
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 września 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  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył dr hab. Michałowi Szymańskiemu  
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed list gratulacyjny w związku  
z otrzymaniem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i wyraził 
słowa uznania za determinację w dążeniu do rozwoju naukowego w ramach 
konsekwentnie realizowanej ścieżki kariery poprzez wszelkie aktywności prowadzone na 
rzecz popularyzowania dziedzin nauki jakimi są biochemia i biofizyka. Działalność  
dra hab. Michała Szymańskiego przyczynia się do dynamicznego rozwoju całej, złożonej 
biologii strukturalnej. Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała złożył dr hab. Michałowi 
Szymańskiemu życzenia owocnego kontynuowania działalności dla dobra i rozwoju 
społeczności akademickiej, zadowolenia z wykonywanej pracy oraz wszelkiej 
pomyślności. 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research 
Council – ERC) został przyznany w konkursie ERC Starting Grant i wynosi 1.5 mln euro. 
Projekt będzie realizowany przez pięć lat. Przewodnie motto grantów ERC to High risk – 
high gain. Celem tego projektu jest dostarczenie podstawowego strukturalnego modelu 
oraz mechanistycznego zrozumienia działania kompleksu naprawiającego DNA  
w ludzkich mitochondriach. Laboratorium i grupa badawcza, którą kieruje  
dr hab. Szymański, koncentruje się na badaniu struktury enzymów odpowiedzialnych za 
replikacje i naprawę materiału genetycznego, zarówno w komórkach ludzkich, jak 
również u wirusów i bakterii. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że nowym Senatorem 
reprezentującym Wydział Prawa i Administracji jest dr Hanna Wolska, która została 
wybrana w miejsce dr hab. Anny Rytel-Warzochy.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył prof. dr hab. Natalii  
Marek-Trzonkowskiej z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi akt potwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora. Akty 
potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego otrzymali:  
dr hab. Radosław Kossakowski z Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Mariusz Grinholc  
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr hab. Maciej Nyka  
z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray z Wydziału 
Filologicznego. JM Rektor pogratulował wyróżnionym profesorom i życzył dalszych 
osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że punkt 3.3 - wniosek Wydziału 
Chemii o zatrudnienie dra hab. Adama Sieradzana na stanowisku profesora uczelni został 
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zdjęty z porządku obrad a punkt 11 Regulamin rady dyscypliny naukowej UG, został 
przełożony na posiedzenie Senatu UG w październiku  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat uwzględniając wniesione poprawki 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 Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Sebastiana 
Mahlika na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Tomasza 
Paterka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.3. zdjęty z porządku obrad -Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Adama 
Sieradzana na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.4. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Tarzycjusza Bulińskiego na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.5. Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Sławomira Jędraszka na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim,  

3.6. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Horodeckiej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.7. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Bielenia-Grajewskiej 
na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.8. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Moniki Słomińskiej-Wojewódzkiej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.9. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Iwony Mruk na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.10. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Anny Aksmann na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim.  

4. Opinia Senatu UG w sprawie dyrektorów szkół doktorskich. 
5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego 

(Ordynacja wyborcza).  
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zapewnienia wkładu własnego na 

współfinansowanie projektu „Nadmorska Leśniczówka”.  
7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku 

w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na 
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.  

9. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 87/19 w sprawie Regulaminu 
Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego 
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 
11. Punkt przełożony na posiedzenie Senatu UG w październiku (Regulamin rady dyscypliny naukowej 

UG). 

12. Projekt uchwały Senatu UG określającej sposób postępowania w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim. 

13. Projekt uchwały Senatu UG określającej sposób postępowania w sprawie nadania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim. 
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14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się 
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.  

15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku 
Technologie kosmiczne i satelitarne.  

16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku European 
Business Administration prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do 
dyscypliny naukowej. 

17. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku European and 
International Business Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do 
dyscypliny naukowej. 

18. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez 
Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin 
naukowych. 

19. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego 
kierunku Biznes i technologia ekologiczna prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny 
i Wydział Chemii 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 Matematyka 
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 zmiany uchwały nr 48/19 Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

22. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia angielska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

23. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia 
germańska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

24. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia polska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

25. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia rosyjska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

26. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia 
romańska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 



 4 
 

27. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Iberystyka 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

28. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Cultural 
Communication prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych 
oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

29. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Etnofilologia 
kaszubska prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

30. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Studium 
Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej prowadzonego przez Wydział 
Filologiczny do dyscyplin naukowych. 

31. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Historia 
prowadzonego przez Wydział Historyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

32. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 41/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Chemia prowadzonego przez Wydział Chemii do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów 
do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

33. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 43/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Biologia prowadzonego przez Wydział Biologii do 
dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów 
do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

34. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 35/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Geografia prowadzonego przez Wydział Oceanografii 
i Geografii do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym 
kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

35. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 19/19 w sprawie utworzenia na 
Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją. 

36. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 20/19 w sprawie utworzenia na 
Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. 

37. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 73/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Psychologia prowadzonego przez Wydział Nauk 
Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym 
kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

38. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 32/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Pedagogika 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 nr 60/17 

39. 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. 
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40. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
27 czerwca 2019 roku.  

41. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Sebastiana Mahlika na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Sebastiana Mahlika na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Tomasza Paterka na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Tomasza Paterka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Wniosek Wydziału Chemii o zatrudnienie dra hab. Adama Sieradzana na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim -  zdjęty z porządku obrad  
 
ad 3.4 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie dra hab. Tarzycjusza Bulińskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Tarzycjusza Bulińskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 

ad 3.5 
Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 

o zatrudnienie dra hab. Sławomira Jędraszka na stanowisku profesora uczelni w 
Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Sławomira Jędraszka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 3.6 
Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 

Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Horodeckiej na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Magdaleny Horodeckiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.7 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Bielenia-Grajewskiej na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr hab. Magdaleny Bielenia-Grajewskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.8 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii 
o zatrudnienie dr hab. Moniki Słomińskiej-Wojewódzkiej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie  
dr hab. Moniki Słomińskiej-Wojewódzkiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3.9 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Iwony Mruk na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Iwony Mruk na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim.  
 
ad 3.10 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Anny Aksmann na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie  
dr hab. Anny Aksmann na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 

Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG zauważył, że we wnioskach wykazano punkty 
za publikacje zgodnie z najnowszą punktacją z nowej listy. Istnieje również punktacja 
MNiSW za lata, w których publikacje były publikowane. Czy w czasie parametryzacji będą 
stosowane dwie różne punktacje? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, 
że trzeba odróżnić proces parametryzacji dyscyplin naukowych, gdzie rzeczywiście 
będzie używana punktacja w zależności od okresu publikowania, od charakterystyki 
pracownika. Zgodnie z wytycznymi MNiSW do oceny jednostkowej pracownika należy 
stosować aktualnie obowiązujące przepisy.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że nie ma nic przeciwko takiemu 
rozwiązaniu, ale wydaje się, że można to policzyć rzetelnie, czyli przyjąć taką liczbę 
punktów jak obowiązywała w chwili publikowania. Jeżeli dane czasopismo w 2017 roku 
miało 30 punktów, a nie 120 jak obecnie, to trzeba liczyć 30 punktów.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że każdorazowo trzeba odróżniać proces oceny parametrycznej która 
dotyczy oceny zbiorowisk od oceny jednostkowej. Wydaje się, że nie jest błędem 
prezentacja pracowników jaka została przyjęta w omawianych wnioskach. Na 
najbliższym posiedzeniu Senatu zostaną przedstawione jasne wytyczne w tym zakresie.  
 
 
ad 4 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgodnie z § 76 ust. 1 Statutu UG z dnia 13 czerwca 2019 roku szkołą 
doktorską kieruje dyrektor szkoły powołany przez Rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu. 
Wyłonieni zostali następujący kandydaci na dyrektorów szkół doktorskich Uniwersytetu 
Gdańskiego:  
- dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, kandydatka na 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. Pani dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG Jest bardzo zaangażowana  
w działalność na swoim Wydziale oraz Uczelni, reprezentowanie jej na zewnątrz. Między 
innymi członkiem grupy roboczej przy MNiSW do spraw społecznej odpowiedzialności 
uczelni a także członkiem Zespołu do spraw Europejskiej Karty Naukowca. Jest osobą 
znaną, gwarantującą właściwą reprezentację nauk wchodzących w skład wszystkich 
dyscyplin naukowych tej szkoły. W Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych  
i Społecznych funkcjonowały będą dwie dziedziny nauki - nauki społeczne i nauki 
humanistyczne. W związku z tym zastępcą dyrektora ma być osoba reprezentująca 
dziedzinę nauk humanistycznych. Wstępnie zaproponowano kandydaturę dra hab. 
Tomasza Swobody, prof. UG, jednakże została ona wycofana, gdyż Pan profesor ma wiele 
innych obowiązków, 
- prof. dr hab. Adam Prahl z Wydziału Chemii jest kandydatem na Dyrektora Szkoły 
Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. dr hab.  
Adam Prahl był wieloletnim kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Chemii, 
angażuje się w szereg rozmaitych działań na poziomie Uczelni, uczestniczył  
w przygotowaniu regulaminu szkół doktorskich, był także prodziekanem, 
- prof. dr hab. Michał Obuchowski z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG  
i GUMed to kandydat na Dyrektora Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii 
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prof. dr hab.  
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Michał Obuchowski obecnie jest Prodziekanem ds. Nauki, był także kierownikiem 
studiów doktoranckich. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że wszystkie wymienione kandydatury uzyskały poparcie Samorządu 
Doktorantów i zaproponował przeprowadzenie głosowania.  
- dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG (Wydział Ekonomiczny) – Dyrektor Szkoły 
Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 50 osób tak, 5 osób 
wstrzymało się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę dr hab. Barbary Pawłowskiej, prof. UG na 
Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego, 
- prof. dr hab. Adam Prahl (Wydział Chemii) – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych 
i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 48 osób tak,  
5 osób nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Adama Prahla na Dyrektora 
Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego, 
- prof. dr hab. Michał Obuchowski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG  
i GUMed) – Dyrektor Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 46 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował kandydaturę prof. dra hab. Michała Obuchowskiego na 
Dyrektora Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że Dyrektorzy Szkół Doktorskich 
będą otrzymywali wynagrodzenie za dodatkowe czynności. 
 
 
ad 5 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (Ordynacja wyborcza). Projekt 
został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe NSZZ „Solidarność” i ZNP oraz 
Radę Uniwersytetu Gdańskiego.  

