Dziubek poinformowała, że Biuro Promocji z tych środków 
realizuje zadania, do wykonania których zostało powołane takie jak np. film promocyjny 
czy ogłoszenia w prasie i wszystkie inne wydatki związane z promocją Uczelni.  

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski stwierdził, że wydziały powinny 
wiedzieć, w jaki sposób mogą korzystać z tego funduszu. Uwaga ta zostanie przekazana 
JM Rektorowi. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie nowelizacji planu rzeczowo-finansowego 
Uniwersytetu Gdańskiego na 2016 rok. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 
 

ad 7 
Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie określenia efektów kształcenia 
na kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych. 

Dr hab. M. Lipowska, prof. UG poinformowała, że zmiana polega na korekcie 
efektów kształcenia na kierunku Psychologia. Do tej pory efekty kształcenia odnosiły się 
do dziedzin - nauki społeczne, nauki humanistyczne i w niewielkiej części do nauk 
medycznych. W związku z nowymi regulacjami prawnymi oraz sugestią PKA o zawężenie 
tożsamości naukowej kierunku należy ograniczyć efekty kształcenia do nauk społecznych 
i humanistycznych. W odniesieniu do niektórych przedmiotów na pierwszych latach nie 
można odciąć się od nauk medycznych, bo człowiek to i ciało i dusza, ale ogólne efekty 
kształcenia zostaną skorygowane. 

Dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. 
Kształcenia poinformowała, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym senat 
uczelni określa efekty kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym 
plany studiów, odpowiednio do poziomu i profilu kształcenia. Komisja jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Nauk Społecznych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosował0 57 osób, 55 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 17/12 Senatu UG w sprawie 
określenia efektów kształcenia na kierunkach studiów na Wydziale Nauk Społecznych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Prof. dr hab. E. Bagińska przedstawiła projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
zniesienia studiów drugiego stopnia na kierunku Prawo i poinformowała, że nowelizacja 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zniosła możliwość prowadzenia kierunku Prawo 
na studiach drugiego stopnia. 

Dr hab. Teresa Kamińska, prof. UG Przewodnicząca Senackiej Komisji  
ds. Kształcenia poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Wydziału Prawa i Administracji.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zniesienia Studiów drugiego stopnia na kierunku 
Prawo. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 9 
Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski przedstawił projekt uchwały 

Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego 
stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję  
2016-2020. 

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że na posiedzeniu 
w dniu 16 grudnia 2016 roku Rada Doktorantów dokonała wyboru przedstawicieli 
doktorantów do poszczególnych komisji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 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 10 

Dyrektor Studium Języków Obcych mgr A. Swebocka poinformowała, że zmiana 
Regulaminu Studium Języków Obcych obejmuje całokształt spraw związanych  
z działalnością Studium, w tym określenie szczegółowych kompetencji Dyrekcji i Rady 
Studium. Ponadto powołano Radę Konsultacyjną, organ opiniodawczy JM Rektora,  
w skład której wchodzą także przedstawiciele innych jednostek. Nowe regulacje mają na 
celu uelastycznienie struktury organizacyjnej Studium. Chodzi o stworzenie możliwości 
grupowania zadań w większe struktury, co będzie możliwe dzięki stworzeniu przez  
JM Rektora doraźnych jednostek - na wniosek własny lub na wniosek dyrektora. Te 
działania mają charakter projakościowy. Planuje się powołanie w najbliższym czasie 
dwóch podzespołów – do spraw metodyki i jakości kształcenia i drugi do spraw 
tłumaczeń. Regulamin aktualizuje również dotychczasowe zapisy dotyczące 
powoływania Dyrektora Studium. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.  

Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski w zastępstwie nieobecnej 
Przewodniczącej Senackiej Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-Jankowskiej, prof. 
UG poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała zmianę Regulaminu Studium 
Języków Obcych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii Senatu UG w sprawie Regulaminu Studium 
Języków Obcych. 
Uchwała w załączeniu do oryginału protokołu.  
Zarządzenie Rektora w sprawie Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu 
Gdańskiego w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
15 grudnia 2016 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
15 grudnia 2016 roku. 
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ad 12 
 Dr hab. R. Grzybowski, prof. UG poinformował, że w związku z nowym algorytmem 
pojawiła się informacja o zmniejszeniu o 20% planowanej rekrutacji w przyszłym roku 
akademickim. Należy się zastanowić, czy zmniejszeniu liczby rekrutowanych studentów 
nie będzie towarzyszył powrót do organizacji kształcenia z lat poprzednich. Chodzi  
o wielkość grup ćwiczeniowych, seminaryjnych i wykładowych. Zmniejszenie liczby 
studentów może oznaczać, że zabraknie godzin na obsadę dla kadry, którą być może 
trzeba będzie zmniejszyć. Wówczas znowu zmniejszy się liczba studentów 
przypadających na nauczyciela akademickiego. Mniejsze grupy to lepsza jakość, więcej 
ćwiczeń, bezpośredni kontakt studenta z prowadzącym. Duże grupy ćwiczeniowe  
i wykładowe na Wydziale Nauk Społecznych powodują, że praktycznie nie można 
przeprowadzać egzaminów ustnych. Rekrutacja powinna być efektywna, a na naszej 
Uczelni rekrutacja jest skokowa. Rekrutacja jest otwierana, zamykana a następnie ogłasza 
się listę przyjętych. Potem często okazuje się, że np. 15% zarekrutownych osób wybrało 
inny wydział, bo przecież kandydaci mogą składać papiery na kilka wydziałów. Kiedyś 
rekrutacja była krocząca, kolejne osoby były automatycznie przesuwane na wolne 
miejsca. W tej chwili nie można tego zrobić i efekt jest taki, że rekrutowany jest pewien 
odsetek tzw. martwych dusz. Należy zastanowić się co można zrobić, żeby rekrutacja była 
elastyczna i efektywna. Czy jest władze rektorskie rozważają przywrócenie warunków 
zapewniających właściwą jakość kształcenia? 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że na 
Uniwersytecie Gdańskim proces rekrutacyjny nie jest procesem zamkniętym. Uczelnia  
w ostatnich latach bardzo dobrze wypadała w procesach rekrutacyjnych w skali kraju, 
właśnie dlatego, że miała dość elastyczny system rekrutacyjny, który dawał możliwość 
wydłużania terminów rejestracji, otwierania dodatkowej rekrutacji uzupełniającej. 
Rekrutacja zaczynała się na początku lipca a kończyła się w połowie października. 
Uczelnia ma niewielki wpływ na wybory dokonywane przez kandydatów na studia, prawo 
daje im możliwość rekrutowania się na kilka kierunków jednocześnie. Decyzje o wyborze 
kierunku studiów kandydaci często podejmują dopiero w październiku, kiedy muszą 
podpisać umowę z Uczelnią. Wydaje się że obecna rekrutacja jest dość elastyczna, daje 
możliwość szybkiego reagowania na trudne sytuacje. Z wyjątkiem systemu 
rekrutacyjnego Uczelnia przejdzie na system obsługi studenta USOS, który jest przyjęty 
na większości uczelni w Polsce. IRK w tym systemie jest sztywna i zamknięta, uczelnie 
tracą właśnie na rekrutacji. Wszelkie uwagi dotyczące rekrutacji będą rozpatrywane 
przez władze rektorskie.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że JM Rektor powołał zespół, który 
ma zbadać jakie będą skutki wprowadzenia nowego algorytmu. Na Uniwersytecie 
Gdańskim na jednego nauczyciela akademickiego przypada więcej niż trzynastu 
studentów. Z tego powodu Uczelnia będzie stratna. Bardzo przybliżone wielkości 
pokazują, że składnik studencki zmniejszy się o około 40%, jest to bardzo dużo.  
W kolejnym roku ulegnie zmniejszeniu stała przeniesienia - teraz ma wartość 0,57,  
a będzie miała 0,50. W związku z tym JM Rektor prawdopodobnie będzie proponował 
dziekanom zmniejszenie na niektórych wydziałach o 20% najbliższej rekrutacji. Na 
chwilę obecną nie podjęto jeszcze wiążących decyzji w tej sprawie. Wydaje się, że 
rekrutację trzeba będzie ograniczać stopniowo, bo algorytm może się znowu zmienić. To 
wszystko nie oznacza, że Uczelnię będzie stać na kształcenie w mniejszych grupach, bo 
mniejsze środki finansowe spowodują dokładnie odwrotne działania. Uczelnie, które 
przekroczą trzynastu studentów na jednego nauczyciela akademickiego muszą liczyć się 
z tym, że pogorszy się jakość kształcenia i tym bardziej będą starały się kształcić w dużych 
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grupach, żeby zamknąć się w kosztach. Od przyszłego roku akademickiego wejdą nowe 
wyższe stawki za nadgodziny, co dodatkowo będzie bardzo poważnie obciążało finanse 
uczelni.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że limity 
przyjęć na studia trzeba uchwalić najpóźniej w marcu. Ogólnie chodzi o zmniejszenie 
liczby osób przyjętych na pierwszy rok studiów a nie o zmniejszenie całkowitej liczby 
studentów, która jest brana pod uwagę przy wyliczaniu algorytmu. Jeżeli rekrutacja 
będzie zmniejszona o 15-20% w skali poszczególnych wydziałów, to będzie to 
rzeczywiście znaczne zmniejszenie studentów o około 1000 osób w skali Uczelni. Trzeba 
dostosować się do nowego algorytmu i podjąć działania, dzięki którym straty finansowe 
będą jak najmniej dotkliwe.  
 Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski przypomniał, że sposób 
wprowadzenia nowego algorytmu zaskoczył wszystkich. Dyskusja na ten temat wciąż 
trwa, odbywają się kolejne konferencje programowe, MNiSW ciągle poszukuje rozwiązań. 
Należy mieć nadzieję, że będą one korzystne dla całego środowiska.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że zmiana 
algorytmu nie oznacza obniżenia liczebności grup, nie planuje się zmiany zarządzenia JM 
Rektora w tej sprawie. Nie przewiduje się również działań, które miałyby na celu 
zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników ale należy pamiętać o tym, że w skali 
Uczelni nauczyciele łącznie wypracowują bardzo dużo nadgodzin. Zadaniem władz 
rektorskich jest analiza tej sytuacji i takie zarządzenie ryzykiem, żeby sytuacja Uczelni 
była jak najbardziej stabilna i prorozwojowa. 
 Dr hab. R. Grzybowski, prof. UG stwierdził, że prawdopodobnie to, co się teraz 
dzieje jest początkiem pewnego procesu, być może w przyszłym roku trzeba będzie 
dokonywać kolejnych cięć. Chodzi o to, żeby przy znacznie mniejszej liczbie studentów 
utrzymać stan kadrowy nie zapominając o zatrudnianiu nowej, młodej kadry.  
 Prorektor ds. Rozwoju prof. dr hab. K. Bielawski poinformował, że dyskusja na ten 
temat będzie kontynuowana. 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 23 lutego 2017 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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