
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 26 listopada 2020 roku 
 

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 posiedzenie 
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzono w formie wideokonferencji przy 
zastosowaniu aplikacji MS Teams.  

Posiedzeniu przewodniczył JM Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. 
Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski podziękował za wsparcie jakie uzyskał od 

Senatorów w trakcie kampanii wyborczej oraz podczas procesu wyboru i poinformował, 
że dołoży starań, aby plany, które przedstawił w kampanii wyborczej zostały 
zrealizowane. 

 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  

 
 
ad 1  

Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski poinformował, że po wyborach do porządku 
obrad dodano kilka nowych punktów i zaproponował przyjęcie zmodyfikowanego 
porządku obrad. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG uwzględniając wniesione zmiany przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przedstawienie zespołu rektorskiego oraz kanclerskiego na kadencję 2020-2024. 

3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie opinii dotyczącej nadania Panu prof. dr. kpt. ż. w. 

Danielowi Dudzie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie składu osobowego Konwentu Godności 

Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020 – 2024. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów 

Polonistycznych – Nauczyciel Języka Polskiego. 

6. Informacja dotycząca wyboru Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 

8. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 78/20 Senatu UG w sprawie składu 

osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 

kadencję 2020-2024. 

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 5 listopada 

2020 roku. 

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 
ad 2 

Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski poinformował, w dniu wczorajszym wręczył 
nominacje Prorektorom, Kanclerzowi oraz Kwestorowi. Do końca kadencji 2020-2024 
powołani zostali: Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski  
z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy  
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym prof. dr hab. Krzysztof Bielawski  
z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Prorektor ds. Studentów  
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i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG z Wydziału Historycznego oraz 
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG  
z Wydziału Prawa i Administracji. Funkcję Kanclerza będzie pełnił mgr Jacek Jętczak,  
a funkcję Kwestora mgr Marzena Wojtaszko.  

Przewodniczący Samorządu Doktorantów UG mgr Piotr Zieliński w imieniu 
Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów poinformował, że zarówno studenci jak 
i doktoranci pozytywnie zaopiniowali kandydaturę dra hab. A. Kłonczyńskiego, prof. UG na 
stanowisko Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG  
podziękował studentom i doktorantom za dotychczasową współpracę i zaufanie jakim 
został obdarzony. Dalsza współpraca i podejmowane przedsięwzięcia będą korzystne dla 
całej społeczności akademickiej. 

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler,  
prof. UG poinformowała, że pełniła funkcję Przewodniczącej Rady dyscypliny nauki 
prawne oraz Prodziekana ds. Nauki i Spraw Studenckich, które to stanowisko z czasem 
zmieniło się na Prodziekana do spraw Nauki i Umiędzynarodowienia. Stało się tak 
ponieważ na Wydziale Prawa Administracji priorytetem jest rozwój współpracy 
międzynarodowej. Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna Jurkowska-
Zeidler, prof. UG stwierdziła, że przed Uczelnią stoi wiele wyzwań, trzeba wykorzystać 
ogromny potencjał jaki tkwi na wydziałach i poinformowała, że liczy na wsparcie i dobrą 
współpracę.  
 Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski poinformował, że 
pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki oraz Przewodniczącego Rady dyscypliny nauki 
fizyczne i także liczy na bardzo owocną współpracę  
 Kanclerz mgr Jacek Jętczak poinformował, że w Dziale Zamówień Publicznych pełnił 
różne funkcje i zna specyfikę Uczelni. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia 
podyplomowe w zakresie zarządzania, jest członkiem rad nadzorczych. Jego dewizą jest 
zarządzanie kapitałem ludzkim w duchu humanizmu, wydobywanie najlepszych cech 
każdego człowieka, tworzenie zespołów, określanie celów. W sytuacji, kiedy Uniwersytet 
Gdański doznał uszczerbku na wizerunku należy tworzyć nową jakość w duchu 
humanizmu i szacunku. Istotne jest również zrozumienie zjawisk gospodarczych  
i procedur. 
 Kwestor mgr Marzena Wojtaszko poinformowała, że na Uniwersytecie Gdańskim 
pracuje od siedemnastu lat, cały czas w służbach finansowych, ma dwudziestopięcioletnie 
doświadczenie zawodowe, w zakresie finansów będzie służyła radą i wsparciem.  
Mgr M. Wojtaszko podziękowała JM Rektorowi za okazane zaufanie.  
 