Dr hab. M. Bogusz, prof. UG Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej 
poinformował, że nadesłano kilka uwag i pytań do projektu Ordynacji. Najważniejsze 
zmiany są wynikiem powołania rady przedstawicieli społeczności wydziału, która będzie 
wysuwała kandydata na dziekana. Podobnie nowym ciałem będzie rada dyscypliny 
naukowej. Regulacja poświęcona tym dwóm podmiotom również znalazła się  
w Ordynacji. Jeżeli chodzi o uwagi, które wpłynęły, to dostrzeżono, że w Ordynacji nie ma 
regulacji o tym, co się dzieje w sytuacji, kiedy kandydat na dziekana lub rektora pochodzi 
z grona elektorów, czy dziekan może na siebie głosować będąc członkiem rady 
przedstawicieli wydziału, czy rektor może na siebie głosować jako członek kolegium 
elektorów. Kwestia ta rzeczywiście nie jest uregulowana w Ordynacji, tylko w Statucie UG. 
Kwestia kandydowania członka Kolegium Elektorów na rektora omówiona jest w § 45 ust. 
2 Statutu UG - mandat elektora kandydującego na rektora ulega zawieszeniu na czas 
kandydowania i głosowania. Dziekan też nie będzie mógł na siebie głosować, jest to 
uregulowane w § 167 Statutu UG. Znajduje się tam ogólna reguła, która zakazuje 
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głosowania przez daną osobę w sprawie, która jej bezpośrednio dotyczy. Kolejna kwestia, 
którą poruszono to, czy nie trzeba bardziej szczegółowo uregulować zasad głosowania 
przez radę przedstawicieli społeczności wydziału. Dostrzeżono, że w Ordynacji ta 
regulacja jest dość ograniczona, ramowa. Wydaje się jednak, że nie ma potrzeby 
wprowadzania bardziej szczegółowych zapisów, ponieważ do trybu działania rady 
przedstawicieli społeczności wydziału odnoszą się także przepisy ogólne zawarte  
w podrozdziale poświęconym tylko temu ciału. Także rozdział pierwszy odnosi się do 
trybu procedowania rady przedstawicieli społeczności wydziału, jest w nim regulacja  
o zebraniu wyborczym, o zasadach podejmowania uchwał, przewodniczącym, komisji 
skrutacyjnej. Kolejne zagadnienie dotyczy kart do głosowania. Zgłoszono wątpliwość, że 
w sytuacji, kiedy kandydują dwie osoby bądź więcej, nie można głosować przeciwko 
wszystkim kandydatom, bo jeżeli ktoś zagłosuje przeciwko wszystkim albo nie skreśli 
nikogo, to głos jest nieważny i w efekcie nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu wyniku 
wyborów. Zaproponowane karty przypominają karty wyborcze w wyborach do Sejmu czy 
Senatu. Przy danym nazwisku jest kratka, w której trzeba wstawić krzyżyk i albo głosuje 
się za danym kandydatem albo nie. Osoba, która odczuwa dyskomfort i nie chce głosować 
za nikim ma dwa wyjścia – może zgłosić trzeciego, swojego kandydata, na którego będzie 
głosowała, albo może nie oddać karty do głosowania. Wtedy być może obniży kworum do 
takiego poziomu przy, którym głosowanie nie będzie możliwe. Idea procedur wyborczych 
i ordynacji wyborczych jest oparta na założeniu konstruktywistycznym a nie 
negacjonistycznym. Chodzi o to żeby wyłonić kogoś, kto będzie sprawował mandat. 

Kolejne sprawy, które zostaną teraz omówione są ściśle związane z poszczególnym 
paragrafami Ordynacji: 
- § 1 ust. 4 "Obsługę techniczną wyborów zapewnia Rektor”. Zgłoszono postulat, że byłoby 
właściwiej, gdyby obsługę techniczną wyborów zapewniał Kanclerz. Wydaje się jednak, 
że zadania Kanclerza są inne, do jego zakresu działań należą kwestie związane z mieniem 
i gospodarką a nie z obsługą procesu wyborczego, 
- § 2 pkt 9 „bezwzględna większość głosów – co najmniej o jeden głos „za” więcej od sumy 
pozostałych ważnie oddanych głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Jest 
propozycja zmiany definicji bezwzględnej większości głosów, chodzi o to, żeby napisać, iż 
bezwzględna większość głosów jest wtedy, kiedy jest powyżej 50% takich samych głosów. 
Ta propozycja bierze się stąd, że mogą być także głosy przeciwko np. w przypadku 
głosowania o nieudzielenie absolutorium. Komisja stoi na stanowisku, że zaproponowana 
definicja jest prawidłowa i nie ma potrzeby jej zmieniania. Głosowanie jest zawsze za 
jakąś tezą, nawet jeżeli jest ona sformułowana negatywnie np. ktoś jest przeciwko danej 
kandydaturze. Definicja zgodnie, z którą bezwzględna większość jest wtedy, kiedy jest 
jeden głos więcej za od sumy głosów przeciwnych i wstrzymujących się jest prawidłowa, 
- § 6 ust. 10 „Wyniki głosowania oraz wynik wyborów uczestnikom zebrania wyborczego 
ogłasza komisja skrutacyjna”. Zaproponowano, żeby wyniki głosowania ogłaszał 
przewodniczący posiedzenia. Jest to kwestia otwarta, wydaje się jednak, że 
dotychczasowa formuła jest prawidłowa, najlepiej będzie, żeby to robiła komisja 
skrutacyjna, która wybierze przewodniczącego i on dokona ogłoszenia wyników, 
- § 8 ust. 10 – tu jest propozycja dodania punktu 5: „mandat członka UKW i WKW wygasa 
wskutek pisemnej rezygnacji członka”. Komisja uważa, że rezygnacja jest już objęta 
punktem pierwszym czyli „Mandat członka UKW i WKW wygasa wskutek śmierci lub 
zrzeczenia się mandatu”. Nie ma potrzeby dodawania punktu piątego. 
- § 15 ust. 5 „Jeżeli w wyniku zastosowania procedury określonej powyżej Rektor nie 
zostanie wybrany, to wybory przeprowadza się ponownie, począwszy od zgłaszania 
kandydatów”. Tu jest propozycja, żeby w sposób szczegółowy wskazać paragrafy, które 
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regulują tę procedurę. Problem polega na tym, że ta regulacja jest w Ordynacji, Statucie 
UG a także w ustawie. Propozycją kompromisową byłoby nadanie ustępowi piątemu 
następującego brzmienia: „Jeżeli rektor nie zostanie wybrany, to wybory przeprowadza 
się ponownie począwszy od zgłaszania kandydatów” bez zapisu: „jeżeli w wyniku 
zastosowania procedury określonej powyżej…”, 
- § 24 ust. 2 „Przewodniczącym rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału 
jest najstarszy wiekiem nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego wchodzący w skład rady”. Jest propozycja, żeby 
przewodniczącym rady był profesor tytularny, żeby wyeliminować doktorów 
habilitowanych i podkreślić prestiżowy charakter tego ciała. Jest to sprawa do dyskusji, 
jednak może powstać wątpliwość, czy można z całą pewnością wykluczyć sytuację kiedy 
na sali zawsze obecny będzie profesor tytularny, gdyby z jakiś powodów nie było ani 
jednego to byłby problem, 
- § 2 pkt 10 – tu wniesiono poprawkę redakcyjną, chodzi o to, żeby nazwa rady 
przedstawicieli społeczności akademickiej wydziałów była pisana dużą literą. O ile będzie 
na to zgoda można tu zastosować zasadę zgodnie, z którą nazwy wszystkich organów 
będą pisane dużą literą niezależnie od tego czy jest to nazwa własna czy nazwa rodzajowa, 
- § 6 ust. 2 „Wybory przeprowadza się za pomocą kart do głosowania opatrzonych 
pieczęcią odpowiednio UKW lub WKW, zawierających nazwisko jednego albo wielu 
kandydatów”. Zgłoszono poprawkę redakcyjną – chodzi o to, żeby było napisane: jednego, 
dwóch albo wielu kandydatów. Zapis ten można uprościć i napisać: zawierających 
nazwisko kandydata lub kandydatów, 
- § 8 ust. 10 pkt 2 „Mandat członka UKW i WKW wygasa wskutek odwołania przez organ 
dokonujący wyboru”. Ponieważ zarówno uczelnianą jak i wydziałowe komisje wybiera 
Senat jest propozycja, żeby skrócić ten zapis i napisać „Mandat członka UKW i WKW 
wygasa wskutek odwołania przez Senat”, 
- § 21 - tu napisano z jakich przyczyn wygasa mandat członka Senatu. Zaproponowano, 
żeby dodać do tej listy przejście na emeryturę. Wydaje się jednak, że nie ma takiej 
potrzeby bo przejście na emeryturę jest związane z ustaniem stosunku pracy, sytuacja ta 
jest objęta wcześniejszymi zapisami, 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że § 24 
mówi o radzie przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału, która rekomenduje 
rektorowi kandydata lub kandydatów na dziekana. Jeśli chodzi o proporcje 
poszczególnych grup pracowników, to w stosunku do grup pracowników 
„niesamodzielnych” użyto sformułowania „wybrani”, natomiast w § 24 ust. 1 pkt 1 
napisano: „nauczyciele akademiccy” bez słowa „wybrani”. Czy chodzi o wszystkich 
nauczycieli akademickich? 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że chodzi o wszystkich nauczycieli 
akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 
habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących pracę na 
wydziale, stanowiących więcej niż połowę statutowego składu rady, 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że we wcześniejszych paragrafach 
napisano, iż uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, a w § 11 ust. 2 napisano, 
że Komisja wyborcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Czy tu też można 
zastosować bezwzględną większość głosów? 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG stwierdził, że jest to możliwe, ale tu uzasadnieniem są 
względy praktyczne, bowiem łatwiej uzyskać decyzję, gdy obowiązuje wymóg zwykłej 
większości głosów, tym bardziej, że czasami komisje wyborcze działają w sytuacjach 
nagłych, 
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 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że ta argumentacja nie jest 
przekonująca i opowiada się za bezwzględną większością głosów. 
 Prof. dr hab. E. Bagińska zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie, jak należy 
interpretować warunek łączny zawarty w § 24 mówiący, że trzeba być zatrudnionym oraz 
wykonywać pracę na wydziale. Czy oznacza to, że ktoś, kto jest na urlopie bezpłatnym 
albo stypendium zagranicznym nie wykonuje pracy na wydziale? W każdej kategorii, 
zarówno nauczycieli akademickich z tytułem lub stopniem jak i przedstawicieli 
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze jest ten warunek „zatrudnionych  
i wykonujących pracę na wydziale”. Wynika z tego, że są osoby zatrudnione  
i niewykonujące pracy na wydziale.  
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że pewnie chodzi tu o sytuację, kiedy 
ktoś wykonuje pracę na innym wydziale i musi rzeczywiście świadczyć pracę. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że jest to zrozumiałe w odniesieniu do 
pracowników administracyjnych - jest administracja centralna i pracownicy 
administracyjni na każdym wydziale. 
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG zauważył, że trzeba wyjaśnić, czy osoby, 
które są na urlopach bezpłatnych lub macierzyńskich powinny mieć uprawnienie do 
uczestniczenia w radzie przedstawicieli społeczności, czy też nie.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że jeżeli chodzi tu o osoby, które rzeczywiście 
świadczą w danym roku pracę, to tylko one będą tworzyły kworum tej rady, będzie to 
liczba elastyczna. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że pracownik będący na urlopie 
dla poratowania zdrowia albo na urlopie z innych przyczyn nie może być członkiem rady.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że zapis ten musi być jasny i zrozumiały dla 
każdego. Ktoś, kto jest na urlopie naukowym też wykonuje pracę, bo np. jest skierowany 
do wykonywania badań za granicą. 
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny zauważył, że kiedy ktoś jest na urlopie, to albo 
jest skierowany do wykonywania innych obowiązków takich jak np. praktyki zagraniczne, 
albo jest na urlopie macierzyńskim czy długotrwałym zwolnieniu lekarskim to wówczas 
nie świadczy pracy. Jeżeli nie świadczy pracy, to powinien być wyłączony z kworum, 
powinno się obniżyć liczbę osób uprawnionych do głosowania. Wydaje się, że ten zapis 
tak należy interpretować i powinien pozostać z taką interpretacją.  
 Dr hab. O. Kubińska, prof. UG stwierdziła, że należy uporządkować wzory kart do 
głosowania. Na pierwszej karcie do głosowania, gdy jest jeden kandydat to jest i mię  
i nazwisko kandydata, na drugiej karcie jest imię i nazwisko a na trzeciej karcie jest imię 
i nazwisko z jedynką i kolejno dwójką i trójką: imię 1 i nazwisko 1 itd.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder wracając do dyskusji na temat brzmienia § 24 
zauważył, że istnieje obawa, iż ktoś, kto jest na jakimś urlopie nie precyzując jakim, już po 
przeprowadzeniu wyborów może wnieść skargę, że nie był brany pod uwagę  
i kwestionuje cały przebieg procesu wyborczego. Czy zamiast sformułowania 
„wykonujący pracę na wydziale” nie wystarczyłoby napisać: „zatrudnieni na wydziale  
w pełnym wymiarze czasu”? Wtedy zapis ten obejmowałby wszystkich, nie różnicowano 
by urlopów, bo wszyscy zatrudnieni na wydziale mają pełne prawo do tego, żeby brać 
udział w tym zgromadzeniu społeczności wydziału. Pozwoli to uniknąć późniejszych 
skarg i zażaleń.  
 Dr. P. Pisarewicz poinformował, że § 24 ust. 1 pkt 2 brzmi: „W skład rady 
przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału wchodzą: wybrani przedstawiciele 
pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy  
i wykonujących pracę na wydziale, stanowiący do 15% składu rady”. W punkcie 3 
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napisano, że w skład rady przedstawicieli społeczności akademickiej wydziału wchodzą 
wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału stanowiący nie mniej niż 
20% składu rady. Czy proporcje te wynikają z zapisów ustawowych, bądź innych 
uregulowań i czy zapis ten można zmienić? 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że uczelnie różnie podchodzą do 
tego zagadnienia. Rady dziekanów czy rady wydziałów mają wspierać własnych 
dziekanów, doradzać im, a nie podejmować decyzje i uchwały. Minister NiSW zdecydował, 
że studenci i doktoranci stanowią nie mniej niż 20% składu rady. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG poinformował, że brzmienie § 24 z jego parytetami 
wzięło się z poprzedniego Statutu Chodziło o to, żeby kandydat na dziekana był 
wysuwany przez grono, które odzwierciedla pod względem struktury i składu dawną 
radę wydziału. Ponadto trzeba brać pod uwagę proporcje między nauczycielami 
akademickimi a studentami i doktorantami, więc przy tym rachunku nie można pomijać 
pracowników samodzielnych. Jest ich ponad 50% plus 15% pracowników 
niesamodzielnych, razem jest to 65%. Tak wygląda ta rzeczywista proporcja w relacji do 
studentów i doktorantów. Zapisy te pozostaną niezmienione.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przypomniał, że do materiałów dołączono 
projekt zarządzenia Rektora w sprawie wyborów do rad dyscyplin naukowych. Pojawia 
się zastrzeżenie do tego zarządzenia odnośnie przeprowadzania wyborów w zależności 
od liczby członków rady naukowej. W § 29 ust. 4 Statutu UG napisano, że jeżeli 
oświadczenie o reprezentowaniu danej dyscypliny naukowej w udziale co najmniej 0,75 
złożyło mniej niż 30 nauczycieli akademickich to wyborów do rady dyscypliny naukowej 
nie przeprowadza się. Zgodnie z tym zarządzeniem w radzie nauki o sztuce i historia takie 
wybory przeprowadza się mimo, że samodzielnych pracowników jest mniej niż 30.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, 
że w toku prac nad Statutem zdecydowano, iż w skład rady dyscypliny wejdą dodatkowo 
przedstawiciele pracowników niebędących profesorami bądź doktorami habilitowanymi 
i przedstawiciele doktorantów co powoduje, że ta całkowita suma przedstawicieli  
w radzie dyscypliny zwiększa się, tego nie da się inaczej policzyć. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że tych osób jest mniej niż 30. Jeśli 
chodzi np. nauki o sztuce to jest 18 samodzielnych a jeśli chodzi o historię jest 27 osób.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że jest to oczywista pomyłka, w tej sytuacji wyborów na pewno się nie 
przeprowadza. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski poinformował, że na pedagogice jest 21 członków,  
w tym 19 profesorów i doktorów, czy jest to ogólna liczba czy po prostu jest imienny 
wykaz na dany rok? Jeżeli jakiś profesor wypadnie z tego grona, bo przejdzie na 
emeryturę a pojawiają się kolejne habilitacje, to czy pracownicy nowo habilitowani  
z automatu wejdą w to miejsce? Czy ten skład jest sztywny na dany rok i w kolejnym 
odbędą się nowe wybory, czy to mają być ogólne ramy „od do”? Nowo habilitowani 
pracownicy bedą chcieli być w składzie rady.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że omawiane zarządzenie dotyczy 
najbliższych wyborów. Przewodniczący rady wyznaczając komisję dla poszczególnych 
postępowań ma prawo dobrać samodzielnych pracowników niebędących członkami rady 
i tym samym nie pozbawia uczestnictwa w postępowaniach naukowych nowo 
habilitowanych pracowników. Rada dyscypliny w kadencji w zasadzie powinna mieć 
stały, niezmienny skład.  
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 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG zauważył, że byłoby prościej, gdyby 
następowała automatyczna kooptacja, jeśli ktoś uzyska stopień doktora habilitowanego, 
to automatycznie wchodzi do rady dyscypliny. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że sprawa może się skomplikować, bo są dwa rodzaje rad – takie, gdzie są 
przeprowadzane wybory i takie, gdzie tych wyborów nie trzeba przeprowadzać. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że nie może zgodzić się z tym, że 
osoba, która uzyska habilitację w październiku przez cały rok będzie pozbawiona 
uczestnictwa w życiu naukowym rady, jest to wykluczone. Rada ma zajmować się różnymi 
sprawami, nie tylko postępowaniami dotyczącymi stopni naukowych. Jeżeli w danym 
momencie rada liczy do 30 osób to osoba, która uzyskała habilitację powinna wejść w jej 
skład, a jeżeli okaże się że będzie więcej niż 30 osób, to trzeba przeprowadzić wybory.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że jeżeli osoba reprezentującą daną dyscyplinę uzyska stopień doktora 
habilitowanego, to automatyzm nie jest przewidywany. Przewodniczący rady może 
wystąpić do JM Rektora z prośbą o wydanie zarządzenia w sprawie uzupełnienia składu 
rady do osiągnięcia 30 osób.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że skoro 
ustalono, iż w skład rady dyscypliny wchodzi do 30 osób, to nie powinno się na dany rok 
przeprowadzać wyborów nawet jeżeli w danym roku ktoś uzyska stopień lub tytuł.  
W danym roku powinna być stabilizacja. Wybory powinny być przeprowadzone  
w momencie kiedy kończy się kadencja rady. Natomiast jeżeli są wolne miejsca, to można 
dokonać uzupełnienia składu rady.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że zgadza się z taką interpretacją. 
Wybory powinny być raz w roku. Osoby, które w trakcie roku uzyskały stopień doktora 
habilitowanego będą mogły w nich uczestniczyć. 
 Dr hab. M. Bogusz, prof. UG przypomniał, że głosowanie nad projektem uchwały 
Senatu UG w sprawie uzupełnienia Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (Ordynacja 
wyborcza) odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Senatu, pół godziny po zakończeniu 
trwającego posiedzenia.  
 