 
ad 3 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie opinii dotyczącej nadania Panu prof. dr. kpt. ż. w. Danielowi Dudzie tytułu 
doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 

Rektor P. Stepnowski poinformował, że 9 listopada 2020 roku na ręce pełniącego 
obowiązki Rektora prof. dra hab. K. Bielawskiego wpłynęło od prof. dra hab. inż. kpt. ż.w. 
Adama Weintrita, Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pismo z prośbą o poparcie tej 
inicjatywy. Projekt uchwały przygotowała dr hab. D, Pyć, prof. UG. Do tej pory Senat 
Uniwersytetu Gdańskiego nie podejmował tego typu uchwał, ale jest to ukłon w stronę 
zaprzyjaźnionej uczelni. 
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Prof. dr hab. M. Przylipiak stwierdził, że także nie przypomina sobie, żeby Senat UG 
wcześniej podejmował takie uchwały.  

Dr hab. D. Pyć, prof. UG wyjaśniła, że wymóg podjęcia takiej uchwały wynika  
z przepisów wewnętrznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Nie są wymagane recenzje  
o kandydacie a właśnie opinie Senatów trzech różnych uczelni.  

Dr A. Lipińska zauważyła, że w uzasadnieniu do uchwały napisano, że prof. dr. kpt. 
ż.w. Daniel Duda poświęcił karierę naukową „naszej Alma Mater”. Brzmi to tak, jakby 
chodziło o Uniwersytet Gdański. 

Mgr A. Pauli wyjaśniła, że pisząc: „naszą Alma Mater” autor miał na myśli 
Uniwersytet Morski w Gdyni. W uzasadnieniu do uchwały zdanie to zostało już 
poprawione. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 52 osoby tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie opinii dotyczącej nadania Panu prof. dr. kpt. ż.w. 
Danielowi Dudzie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 4 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie składu osobowego Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego 
na okres do końca kadencji 2020 – 2024. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że zgodnie ze Statutem UG Senat 
na wniosek Rektora powołuje na okres kadencji Rektora Konwent Godności Honorowych, 
którego zadaniem jest opiniowanie wniosków o nadanie godności honorowych 
Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Konwentu Godności Honorowych wchodzi Rektor jako 
przewodniczący oraz czterech nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora, 
reprezentujących różne dziedziny nauki i cieszących się autorytetem w środowisku 
akademickim. Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował następujących 
kandydatów do Konwentu Godności Honorowych UG: prof. dr hab. Jerzy Bolałek  
z Wydziału Oceanografii i Geografii, prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean z Wydziału 
Prawa i Administracji, prof. dr hab. Stanisław Rosiek z Wydziału Filologicznego, prof.  
dr hab. Jacek Zaucha z Wydziału Ekonomicznego. Przedstawieni kandydaci spełniają 
wymogi statutowe zarówno w zakresie osiągnięć naukowych, organizacyjnych, kształcenia 
i są autorytetami w swoich dziedzinach. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 55 osób, 52 osoby tak,  
3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie w sprawie składu osobowego Konwentu Godności 
Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego na okres do końca kadencji 2020 – 2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 5 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów Polonistycznych – Nauczyciel 
Języka Polskiego. 

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że Senacka Komisja ds. Kształcenia pozytywnie zaopiniowała wniosek 
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Wydziału Filologicznego. Celem Podyplomowych Studiów Polonistycznych – Nauczyciel 
Języka Polskiego jest nadanie uczestnikom uprawnień do nauczania języka polskiego. 