 
ad 6 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zapewnienia wkładu własnego na współfinansowanie projektu „Nadmorska 
Leśniczówka”. 

Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że pierwotnie w planie zostały 
przeznaczone na ten cel środki w kwocie 1.200.000 złotych, jednakże okazało się, że  
w trakcie przetargu najniższa oferta, która umożliwia realizację tego przedsięwzięcia 
sięgała kwoty 1.548.000 złotych. Władze Uczelni musiały wystąpić do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska o zwiększenie wsparcia realizacji tego projektu. Uzyskano 
90% środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia, pozostałe 10% to środki 
Uczelni. Wystąpiła potrzeba wzrostu zaangażowania środków Uniwersytetu Gdańskiego 
o kwotę 36.000,00 złotych. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała sprostował, że nie chodzi o 36.000,00 złotych 
tylko o 157.690,00 złotych. Ponieważ wzrosła wartość projektu, to wzrósł udział Uczelni. 
Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego podwyższająca wkład własny Uniwersytetu 
Gdańskiego w projekcie jest wymogiem formalnym przy realizacji projektu „Nadmorska 
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Leśniczówka” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej z Programu pt. Edukacja ekologiczna (III Nabór 2017).  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zapewnienia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Nadmorska Leśniczówka”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania 
Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii 
Medycznej w Gdańsku. 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że obowiązek sporządzenia  
i podpisania tej umowy wynika z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Zgodnie z art. 60 ust. 1 uczelnia może prowadzić studia wspólne z inną uczelnią, 
instytutem PAN, instytutem badawczym, instytutem międzynarodowym, zagraniczną 
uczelnią lub instytucją naukową. Zasady współpracy określa umowa zawarta w formie 
pisemnej. Obok umowy regulującej funkcjonowanie jednostek międzyuczelnianych, 
kolejna umowa, która będzie przedstawiana w następnym punkcie dotyczy prowadzenia 
wspólnego kierunku studiów. Prace nad umową dotyczącą funkcjonowania wydziału 
trwały od lutego, wymagały konsultacji rektorów i kwestorów obu Uczelni. Uregulowano 
nie tylko organizację samego wydziału, ale również przepływy finansowe. Uchwały 
Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku były archaiczne i nie przystawały do obecnych 
czasów. Obecnie udało się wypracować bardzo dobrą umowę. Została ona przedstawiona 
Senatowi GUMedu i uzyskała poparcie. Jedyna poprawka dotyczyła § 12 ust. 4, który 
brzmi: „Dla wsparcia funkcjonowania specjalistycznej infrastruktury badawczej lub 
dydaktycznej oraz wsparcia realizacji określonych specjalistycznych zadań, w tym 
funkcjonowania specjalistycznych zespołów badawczych, mogą zostać powołane 
pracownie, laboratoria lub zespoły badawcze jako części jednostek określonych w ust. 3 
lub poza tymi jednostkami, a także jako jednostki wspólne obu Uczelni.” Tu zamiast  
„w ust. 3” powinno być napisane „w ust. 1”. Umowa jest otwarta, pozwala w jak 
najlepszym stopniu pogodzić interesy obu Uczelni i działać zgodnie z ich statutami. 
Struktura Wydziału będzie oparta o dwa instytuty i wewnętrzne jednostki, które będą 
powoływane w ramach regulaminów obu Uczelni.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę zmieniającą uchwałę 
Senatu UG z dnia 27 maja 1993 roku w sprawie powołania Międzyuczelnianego Wydziału 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na Międzyuczelnianym Wydziale 
Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że pewne rzeczy zostały 
poprawione np. wspólny dyplom będzie podpisywany przez dwóch rektorów, jasno 
zdefiniowano dyscypliny nauki i obszary, w których będzie prowadzone kształcenie. 
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Poprzednio było w dziedzinie nauk biologicznych, teraz również medycznych. 
Uregulowano kwestie dotyczące przepływów finansowych i to w jaki sposób Uczelnie 
będą rozliczały się z kształcenia. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na 
Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 87/19 w sprawie Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły 
Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że Regulamin był tworzony we 
współpracy pomiędzy dwoma Uczelniami, w prace włączyła się również Rada 
Doktorantów UG, która zgłosiła w poprawki. Wszystkie poprawki zostały omówione  
i uzgodnione. Regulamin pozwala realizować zadania dydaktyczne w ramach projektów 
doktoranckich w oparciu o infrastrukturę i kadrę naukową obu Uczelni. 

Doktorant mgr M. Zieliński poinformował, że wszystkie uwagi doktorantów 
zostały uwzględnione a współpraca była owocna i przebiegała w życzliwej atmosferze. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę Senatu UG zmieniającą uchwałę nr 87/19 w sprawie Regulaminu 
Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego  
i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
szczególnie dokładnie dyskutowano na temat trzech paragrafów zaproponowanych przez 
Parlament Studentów. Istotna zmiana dotyczy § 12 mówiącego o tym, że Student jest 
zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych  
w programie studiów jako obowiązkowe. Nieobecność na zajęciach może być 
usprawiedliwiona np. zaświadczeniem o uczestnictwie w posiedzeniu Senatu UG, komisji 
dyscyplinarnej działającej w UG, komisji, rady lub zespołu doradczego, działających w UG 
i niebędących organami UG. Są to gremia, do których studenci są powoływani, więc takie 
usprawiedliwienie wydaje się być uzasadnione. Jeśli chodzi o § 16, to dyskutowano na 
temat usankcjonowania egzaminu zerowego. W naszej tradycji akademickiej istnieje taki 
zwyczaj, jest on w różnym stopniu wykorzystywany na wydziałach, ale nigdy nie był 
określony w Regulaminie Studiów. Stąd propozycja żeby go następująco dookreślić: 
„Przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej egzaminator może 
przeprowadzić egzamin w terminie dodatkowym (egzamin zerowy). Jeżeli program 
studiów przewiduje zajęcia obowiązkowe warunkujące dopuszczenie do egzaminu, 
warunkiem dopuszczenia do egzaminu zerowego jest: uprzednie zaliczenie tych zajęć ze 
szczególnie dobrymi osiągnięciami; pozytywna opinia prowadzącego zajęcia.” Jest 
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propozycja, żeby w § 16 ust. 4 dodać zapis mówiący o tym, że prodziekan będzie 
koordynował termin egzaminu zerowego. Kolejna propozycja studentów to § 16 ust. 5  
w brzmieniu: „Nieuzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu zerowego nie oznacza 
uzyskania oceny niedostatecznej w podstawowym terminie egzaminu z tego przedmiotu.” 
Chodzi o taki bonus, o to, że egzaminator umożliwia pilnym, zdolnym studentom 
wcześniejsze zaliczenie sesji. W § 35 ust. 2 poruszana jest kwestia złożenia pracy 
dyplomowej: „Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są: wypełnienie 
wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z uwzględnieniem 
uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS; złożenie pracy dyplomowej 
(licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) we właściwym 
dziekanacie, do końca poprawkowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia.” Zapis ten jest 
konsekwencją § 18, który daje studentowi prawo do poprawki i w związku z tym nie 
można tego prawa odbierać w ostatniej sesji. Jest to kwestia organizacji sesji 
poprawkowej. Regulamin daje dziekanowi możliwość, że tam gdzie jest taka tradycja 
może dostosować kalendarz roku akademickiego do warunków realizacji zajęć na 
własnym wydziale. Właściwie to jest usankcjonowanie pewnego zwyczaju. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja zajmowała się tym Regulaminem już przed wakacjami  
i odbyły dwa głosowania. Pierwsze głosowanie dotyczyło § 16, który został odrzucony 
przez Komisję, która uznała, że nie jest dobry zapis zgodnie, z którym student, co wynika 
z § 16 ust. 5, nie ponosi konsekwencji za nieuzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu 
zerowego. Jakiś czas później Komisja głosowała ponownie i tym razem zaaprobowała 
Regulamin i postanowiła zarekomendować go Senatowi UG.  

Przewodnicząca Parlamentu Studentów A. Myszka poinformowała, że 
uwzględniono wszystkie poprawki zgłoszone przez studentów, w związku z tym 
Parlament Studentów zaopiniował Regulamin pozytywnie.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że przyjęcie Regulaminu w takiej 
postaci szkodzi Uniwersytetowi. Szkodliwy jest zapis mówiący, że student może złożyć 
pracę licencjacką lub magisterską do końca sesji poprawkowej czyli do dwudziestego 
któregoś września. Oznacza to, że ponad tysiąc studentów będzie zdawało egzaminy  
w październiku, listopadzie i grudniu. Nie jest prawdą, że student nie będzie miał prawa 
do egzaminu poprawkowego - będzie miał. Powinien złożyć pracę do końca normalnej 
sesji, jeżeli nie zda egzaminu, to będzie zdawał w sesji poprawkowej. Zapis ten absolutnie 
stoi w sprzeczności z rekrutacją na drugi stopień studiów, z normalnym podziałem roku 
akademickiego. Takie rozwiązanie bardzo szybko zaszkodzi ocenie PKA na wszystkich 
kierunkach, na których będzie praktykowane składanie pracy do końca września. 
Prodziekan na wniosek promotora lub studenta może przedłużyć do trzech miesięcy 
termin złożenia pracy dyplomowej w wyliczonych przypadkach i one nie są bardzo 
skomplikowane, mówi się także o wystąpieniu innych szczególnie uzasadnionych 
okoliczności. Regułą powinno być, że student składa pracę w sesji normalnej, czyli  
w czerwcu tak, żeby obrony mogły być w lipcu, a w wyjątkowych przypadkach będzie to 
mogło być przesunięte o trzy miesiące. Irracjonalne jest twierdzenie, że student dokończy 
pracę w lipcu czy w sierpniu. Do dziekanów wpływa później mnóstwo skarg, że student 
pisał do promotora, ale on nie odpowiada. Jak ma odpowiadać skoro jest na urlopie? Jeżeli 
studenci złożą prace we wrześniu, to ich miejsce na drugim stopniu studiów w czerwcu 
zajmą wszyscy absolwenci innych prywatnych szkół. Nie można szkodzić Uczelni. W takiej 
sytuacji nie można iść studentom na rękę, trzeba im to wyjaśnić.  
 Dr hab. O. Kubińska, prof. UG poinformowała, że w przypadku translatoryki dwa 
lata temu poproszono, żeby seminarzyści złożyli prace magisterskie do 9 maja jeżeli będą 