Dziekan dr hab. U. Patocka-Sigłowy, prof. UG poinformowała, że studia te są 
komplementarne z prowadzonymi już na Wydziale Filologicznym podyplomowymi 
studiami w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Inicjatywa uruchomienia 
Podyplomowych Studiów Polonistycznych – Nauczyciel Języka Polskiego wyszła od 
środowiska, zarówno od instytucji jak i od osób fizycznych. Studia te mają przygotowywać 
do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu.  
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Podyplomowych Studiów 
Polonistycznych – Nauczyciel Języka Polskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że upływa kadencja Rady 
Uniwersytetu Gdańskiego, a ponieważ zbiegło się to z wyborem nowego Rektora, wybory 
do Rady zostały nieco odsunięte w czasie. Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, 
że w dniu wyboru na stanowisko Rektora wydał zarządzenie w sprawie terminu 
zatwierdzenia przez Senat UG kandydatów do Rady Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 
2021-2025. Kandydatów na członków Rady UG mogą zgłaszać Senatorowie pisemnie wraz 
z uzasadnieniem do Biura Organizacji i Legislacji, a wyboru członków Rady dokona Senat 
UG 17 grudnia 2020 roku. Obowiązuje zapis mówiący o dwutygodniowym okresie 
poprzedzającym zamknięcie listy kandydatów. Kandydatów można zgłaszać do 3 grudnia 
2020 roku. Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował, aby przy okazji powołania 
nowej Rady został znowelizowany Statut UG. Chodzi o to, żeby w skład Rady Uniwersytetu 
Gdańskiego weszły dwie osoby zamiast trzech ze wspólnoty Uniwersytetu i cztery osoby 
zamiast trzech spoza wspólnoty Uniwersytetu oraz z racji pełnionej funkcji 
Przewodniczący Samorządu Studentów. Takie rozwiązanie pozwoli na szersze 
uwzględnienie opinii osób spoza Uniwersytetu Gdańskiego, pomoże w odbudowie 
wizerunku i zaufania do Uczelni. Poziom kontroli zewnętrznej będzie większy. Rektor prof. 
dr hab. P. Stepnowski zaproponował do Rady UG dwóch kandydatów spoza Uczelni. Osoby 
te są wybitnymi przedstawicielami obszaru zarządzania nauką, doskonałymi naukowcami, 
którzy poprzez swoje osiągnięcia wspomagają proces rozwoju szkolnictwa wyższego  
w Polsce. Pierwszym kandydatem jest prof. Dominik Antonowicz z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, który obecnie pełni funkcję profesora wizytującego w Ontario 
Institute in the Studies for Education na University of Toronto. Zajmuje się badaniem 
globalnych trendów w polityce wobec nauki oraz szkolnictwa wyższego, a także 
zarządzaniem instytucjami akademickimi, analizą procesów reformowania systemów 
szkolnictwa wyższego oraz ewaluacją badań naukowych. W latach 2008–2009 pełnił 
funkcję doradcy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej. Od 2011 
jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN). Jako ekspert i doradca 
współpracował z OECD, Komisją Europejską, a także rządem ukraińskim oraz think-
tankami w całej Europie, jest członkiem Komisji Ewaluacji Nauki, obecnie przewodniczy 
zespołowi odpowiadającemu za ewaluację szkół doktorskich. Pan Profesor jest autorem 
dwóch książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu nauki i szkolnictwa 
wyższego publikowanych w prestiżowych polskich i międzynarodowych periodykach 
naukowych oraz rozdziałów w monografiach wydanych przez np. Oxford University Press, 
Routledge, Pelgrave-Macmillan czy Springer. Doświadczenie prof. UMK Dominika 
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Antonowicza z pewnością będzie niezwykle cenne w pracy Rady Uniwersytetu Gdańskiego, 
w szczególności przy planowanej nowelizacji Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Drugim 
kandydatem jest prof. UW Maciej Duszczyk profesor nauk politycznych i studiów 
międzynarodowych, Prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest 
członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW. W latach 2014-2016 był 
członkiem Komitetu Polityki Naukowej, w latach 2003-2007 Zastępcą Dyrektora 
Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji 
Europejskiej. W latach 2008-2011 był członkiem zespołu doradców strategicznych Prezesa 
Rady Ministrów Donalda Tuska, a w latach 2012-2014 kierował pracami merytorycznymi 
zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP.  
W latach 2014-2015 był profesorem wizytującym na Uniwersytetach Marcina Lutra  
w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie. Prof. UW Maciej Duszczyk 
uczestniczył w tworzeniu projektu, który uzyskał najwyższą ocenę w konkursie "Inicjatywa 
Doskonałości - Uczelnia Badawcza" i wdraża go na Uniwersytecie Warszawskim. Pan 
Profesor brał udział w Sojuszu Uniwersytetów Europejskich 4EU+, przygotowaniu oferty 
w konkursie Komisji Europejskiej, stworzeniu systemu oceny jakości badań i wsparcia 
pracowników na UW oraz doradzał kilku rządom w zakresie systemu nauki oraz polityki 
migracyjnej. Prof. UW Maciej Duszczyk jest osobą o niezwykle szerokich kompetencjach  
w obszarze nie tylko zarządzania działalnością naukową, ma również istotny wpływ na 
kształt polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki. Zainteresowania 
badawcze prof. UW Macieja Duszczyka to migracje, polityka migracyjna, polityka 
integracyjna, Unia Europejska, zarządzanie szkolnictwem wyższym, europejski rynek 
pracy. Doświadczenie dra hab. Macieja Duszczyka, prof. UW z pewnością okaże się 
niezwykle cenne. 
 Dziekan dr hab. A. Janicki, prof. UG zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Małgorzaty 
Omilanowskiej. Pani Profesor jest historykiem sztuki, z Uniwersytetem Gdańskim 
związana jest od 2006 roku. Specjalizuje się w dziejach sztuki a przede wszystkim dziejach 
architektury XIX i XX wieku, prowadzi badania wersawialistyczne i gedanistyczne, zajmuje 
się problematyką ochrony zabytków. Prof. Małgorzata Omilanowska jest autorką 12 
książek, ponad 100 artykułów, pod Jej opieką powstały 4 rozprawy doktorskie i blisko 50 
prac magisterskich. Od 1985 roku była zatrudniona w Instytucie Sztuki PAN, w latach 1999 
-2007 pełniła tam funkcję Zastępcy Dyrektora, w latach 2012-2014 była podsekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w latach 2014-2015 była 
ministrem w tym resorcie. Na Uniwersytecie Gdańskim od 2009 roku kieruje Zakładem 
Historii Sztuki Nowoczesnej, a w latach 2009-2012 i od 2014 roku jest Dyrektorem 
Instytutu Historii Sztuki W kadencji 2016–2020 była członkiem Senatu UG Do dziś jest 
członkiem rad naukowych i programowych instytucji nauki i kultury, jest członkiem Rady 
dyscypliny nauki o sztuce, Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN, niemieckiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie oraz Rady Programowej Europejskiego Centrum Solidarności. 
Prof. Małgorzata Omilanowska była członkiem Rady Instytutu Herdrea w Marburgu, Domu 
Historii Europejskiej w Brukseli, Germańskiego Muzeum Narodowego w Norymberdze, 
Centrum Nauk Humanistycznych Historii Kultury Europy Środkowowschodniej w Lipsku, 
a także społecznych rad kultury miast Gdańska i Warszawy, członkiem rady 
konserwatorskiej przy konserwatorze wojewódzkim mazowieckim, Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa a także członkiem zespołów 
jurorskich w konkursach krajowych i międzynarodowych. Dowodem zaufania środowiska 
naukowego dla prof. Małgorzaty Omilanowskiej jest członkostwo z wyboru w Radzie 
Doskonałości Naukowej, gdzie pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu nauk 
humanistycznych. Pani Profesor była wielokrotnie nagradzana, w 2019 roku otrzymała 
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nagrodę Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, dwukrotnie nagrodę im Dettloffa za najlepszą 
publikację z historii sztuki, dwukrotnie za najlepsze wersawianum. Pani Profesor została 
uhonorowana odznaczeniami państwowymi takimi jak: Krzyż Wielki Orderu Zasługi 
Republiki Włoskiej, Krzyżem Wielkim Orderu Oranje-Nassau Królestwa Niderlandów, 
Krzyżem Wielkim Orderu lwa Finlandii i Komandorią Orderu Sztuki Literatury Francji. 
Osiągnięcia Pani Profesor świadczą o Jej wyjątkowości i predestynują Ją do pełnienia 
funkcji członka Rady Uniwersytetu Gdańskiego.  
 Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG poinformował, że rekomenduje kandydaturę 
dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG. Pani Profesor jest doskonale znana społeczności 
Uniwersytetu Gdańskiego, ma ogromny dorobek naukowy dydaktyczny i organizacyjny,  