 17 
 

chcieli bronić się w lipcu lub w czerwcu jeżeli chcą się bronić we wrześniu. 1 października 
studenci zostali zapoznani z Regulaminem Studiów i dokładnie wiedzieli kiedy mają 
oddać daną część pracy, znali ostateczny termin oddania prac i wszyscy obronili się  
w terminie. Wcześniej bywało różnie. Studenci sami mówią, że jak z wyprzedzeniem znają 
terminy, to sami sobie układają harmonogram prac i przestrzegają go.   
 Dr H. Furmańczyk poinformowała, że § 11 ust. 2 brzmi: „Dziekan może upoważnić 
nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora do prowadzenia 
wykładów i seminariów dyplomowych w bieżącym semestrze, z zachowaniem zasady, że 
większość tych zajęć prowadzą osoby posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy 
doktora habilitowanego.” Należy doprecyzować co to znaczy „większość tych zajęć”. Czy 
chodzi o zajęcia ramach semestru, czy na jednym kierunku? Kolejny zapis Regulaminu 
mówi, że można zatrudniać specjalistę-praktyka do prowadzenia zajęć dydaktycznych,  
z wyjątkiem seminariów dyplomowych, jeżeli przewiduje to program studiów. Często 
firmy oddelegowują swoich pracowników tylko na część przedmiotu. Takie osoby są 
zatrudniane na umowę zlecenie. Czy należy liczyć prowadzących, czy godziny, które 
prowadzą, czy punkty ECTS? Druga sprawa dotyczy § 13 ust. 5 pkt 1 „na danym roku 
studiów w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin” oraz § 13 ust. 5 pkt 2  
„w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do 
których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS. Dziekan w porozumieniu  
z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego może ustalić większą 
liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.” To oznacza odwołanie tylko do 
punktu pierwszego, czy takie były intencje autorów Regulaminu? 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG wyjaśnił, że tak, chodzi 
o punkt 1.  
 Dr H. Furmańczyk zauważyła, że § 22 ust. 3 brzmi: „Na wniosek studenta, któremu 
udzielono zezwolenia wskazanego w ust. 1, albo zgody na powtarzanie ostatniego 
semestru, prodziekan może wyznaczyć wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin 
zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów niezaliczonych przez studenta.” Dotychczas 
interpretowano ten zapis tak, że trzeba zorganizować zajęcia dla osoby która powtarza 
semestr, również ostatni. Teraz jest powiedziane, że prodziekan może wyznaczyć 
wcześniejszy niż określony w ust. 1 termin zaliczenia lub egzaminu z przedmiotów 
niezaliczonych przez studenta. Czy w tym przypadku nie trzeba będzie organizować tych 
zajęć? 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
sytuacja taka zdarza się często, dotyczy głównie seminariów, które nie muszą być 
organizowane dla danego studenta, bo on z jakiś jest powodów spóźniony i konsultuje 
swoją pracę, bywa, że ona jest gotowa albo realizowana w jakiś indywidualny sposób. 
Bardzo trudno takiego studenta dopisać do danej grupy seminaryjnej, być może nawet już 
takiej nie ma. Często studenci zwracają się z prośbą o wcześniejsze zaliczenie, bo  
w listopadzie czy grudniu mają już gotowe prace, powtarzają, ale tak naprawdę nie muszą 
czekać przez cały semestr, żeby wcześniej zaliczyć seminarium i zostać dopuszczonym do 
obrony.  
 Dr H. Furmańczyk stwierdziła, że z tego wyjaśnienia wynika, iż zapis ten dotyczy 
seminarium, gdyby dotyczył innego przedmiotu, to muszą być zorganizowane zajęcia 
jeżeli termin ma być skrócony. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, że dziekan 
wie najlepiej w jakich zajęciach student musi uczestniczyć przez cały semestr a w jakich 
nie musi. Głównie dotyczy to seminariów, w innych przypadkach też może się zdarzyć, ale 
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to dziekan decyduje pilnuje toku studiów i tego w jaki sposób program jest realizowany 
przez studenta. 
 Dr H. Furmańczyk zauważyła, że § 23 ust. 1 brzmi: „Jeżeli student nie zaliczy 
powtarzanego przedmiotu objętego zezwoleniem, o którym mowa w § 22 ust. 1, albo dług 
punktowy ECTS studenta, któremu udzielono takiego zezwolenia, przekroczy po 
udzieleniu zezwolenia limit maksymalnego długu punktowego ECTS określonego zgodnie 
z § 22 ust. 4, prodziekan może orzec o powtarzaniu ostatniego semestru, na który student 
został wpisany, albo skreśleniu z listy studentów.” Według wcześniejszych zapisów taka 
sytuacja jest niemożliwa. Nie ma takiej sytuacji, że student uzyskał zezwolenie  
i przekroczył limit. Tu pewnie miał być użyty tryb przypuszczający – „gdyby przekroczył”, 
to wtedy nie ma długu punktowego, tylko powtarza przedmiot.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że może 
się zdarzyć, iż ktoś uzyskał owo zezwolenie a potem bieg wypadków był taki, że pojawiły 
się jeszcze dodatkowe punkty i w tym momencie trzeba zareagować. W pierwszej chwili 
rzeczywiście można pomyśleć, że to nie może mieć miejsca, natomiast potem taka rzecz 
rzeczywiście się zdarza i wówczas trzeba się do niej wyraźnie odnieść, trzeba sprawę 
uregulować. Takie sytuacje zdarzały się również wtedy, kiedy obowiązywał poprzedni 
Regulamin.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska zauważyła, że właściwie omawiany Regulamin jest bardzo 
podobny do poprzednio obowiązującego. Wprowadzono tylko trochę poprawek, ale 
przecież zmieniły się realia. W § 32 osiągnięcia studenta, w tym wyniki zaliczeń  
i egzaminów, potwierdzające realizację zakładanych efektów uczenia się wyrażane są  
w ocenach według określonej skali i. Jest tam tabela, która pierwszy raz pojawiła się chyba 
już dziesięć lat temu. W regulaminach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika czy 
Uniwersytetu Jagiellońskiego nie ma związania nauczycieli procentem jaki ma 
reprezentować student, żeby otrzymać określoną ocenę, jest po prostu wskazana skala 
ocen – dwa, trzy, trzy plus itd. bez procentów. Zgodnie z omawianym Regulaminem 
student za 51% wiedzy może otrzymać ocenę dostateczną, potem jest to przeliczane  
w tabeli i np. za średnią 3,21 student może dostać na dyplomie ocenę dostateczną. Jest to 
niedostosowane do rzeczywistości, W sylabusach są oceny kwalifikacji wiedzy  
i umiejętności i jeżeli ma być wystawiona ocena zbiorcza za dwie prace, za dwie części 
egzaminu, to studenci powołują się na te procenty zawarte w tabeli. Student musi uzyskać 
od 51% do 60% wiedzy i umiejętności, aby uzyskać ocenę dostateczną, co zmusza 
nauczyciela do wymyślania jakiegoś algorytmu, żeby przełożyć te różne zadania 
studentów na wykładach fakultatywnych plus egzamin końcowy na te 51%. Byłoby lepiej, 
gdyby tabela ta została usunięta z Regulaminu, bo absolutnie nie ma ona związku  
z podnoszeniem jakości kształcenia a ocena trzy plus czy cztery na dyplomie 
Uniwersytetu Gdańskiego oznacza co innego niż taka sama ocena na dyplomie UMK. 
Później ma to bezpośrednie przełożenie na rynek pracy, poszukiwanie studentów i ich 
jakość.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, że jest to 
bardzo istotna uwaga, która zapoczątkuje dyskusję uczelnianą i wewnątrzwydziałową na 
temat zbudowania nowocześniejszego systemu oceniania zarówno przedmiotowego jak  
i tego, który będzie miał przełożenie na oceny na dyplomie.  
 Dr hab. A. Kubicki, prof. UG poinformował, że § 19 ust. 2 mówi, że student ma 
obowiązek odbycia szkolenia BHP i złożenia w dziekanacie oświadczenia o odbyciu 
szkolenia, jest to warunkiem zaliczenia semestru czy roku. Podobnie jest w przypadku 
rozliczenia się z Biblioteką i uzyskania potwierdzenia rozliczenia. Wydaje się, że 
dziekanat nie ma żadnego narzędzia do stwierdzenia poprawności tych warunków i nie 
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ma żadnej sankcji dla studenta, który nie wywiąże się z tego obowiązku Jeżeli warunki te 
nie są umieszczone w systemie FAST, to nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby 
studenta wezwać czy też zagrozić skreśleniem itd. Ten przepis powinien mieć jakieś 
umocowanie w systemie technicznym. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
niebawem będzie ogłoszone zarządzenie w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim 
i będzie w nim napisane, że zaliczenie szkolenia BHP jest potwierdzane w Akademickim 
Systemie Teleinformatycznym FAST. 
 Student Ł. Bień poinformował, że studenci kilkukrotnie postulowali utrzymanie tej 
tabelki, mimo, że zdają sobie sprawę, że to nie jest doskonałe rozwiązanie. Studenci są 
otwarci na dyskusję na temat zmian sposobu oceniania w przyszłości, ale z drugiej strony 
chodzi o to, żeby w jakimś stopniu zabezpieczyć prawa studentów. 
 Dr M. Tarkowski poinformował, że wątpliwości budzi § 16 ust. 3, który brzmi: 
„Jeżeli program studiów przewiduje zajęcia obowiązkowe warunkujące dopuszczenie do 
egzaminu, warunkiem dopuszczenia do egzaminu zerowego jest: uprzednie zaliczenie 
tych zajęć ze szczególnie dobrymi osiągnięciami, pozytywna opinia prowadzącego 
zajęcia.” Dr M. Tarkowski poinformował, że prowadzi przedmiot, który składa się  
z wykładu kończącego się egzaminem, do którego są ćwiczenia i na pierwszym wykładzie 
ogłasza, że będzie przeprowadzany egzamin zerowy. Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 1 egzamin 
zerowy będzie dla studentów, którzy zaliczą ćwiczenia na cztery plus i pięć. Jaka jest  
w takim razie rola punktu 2 - pozytywna opinia prowadzącego zajęcia? Czy te dwa 
warunki muszą być spełnione łącznie?  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że chodzi 
o to, że prowadzący zajęcia może spotkać się z prośbą studenta o dopuszczenie do 
egzaminu zerowego i może wydać opinię negatywną. Dopuszczenie do egzaminu 
zerowego oznacza opinię pozytywną.  
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG stwierdził, że w trakcie dyskusji zostały 
podniesione trzy fundamentalne kwestie, czyli przedłużenie terminu składania prac do 
końca sesji poprawkowej, tabela skali ocen i termin zerowy. Wydaje się, że Senat UG 
powinien najpierw przegłosować każdy z tych elementów a dopiero potem cały 
Regulamin.  
 Dr. E Adamowicz poinformowała, że § 11 Regulaminu jest nieadekwatny do 
zapisów nowego Statutu UG a konkretnie do § 95 i § 98, które mówią o określonej grupie 
pracowników dydaktycznych. § 11 ust. 1 dotyczy pracowników posiadających tytuł 
profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Wydaje się, że byłoby lepiej, 
gdyby zapisy te odnosiły się do stanowisk jakie są na Uczelni, bo np. profesor uczelni  
w myśl nowej ustawy ma uprawnienia, żeby prowadzić wykłady czy seminaria 
dyplomowe.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, że 
wprowadzenie stanowisk może spowodować dysonans, bo dla studentów czytelne są 
właśnie tytuły i stopnie naukowe. Regulamin powinien być zrozumiały dla wszystkich, 
studenci spotykają się z doktorem czy profesorem prowadzącym zajęcia. To na jakim 
stanowisku jest zatrudniony pracownik dla studenta może być nieczytelne.  
 Dr U. Patocka-Siglowy poinformowała, że z § 36 ust. 2 wynika, że zgoda dziekana 
na prowadzenie przez doktora seminarium jest wymagana wyłącznie w przypadku 
seminarium magisterskiego. Z § 11 Regulaminu wynika, że zgoda dziekana na 
prowadzenie seminarium wymagana jest w przypadku seminarium dyplomowego. Czy 
można w § 11 sformułowanie „seminarium dyplomowe” zstąpić sformułowaniem 
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„seminarium magisterskie”? Seminarium dyplomowe może być rozumiane jako 
seminarium licencjackie, a w tym przypadku szczególna zgoda dziekana nie jest 
wymagana.  
 Mgr M. Brzeski poinformował, że nie można zmienić tego zapisu. 
 Dr U. Patocka-Sigłowy stwierdziła, że wynika z tego, że niezależnie od tego czy 
chodzi o seminarium licencjackie czy magisterskie to zgoda dziekana jest wymagana.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska zauważyła, że w Regulaminie nie ma mechanizmów, które 
wspomogłyby studentów, którzy sobie nie radzą. Przedstawiciele studentów koncentrują 
się na ich prawach a nie mówią o tym, że czasem studenci z różnych przyczyn potrzebują 
pomocy. W Stanach Zjednoczonych student ma obowiązek utrzymania określonej 
średniej a jeżeli tego nie czyni przez semestr lub dwa, to musi szukać pomocy u specjalnie 
wyznaczonej osoby, która analizuje problem i sugeruje w jaki sposób rozłożyć zaległości. 
Zapisy dotyczące tego zagadnienia powinny znaleźć się w przyszłości w nowym 
regulaminie. Jeżeli studenci będą wiedzieli, że muszą mieć daną średnią, to będą się uczyli, 
a jeżeli wystarczy 51% i termin zerowy bez żadnych sankcji, to wyniki nie będą 
zadowalające. Z drugiej strony trzeba widzieć problemy studentów, którzy borykają się  
z jakimiś zdarzeniami życiowymi, lub stwierdzają w którymś momencie, że źle wybrali 
kierunek studiów. Mogłyby zająć się nimi np. osoby po kursach mistrzów dydaktyki, 
służyć im indywidualną pomocą. Czy takie zagadnienia w ogóle były przedmiotem 
dyskusji? 
 Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja nie omawiała tego typu zagadnień.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG stwierdził, że jest to 
kolejny bardzo ważny problem, który trzeba przedyskutować w kolejnym roku 
akademickim, jest kwestia dyskusji wydziałowej a potem centralnej. Z drugiej strony 
wydaje się, że Regulamin nie powinien wszystkiego normować. Nie chodzi o to, żeby 
funkcjonowanie Uczelni w zakresie kształcenia, bezpośrednich relacji studencko 
mistrzowskich, umiejętności miękkich było w Regulaminie tak szczegółowo 
porządkowane.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że zgadza się ze stanowiskiem 
Dziekana prof. dra hab. M. Szredera i uważa, że trzeba usunąć z Regulaminu zapisy 
szkodliwe dla Uczelni. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder podziękował JM Rektorowi za zajęcie takiego 
stanowiska i poinformował, że dziwi się studentom, którzy ignorują konkretne powody  
i odpowiadają, że podtrzymują swoje stanowisko nie podając żadnych kontrargumentów. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
dostosowanie kalendarza do potrzeb danego wydziału, przyjęte np. na Wydziale 
Oceanografii i Geografii bardzo się sprawdza, jest wzorcowe, można jest zastosować na 
innych wydziałach. Sesję poprawkową można umieścić w kalendarzu innym miejscu nie 
we wrześniu. Natomiast tabela będzie przedmiotem dyskusji w ciągu roku. Chodzi o to, 
żeby teraz nie usuwać rozwiązania dotyczącego przeliczania procentowego ocen, które 
wynika z nabytych doświadczeń oraz nowego zapisu dotyczącego egzaminu zerowego, bo 
nie ma w nim żadnych uregulowań obligatoryjnych - prowadzący „może” nie musi. 
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG poinformował, że w związku z tym, że 
najważniejsza kwestia została rozstrzygnięta wycofuje swoje dwa poprzednie wnioski.  
 Dr H. Furmańczyk nawiązując do swojej wypowiedzi dotyczącej § 11 stwierdziła, 
że nie można dopuścić do sytuacji, żeby kierunek, z którym Uczelnia jest związana 
projektem, czyli Informatyka o profilu praktycznym, miał problemy. Obecnie zapis ten jest 
na tyle niejasny, że stawia Wydział w kłopotliwej sytuacji. 
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 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zaproponował, żeby w  
§ 11 napisać w nawiasie: „z wyłączeniem kierunków o profilu praktycznym”.  
 Dr hab. H. Furmańczyk poinformowała, że takie rozwiązanie będzie korzystne.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że po raz pierwszy zaistniała 
sytuacja kiedy Komisja Kształcenia wypowiedziała się negatywnie w sprawie § 16 ust 5, 
a mimo to zapis ten nadal znajduje się w projekcie Regulaminu. Ciała doradcze istnieją po 
to, żeby po przeprowadzeniu dyskusji formułowały swoje stanowisko i należy docenić to 
co robi Komisja Kształcenia. Wydaje się, że w § 16 ust 5 zostały przekroczone pewne 
granice. Trudno zaakceptować zapis, który gwarantuje dobremu studentowi, że on nie 
będzie oceniony negatywnie. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zauważył, że  
w Senackiej komisji ds. Kształcenia zasiadają przedstawiciele różnych wydziałów, wzięto 
pod uwagę szereg różnych wariantów i ostatecznie projekt został zaopiniowany 
pozytywnie.  

Dr hab. T. Kamińska, prof. UG poinformowała, że Komisja zaakceptowała cały 
Regulamin pod warunkiem skreślenia § 16 ust 5. Przeprowadzono głosowanie dotyczące 
tylko całego § 16 - cztery głosy były przeciw odrzuceniu, jeden głos wstrzymujący, reszta 
członków Komisji, która składa się z prodziekanów podejmujących decyzje o egzaminach 
zerowych zaprotestowała. Studenci byli przeciw skreśleniu tych zapisów. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Komisja nie miała nic przeciwko egzaminowi 
zerowemu, punkt sporny dotyczył kwestii związanej z oceną. 
 Student Ł. Bień poinformował, że studentom zależało na ujęciu tego zapisu  
w Regulaminie studiów, ponieważ egzaminy zerowe po prostu się odbywają. Czy takie 
egzaminy teraz już nie będą przeprowadzane? 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
egzaminy zerowe będą się odbywały.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG stwierdziła, że generalnie praktyka 
bywała różna. Były takie egzaminy zerowe, kiedy egzaminator traktował je jako 
dodatkowy termin i za pierwszym razem nie wstawiał ocen niedostatecznych i były takie 
egzaminy zerowe, kiedy egzaminator z góry zapowiadał, że to jest przed termin i wstawiał 
oceny niedostateczne. Może dobrym rozwiązaniem byłoby skreślenie § 16 ust 5. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że § 16 
ust 5 zostanie wykreślony i z taką zmianą Regulamin zostanie poddany pod głosowanie, 
czyli ze wszystkimi uwagami dotyczącymi zarówno egzaminu zerowego jak i sesji 
poprawkowej, momentu składania pracy dyplomowej.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG przypomniała, że w Regulaminie jest 
napisane, iż zasady egzaminu określa egzaminator i on także powinien określić jaki jest 
skutek egzaminu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 40 osób tak,  
3 osoby nie, 8 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 
Punkt przełożony na posiedzenie Senatu UG w październiku (Regulamin rady dyscypliny 
naukowej UG). 
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ad 12, ad 13  
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 

przedstawił projekt uchwały Senatu UG określającej sposób postępowania w sprawie 
nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy 
opracować zasady określające sposób postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora i doktora habilitowanego. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z 
Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w pracach aktywni uczestniczyło 
wiele osób i szczególnie podziękował prof. dr hab. G. Węgrzynowi, prof. dr hab.  
E. Łojkowskiej, dr hab. W. Laskowskiemu, prof. UG, dr hab. J Skórko-Glonek, prof. UG,  
prof. dr hab. W. Meissnerowi, dr hab. M. Michalskiemu, prof. UG, dr hab. T. Swobodzie, 
prof. UG, dr hab. W. Zalewskiemu, prof. UG, prof. dr hab. M. Szrederowi, dr hab.  
M. Lipowskiej, prof. UG, dr hab. M. Bąk, prof. UG, dr hab. A. Paner, prof. UG,  
dr hab. W. Tylmanowi, prof. UG a szczególnie mgr M. Brzeskiemu, który pomógł 
zredagować oba dokumenty. Dołożono starań, aby te dokumenty możliwie najpełniej 
przewidywały różne sytuacje, aczkolwiek pewnie po roku czy dwóch będą wprowadzane 
zmiany wynikające z praktyki. Doprecyzowano dodatkowe kompetencje rad dyscyplin, 
które mogą określić szczegółowe warunki redakcyjne prac doktorskich, zapisy związane 
z opłatą a także kosztami, które ta opłata ma pokryć, uwzględniając koszty podróży 
służbowych promotora czy recenzentów, ujednolicono zapisy pod względem 
redakcyjnym, dodatkowo wzmocniono zapis o wymogu certyfikatu językowego, który 
musi być zaopiniowany przez Centrum Języków Obcych. Chodzi o to, żeby doktoranci nie 
posługiwali się certyfikatami nie do końca potwierdzającymi faktyczną znajomość języka. 
Doprecyzowano także akt złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, który jest 
równoznaczny ze złożeniem rozprawy. W obu dokumentach bardzo wyraźnie 
zdefiniowano udział procentowy reprezentacji dyscyplin, jest on inny niż w zapisach 
statutowych. Uznano, że jeżeli ktoś reprezentuje dyscyplinę przynajmniej w 50%, to jest 
osobą uprawnioną do tego żeby brać udział w pracach komisji doktorskiej czy komisji 
habilitacyjnej.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że w § 17 ust. 2 pierwotnej wersji 
dokumentu dotyczącego stopnia doktora habilitowanego było napisane: „opinia komisji 
habilitacyjnej nie może być pozytywna jeżeli co najmniej dwie recenzje są negatywne.” 
Zapis ten w całości został zastąpiony zupełnie innym zapisem, który mówi o możliwości 
odbywania posiedzenia i komunikowania się na odległość. Czy zapis o dwóch 
negatywnych recenzjach wynikał z ustawy, czy była to inicjatywa osób, które pracowały 
nad tym dokumentem? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, 
że jest to zapis ustawowy on zasilił § 17 ust. 1, natomiast w punkcie drugim jest mowa  
o możliwości stosowania elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. 
Oczywiście dwie negatywne recenzje uniemożliwiają sformułowanie pozytywnej opinii. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zauważył, że w aktualnie obowiązującym 
Statucie jest zapisane że pracownicy nie tylko naukowcy i nauczyciele ale również 
pracownicy administracja mogą się kształcić i za to nie płacą. Z zapisów tej uchwały to nie 
wynika, trzeba to poprawić. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że jeżeli chodzi o zapis zgodnie, z którym 
opinia komisji nie może być pozytywna, gdy co najmniej dwie recenzje są negatywne, to 
przyjęcie takiej zasady pokazuje, że dwie osoby mogą przesądzić o porażce habilitanta. 
Kolokwium habilitacyjne mogłoby wykazać możliwości, wiedzę i kompetencje kandydata.  
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 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że instytucja kolokwium habilitacyjnego wraca obowiązkowo  
w przypadku nauk humanistyczno-społecznych, fakultatywnie w przypadku nauk 
ścisłych i przyrodniczych. Zgodnie z art. 221 ust. 10 ustawy uchwałę zawierającą opinię 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego podejmuje komisja habilitacyjna  
w głosowaniu jawnym, opinia nie może być pozytywna jeżeli co najmniej dwie recenzje 
są negatywne. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski zauważył, że w § 13 ust. 3 napisano, że w skład komisji 
habilitacyjnej nie można powołać osoby kiedy zachodzą uzasadnione obawy co do jej 
bezstronności. Jest to kategoria krańcowo niemierzalna, uznaniowa, wydaje się, że zapis 
ten trzeba uszczegółowić.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że wbrew pozorom zapis ten jest bardzo wyczerpujący, bo zarzuty 
bezstronności każdorazowo muszą być udowodnione, jest to określenie pojemne ale dość 
ściśle definiowalne. Dokument ten operuje na pewnym poziomie ogólności. Jeżeli 
okazałoby się, że dochodzi do nadużywania tego przepisu wówczas powróci się do 
dyskusji na ten temat.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy jest 
możliwość zawarcia zapisu mówiącego, iż promotor w postępowaniu eksternistycznym 
może z własnej woli zrzec się honorarium, żeby pomóc komuś, kto dysponuje 
ograniczonymi środkami finansowymi. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że promotor na każdym etapie może zrzec się wynagrodzenia  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
Projekt uchwały Senatu UG określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych 
w procesie uczenia się poza systemem studiów. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
procedura ta funkcjonuje już na naszej Uczelni, ale trzeba ją dostosować do przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiana polega na uproszczeniu pewnych 
elementów procedury. Ponadto w § 5 ust. 2 uzupełniono warunki udziału w procedurze. 
Nie zmienia to istotnie samych zasad. Z tego rodzaju procedury skorzystało 14 osób,  
z czego 4 są studentami Uniwersytetu Gdańskiego, w stosunku do 4 osób toczy się 
postępowanie. W porównaniu z innymi uniwersytetami liczby te są stosunkowo wysokie.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się 
uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 15 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku 
Technologie kosmiczne i satelitarne. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
porozumienie o wspólnym prowadzeniu studiów na międzyuczelnianym kierunku 
Technologie kosmiczne i satelitarne zawarły już Politechnika Gdańska, Uniwersytet 
Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Uniwersytet Gdański dostał 
propozycję przystąpienia do tego porozumienia. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie prowadzenia studiów wspólnych na kierunku 
Technologie kosmiczne i satelitarne. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 16 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski poza wnioskiem 
w sprawie przyporządkowania kierunku Etnofilologia kaszubska prowadzonego przez 
Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na 
tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
który nie uzyskał poparcia. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku European Business 
Administration prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny 
naukowej. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 43 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku European Business 
Administration prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny 
naukowej. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 17 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku European and International 
Business Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do dyscypliny 
naukowej. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku European and 
International Business Law prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji do 
dyscypliny naukowej.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 18 
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez Wydział 
Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin 
naukowych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Intercultural and Business Relations in Europe prowadzonego przez Wydział 
Ekonomiczny, Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin 
naukowych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 19 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Biznes i technologia ekologiczna prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny i Wydział 
Chemii do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku 
studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania międzywydziałowego kierunku 
Biznes i technologia ekologiczna prowadzonego przez Wydział Ekonomiczny i Wydział 
Chemii 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 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Matematyka 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. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Matematyka 
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 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego przez 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Fizyka prowadzonego 
przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki do dyscypliny naukowej 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 22 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia angielska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia angielska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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 23 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG sprawie przyporządkowania kierunku Filologia germańska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 