w latach 2004-2005 była Prodziekanem na Wydziale Prawa i Administracji, w latach 2012-
2019 Prorektorem ds. Kształcenia, obecnie jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej 
organu doradczego Ministra Edukacji i Nauki, ekspertem Komisji ds. Organizacji i Legislacji 
KRASP. Prof. UG Anna Machnikowska w latach 2018-2019 współtworzyła projekt 
modelowego statutu, który pomagał wszystkim uczelniom w Polsce przy przygotowaniu 
statutów po reformie szkolnictwa. Jest współautorką monografii „Innowacje  
i Konserwatyzm Polskie uczelnie w Procesie przemian”, wielokrotnie była prelegentem na 
konferencjach z cyklu Kongres Nauki Polskiej. Pani Profesor od 1996 roku wykonuje zawód 
radcy prawnego, zajmuje się obsługą prawną podmiotów zarówno prawa prywatnego jak 
i prawa publicznego, w latach 2005-2020 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej spółki 
Saur Neptun Gdańsk, w tym roku została członkiem rady nadzorczej Gdańskiej 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Prof. UG Anna Machnikowska spełnia 
najwyższe standardy merytoryczne, kompetencyjne, etyczne, będzie doskonałym 
przedstawicielem społeczności akademickiej w Radzie Uczelni, gdzie potrzebne są 
umiejętności związane ze współpracą z interesariuszami zewnętrznymi. 
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przypomniała, że nie jest członkiem Senatu UG, więc 
zgłoszenie to nie jest wnioskiem formalnym, ale zwraca się z prośbą o rozważenie 
kandydatury Pana Bartłomieja Glinki, przedstawiciela otoczenia gospodarczego. Pan 
Bartłomiej Glinka jest Prezesem firmy Omida Logistics, założycielem grupy Omida, osobą 
rozpoznawalną w pomorskim biznesie. Omida jest liderem branży transportowo-
spedycyjno-logistycznej, działa na rynku międzynarodowym. Obecnie przedsiębiorstwo 
Omida jest grupą kilku wyspecjalizowanych spółek, ma swoje biura w Europie, w tym  
w Hamburgu i Amsterdamie, ma kilkanaście oddziałów w Polsce, zatrudnia ponad 
sześciuset pracowników. Siedziba firmy sąsiaduje z kampusem UG, mieści się w Olivia 
Business Center. Pan Bartłomiej Glinka wraz ze swoim wspólnikiem założył firmę przed 
dziesięciu laty, od podstaw, mając od początku wizję jej rozwoju. Jego motto to: „globalnie 
patrzymy na nasze cele”. Bartłomiej Glinka jest laureatem wielu konkursów i nagród, 
między innymi Top Manager Pomorza 2018, członkiem Business Centre Club, niezwykle 
aktywną postacią, która w praktyce realizuje misję społecznej odpowiedzialności, angażuje 
się w wiele inicjatyw. Pan Bartłomiej Glinka stworzył własną fundację Akademia Rozwoju 
Osobistego Columbus, która zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości. Zawsze 
podkreśla, że jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego UG, od wielu lat jest aktywnym 
członkiem rady ekspertów Wydziału. Z własnej inicjatywy prowadzi zajęcia warsztatowe 
do wyboru z zakresu przedsiębiorczości, ma znakomite relacje ze studentami, angażuje się 
w wiele inicjatyw na poziomie Wydziału, takich jak konferencje, czy Olimpiada Logistyczna 
której Wydział Ekonomiczny jest organizatorem. Pan Bartłomiej Glinka jest młodym, 
rzutkim biznesmenem, który świetnie zna naszą Uczelnię i jej rozwój autentycznie leży mu 
na sercu.  
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 Prof. dr hab. M. Przylipiak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy profesorowie  
z innych uczelni mogą być członkami Rady UG. Uczelnie nie tylko współpracują, ale także 
konkurują ze sobą. Czy nie będzie to niezręczna sytuacja dla obu stron?  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że powszechną praktyką już od 
pierwszej kadencji rad po wejściu w życie nowej ustawy, było angażowanie właśnie 
przedstawicieli środowiska akademickiego. Jeśli chodzi o tych dwóch kandydatów, to 
można powiedzieć, że nie istnieje stanowiskowe przywiązanie do uczelni, bowiem są  
to osoby, które pracują na rzecz całego, ogólnopolskiego środowiska, dla dobra polskiej 
nauki i szkolnictwa wyższego Nie ma żadnych ograniczeń formalnych, a obyczajowe są 
takie, że osoby piastujące stanowiska profesorskie zasiadają w radach innych uczelni. 
Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że przez ostatnie dwa lata także był 
członkiem Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.  
 