 
Tu autopoprawka dotyczy uzupełnienia godzin języka angielskiego odpowiednio o 

30 jeśli chodzi o praktyki i odpowiednio 30 jeśli chodzi o zajęcia dydaktyczne  
 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia germańska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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 24 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia polska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia polska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
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programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 25 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia rosyjska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia rosyjska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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 26 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia romańska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filologia romańska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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 27 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Iberystyka prowadzonego 
przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu 
studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Iberystyka 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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.  
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ad 28 
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Cultural Communication 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Cultural 
Communication prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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 29 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Etnofilologia kaszubska 
prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania 
programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że jest to kierunek 
szczególny, na prowadzeniu którego bardzo zależy środowisku kaszubskiemu. Wydział 
na ten cel dostaje dotację. Pojawił się jednakże problem ze standardami kształcenia 
nauczycieli. Władzom zależy na tym, żeby na tym kierunku studiów można było kształcić 
nauczycieli języka kaszubskiego, natomiast standardy kształcenia nauczycieli mówią  
o tym, że uprawnienia uzyskuje się w wypadku ukończenia studiów na obu stopniach. Na 
razie funkcjonują studia na stopniu pierwszym, nie ma studiów drugiego stopnia. W tej 
chwili trudno powiedzieć, że studia na drugim stopniu zostaną uruchomione. Istnieje 
możliwość prowadzenia studiów bez specjalności, w jakimś stopniu rozwiązałoby to 
problem, bo wielu studentów nie chce kontynuować studiów.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
przedstawiciele Wydziału Filologicznego starając się znaleźć rozwiązanie tych 
problemów na posiedzeniu Komisji ds. Kształcenia zgodzili się poczynić odpowiednie 
zastrzeżenie we wszystkich komunikatach kierowanych do studentów, żeby mieli oni 
świadomość, że ewentualne uzyskanie uprawnień będzie zależało od otwarcia studiów 
drugiego stopnia.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 43 osoby tak,  
1 osoba nie, 7 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Etnofilologia 
kaszubska prowadzonego przez Wydział Filologiczny 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 30 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Studium Humanitatis – 
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Tradycje Cywilizacji Europejskiej prowadzonego przez Wydział Filologiczny do dyscyplin 
naukowych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 45 osób, 45 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Studium Humanitatis 
– Tradycje Cywilizacji Europejskiej prowadzonego przez Wydział Filologiczny do 
dyscyplin naukowych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 31 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Historia prowadzonego 
przez Wydział Historyczny do dyscyplin naukowych oraz dostosowania programu 
studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Historia 
prowadzonego przez Wydział Historyczny 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 32 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 41/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Chemia prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającej uchwałę nr 41/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Chemia prowadzonego przez Wydział Chemii do dyscypliny naukowej 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 33 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 43/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Biologia prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 43/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Biologia prowadzonego przez Wydział Biologii do dyscypliny naukowej 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.  
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ad 34 
Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 35/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Geografia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 35/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Geografia prowadzonego przez Wydział Oceanografii i Geografii do dyscypliny 
naukowej 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 35 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 19/19 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 
kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 19/19 w sprawie utworzenia na 
Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 
na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 36 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 
kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął zmieniającą uchwałę nr 20/19 w sprawie utworzenia na Wydziale 
Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 
kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 37 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 73/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Psychologia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny 
naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 73/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Psychologia prowadzonego przez Wydział Nauk 
Społecznych do dyscypliny naukowej oraz dostosowania programu studiów na tym 
kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 38 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG przedstawiła projekt 
uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 32/19 w sprawie przyporządkowania 
kierunku Pedagogika 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.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 32/19 w sprawie 
przyporządkowania kierunku Pedagogika 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 39 

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. 

W składzie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Oceniającej dokonuje się 
następującej zmiany: odwołuje się dr Annę Rytel-Warzochę z Wydziału Prawa  
i Administracji i powołuje się dr Hannę Wolską z Wydziału Prawa i Administracji. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 51 osób 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 40 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
27 czerwca 2019 roku.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że należy podać pełne brzmienie 
punktów od 10 do 13 żeby dokładnie było wiadomo jakie punkty zdjęto z porządku obrad. 
Senat UG uwzględniając wniesioną uwagę jednogłośnie zatwierdził protokół posiedzenia 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku. 
 
 
ad 41 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
w związku ze zmianą organizacyjną zadania, które dotychczas wykonywała będzie 
realizował Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG, który wkrótce 
będzie Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia. Prorektor ds. Kształcenia dr hab.  
A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że chce podziękować wszystkim członkom 
Senatu UG za współdziałanie, dzielenie się swoją wiedzą, pomysłami i poczuciem humoru. 
Szczególnie dziękuje wszystkim dziekanom obecnym i byłym za konstruktywne 
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rozwiązywanie licznych problemów. Przygotowanie posiedzeń Senatu UG często polegało 
na żmudnym, czasochłonnym przygotowywaniu dokumentów i tu szczególne 
podziękowania należą się dr hab. T. Kamińskiej, prof. UG, mgr A. Pauli  
i mgr A. Smykowskiej. Znakomicie układała się również współpraca z doktorantami. 
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała podziękował Prorektor ds. Kształcenia dr hab.  
A. Machnikowskiej, prof. UG za wszystko co zrobiła przez siedem lat sprawowania tej 
funkcji. Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że w związku z wdrażaniem 
nowej ustawy zdecydował, że sprawy studenckie i sprawy kształcenia będą podlegały 
jednemu Prorektorowi, tak jak to jest na większości uniwersytetów. Ponadto będzie nowy 
Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia a prof. dr hab. Stepnowski będzie 
Prorektorem ds. Nauki. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała odznaczył dr hab. A. Machnikowską, prof. UG 
Srebrnym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, wręczył kwiaty, list z podziękowaniami  
i upominek. 
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG w imieniu jedenastu Dziekanów wręczyła dr hab. 
A. Machnikowskiej, prof. UG jedenaście róż jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie, 
profesjonalizm, wysokie zdolności komunikacyjne, bardzo dobrą współpracę, otwartość 
na nowe idee i wsparcie w różnych, często trudnych okolicznościach.  
 Dr hab. J. Kruczalak Jankowska, prof. UG w imieniu nieobecnego Dziekana dra hab.  
W. Zalewskiego, prof. UG oraz wszystkich pracowników WPiA również podziękowała  
dr hab. A. Machnikowskiej, prof. UG za to, że tak godnie i kompetentnie pełniła funkcję 
Prorektora i życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. 
 Dyrektor CWFiS dr J. Patok podziękował dr hab. A. Machnikowskiej, prof. UG  
w imieniu własnym i wszystkich pracowników CWFiS za wsparcie rozwój fizycznej 
kultury akademickiej i owocną pracę współpracę. 

Doktorant mgr. P. Zieliński w imieniu Rady Doktorantów UG podziękował dr hab. 
A. Machnikowskiej, prof. UG za zaangażowanie i trud włożony w pracę na rzecz 
społeczności akademickiej. 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG zaprosił na benefis pożegnalny Rektora 
Seniora Andrzeja Ceynowy, który odbędzie się w dniu dzisiejszym w Sali Teatralnej 
Neofilologii. 
 Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się  
31 października 2019 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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