 
ad 7  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował że pierwsza zmiana Statutu UG 
dotyczy składu Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Chodzi o to, żeby zwiększyć liczebność 
osób spoza Uczelni. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stanowi w tym zakresie, 
iż osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią co najmniej 50% Rady. Proporcja: 4 osoby 
spoza Uczelni i 2 osoby ze wspólnoty oraz Przewodniczący Samorządu Studentów wydaje 
się być korzystna. Druga zmiana dotyczy formalnego umiejscowienia Kwestora  
w strukturze organizacyjnej Uczelni, a mianowicie w pionie Kanclerza, tak jak jest na 
wszystkich uczelniach w Polsce. Kwestor jest częścią administracji, więc Kanclerz w sposób 
naturalny jest zwierzchnikiem Kwestora i zastępców. Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski 
zaproponował skreślenie w § 91 ust. 2 Statutu UG zapisu: „Kwestor podlega bezpośrednio 
rektorowi”. Kwestor będzie zastępcą Kanclerza. W sprawie zmiany Statutu UG odbędzie 
dodatkowe posiedzenie Senatu UG. 
 
 
ad 8 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 78/20 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 

Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dokonano wyboru 
przedstawicieli Samorządu Studentów UG do komisji, a w składzie Uczelnianej Komisji 
Socjalno-Mieszkaniowej w miejsce przedstawiciela emerytów dra Stanisława Zachary 
powołany został prof. dr hab. Jana Iluk. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowało 56 osób, 54 osoby tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 78/20 Senatu UG w sprawie składu 
osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 
2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 9  
Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

z 5 listopada 2020 roku. 
Głosowanie: uprawnionych do głosowania 67 osób, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z 5 listopada 
2020 roku. 
 
 
ad 10  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że rozpoczynają się prace nad 
kompleksową zmianą Statutu UG, aby w wielu obszarach, w jak najszerszym zakresie 
zostały uwzględnione postulaty środowiska. Nowelizacja ma przywrócić właściwe miejsce 
i rolę wydziałów w strukturze Uczelni, żeby zostały one umocnione w swoich 
kompetencjach, a pracownicy, studenci i doktoranci na nowo odczuli potrzebę 
uczestniczenia w dyskusji akademickiej. Ponadto zostanie stworzona regulacyjna 
przestrzeń dla faktycznej decentralizacji kompetencji Rektora w obszarach, w których 
odpowiedzialność mogą wziąć osoby pełniące funkcje kierownicze. Uwzględnione zostaną 
postulaty zgłaszane w okresie przedwyborczym. W tym celu przygotowano anonimową 
ankietę, która będzie rozesłana wszystkim adresatom uniwersyteckich adresów  
e-mailowych, nauczycielom, nienauczycielom, studentom, doktorantom, przedstawicielom 
administracji. Zostanie powołana specjalna komisja, która zweryfikuje wszystkie postulaty. 
Nowelizacja Statutu UG będzie szeroko konsultowana ze społecznością Uczelni.  
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił informację dotyczącą funkcjonowania Uczelni w okresie pandemii.  
W połowie października wzrosła liczba osób, które były kierowane na kwarantannę  
i izolację domową. Najwięcej zachorowań było w Domu Studenckim nr 7  
w Sopocie, w którym przebywało wielu cudzoziemców. Trzeba było wyłączyć całe jedno 
piętro i stworzyć tam miejsce do odbywania kwarantanny. Obecnie sytuacja ustabilizowała 
się i od dziesięciu dni są tylko jednostkowe zgłoszenia dotyczące kierowania studentów  
i doktorantów na kwarantannę lub izolację domową. Od dwóch tygodni ZUS przekazuje 
Uczelni dane dotyczące osób kierowanych na kwarantannę lub izolację domową. W tej 
chwili nic groźnego się nie dzieje, ale nadal trzeba stosować zabezpieczenia i zawiesić 
zajęcia, które mogą odbywać się w formie zdalnej. Sytuacja w naszym regionie wciąż nie 
jest stabilna. Uczelnia udziela pomocy materialnej studentom, którzy utracili źródła 
dochodu. W marcu, kwietniu i listopadzie w formie zapomóg wypłacono łącznie 40 tysięcy 
złotych. Przyznano jeszcze kolejne 50 tysięcy złotych dla studentów, którzy znaleźli się  
w trudnej sytuacji, którą musieli udokumentować. Wypłaty zostaną dokonane na początku 
grudnia. To są jednorazowe zapomogi w wysokości od 300 do 1800 złotych,  
w jednym, szczególnie trudnym przypadku było to 2000 złotych. Suma środków 
wypłaconych w formie zapomóg przekracza już 400 tysięcy złotych. Wszystkie środki 
pochodzą z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów. W grudniu także 
trzeba będzie podjąć decyzję o wypłatach z tego Funduszu, aby jednorazowo zwiększyć 
stypendium socjalne wszystkim studentom, którzy je otrzymują. Ze względu na sytuację  
w Europie a także w kraju podjęto decyzję o zawieszeniu wymiany Erasmus dla studentów 
w semestrze letnim. Chodzi o to, że nie można im pomóc, gdy przebywają w innych 
ośrodkach za granicą, tym bardziej, że wyjeżdżają na semestr. Sytuacja jest zmienna, 
najważniejsze jest bezpieczeństwo studentów zarówno wyjeżdżających jak  
i przyjeżdżających do Polski. Wiele uczelni w Polsce podejmuje takie decyzje, niektóre  
w ogóle wycofały się z wymiany Erasmus już w semestrze zimowym. Obostrzenie to nie 
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będzie dotyczyło mobilności w zakresie krótkich wyjazdów, praktyk i wyjazdów 
pracowników w ramach Erasmusa, bo w razie złej sytuacji można przesunąć terminy  
z jednego miesiąca na drugi, negocjować terminy wyjazdów.  

Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że trwają prace nad nowelizacją Regulaminu wynagradzania pracowników 
UG. 
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że obecnie on-line odbywa się sporo wizytacji Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Dwa wydziały odbyły już takie spotkania, a kolejne się do nich 
przygotowują. W ciągu najbliższych miesięcy właściwie połowa wydziałów będzie 
zaangażowana w takie wizytacje. Przygotowania były intensywne a przeprowadzone 
dotychczas wizytacje zostały pozytywnie odebrane przez obie strony. Takie wizytacje są 
weryfikacją wewnętrznych działań w zakresie jakości kształcenia, a jednocześnie 
wyznacznikiem kolejnych zmian. Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab.  
A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że dopiero teraz z powodu sytuacji pandemicznej 
Uczelnia otrzymała Certyfikat Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka  
i Ekonometria za ocenę wyróżniającą, którą Wydział Zarządzania uzyskał w 2019 roku. 
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG pogratulował 
całemu zespołowi dziekańskiemu, studentom, doktorantom i pracownikom Wydziału 
Zarządzania. 
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił informację na temat ewidencji zajęć dydaktycznych prowadzonych 
elektronicznie. Studenci zgłaszali problemy dotyczące zajęć, niektórzy oczekiwali 
odszkodowań za zajęcia, które się nie odbyły. Przygotowywana jest nowelizacja 
zarządzenia Rektora w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-
badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem 
SARS-Cov-2. Chodzi o to, żeby została utrzymana ewidencja zajęć prowadzonych 
niestacjonarnie. Sprawa roszczeń ze strony studentów wciąż wraca, powołują się oni na to, 
że zajęcia się nie odbyły, lub odbyły się w niewłaściwy sposób. Szczególnie chodzi tu  
o kwestie finansowe. Natomiast w przypadku studiów stacjonarnych dziekani będą mieli 
możliwość wyboru. Jeżeli uznają, że nie ma potrzeby ewidencjonowania zajęć, to będą 
mogli z tego zrezygnować, ale jak chcą, to mogą prowadzić ewidencję.  
 Dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG przedstawiła prezentację dotyczącą 
działań podejmowanych w ostatnim czasie w zakresie komunikacji i promocji. Dr hab.  
A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG poinformowała, że Senatorowie otrzymają pocztą 
elektroniczną szczegółowe raporty Instytutu Monitorowania Mediów w okresie od 22 
września do 5 listopada 2020 roku oraz w okresie od 6 listopada do 23 listopada 2020 roku, 
a także bardzo obszerną, szczegółową prezentację przygotowaną przez Rzecznik Prasową 
dr B. Czechowską-Derkacz. W okresie kryzysu wizerunkowego przyjęto strategię 
informacyjną, polegającą na zintensyfikowaniu działań na rzecz promocji badań i sukcesów 
naukowców oraz studentów UG, aby pokazać pozytywne działania Uczelni i jednocześnie 
osłabić oddziaływanie publikacji negatywnych. Biuro Rzecznika Prasowego UG znacznie 
zwiększyło liczbę pozytywnych, promocyjnych informacji prasowych wysyłanych do 
mediów. Informacje te powstawały we współpracy z wydziałami i naukowcami. 
Komunikacja kryzysowa w tym czasie prowadzona była w kilku obszarach jednocześnie:  
w obszarze rezygnacji J. P. Gwizdały z funkcji Rektora, protestów pracowników i studentów 
UG w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego oraz działań Ministra Edukacji  
i Nauki oraz organizacji pracy Uczelni w okresie pandemii. Od 22 września do 23 listopada 
2020 roku Biuro Rzecznika Prasowego UG przygotowało i przekazało mediom łącznie 53 
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informacje prasowe i komunikaty w tym: 36 informacji prasowych o charakterze 
promocyjnym, dotyczących badań naukowych, sukcesów pracowników, studentów  
i doktorantów UG, wydarzeń organizowanych przez Uczelnię, 17 komunikatów 
dotyczących J. P. Gwizdały, 2 newslettery, niemal 180 odpowiedzi na pytania dziennikarzy 
dotyczące sukcesów i funkcjonowania Uczelni. Zintensyfikowana została współpraca  
z dziennikarzami w zakresie eksperckich wypowiedzi naukowców UG w mediach, aby 
pokazać Uczelnię jako źródło rzetelnych informacji naukowych oraz jej ekspercki wymiar. 
Regularnie wysyłane były komunikaty dotyczące wyborów, aby pokazać nadchodzące 
zmiany. W zakresie kryzysu wizerunkowego, spowodowanego sprawą możliwego plagiatu 
J. P. Gwizdały, prowadzona była komunikacja oparta na zasadach otwartości  
i transparentności, szybkim reagowaniu, podkreślaniu głównych przekazów, braku 
tolerancji dla naukowej nieuczciwości, gotowości do rzetelnego wyjaśnienia spraw oraz 
pokazaniu wyboru nowego Rektora UG jako szansy na odbudowę wizerunku. Aby pokazać 
transparentność działań Uczelni udzielono ponad 150 odpowiedzi, również w zakresie 
pytań zadanych w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej, 155 stron 
zanonimizowanych dokumentów dotyczących postępowań dyscyplinarnych na UG  
w latach 2015-2019, 11 dokumentów takich jak protokoły z posiedzeń Senatu, Rady UG, 
dokumenty i recenzje habilitacyjne J. P. Gwizdały. Dzięki takiej strategii informacyjnej 
udało się w znacznej części ograniczyć zasięg publikacji negatywnych. Działania te  
i przekazywanie pozytywnych informacji o Uczelni nie zmieniają faktu, że niektóre 
publikacje wpływają na negatywny wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego jako Uczelni 
będącej w kryzysie. Komunikacja była podzielona na komunikację zewnętrzną  
i wewnętrzną. Podjęto działania poprawiające czytelność i funkcjonalność stron 
internetowych i podstron, aby zarówno dziennikarze, pracownicy, studenci i doktoranci 
łatwiej docierali do informacji i komunikatów. W okresie od 22.09 do 23.11.2020 roku 
ukazało się 1391 publikacji o Uniwersytecie Gdańskim w mediach, monitorowanych przez 
Instytut Monitorowania Mediów, 1022 publikacje ukazały się na portalach internetowych, 
181 publikacji w prasie, 117 materiałów w radiu, 71 materiałów w telewizji. Wydźwięk 
wszystkich publikacji był następujący: 952 miało charakter neutralny, informacyjny 
(68%), 381 pozytywny (27%), 58 negatywny (4%). Oprócz działań Rzecznika Prasowego 
również Biuro Promocji aktywnie włączyło się w poprawę wizerunku Uczelni. Po 22 
września 2020 roku przygotowano czterostronicową wkładkę jubileuszową, która  
2 października pojawiła się w Dzienniku Bałtyckim. Przedstawiono w niej historię 
Uniwersytetu Gdańskiego, doktoraty honorowe, wyzwania jakie stoją przed Uczelnią. Na 
potrzeby realizacji projektu „Społeczna Odpowiedzialność Uniwersytetu Gdańskiego na 
Pomorzu” w trakcie realizacji jest siedem filmów dokumentalnych w formie wywiadów  
z naukowcami. Film będzie emitowany od 30 listopada dwa razy w tygodniu,  
w poniedziałki i czwartki. Dodatkowo realizowany jest nowy film, w którym wystąpią 
autorytety takie jak: prof. Grzegorz Węgrzyn, prof. Jerzy Limon, prof. Anna Zielińska-
Głębocka. Rozpoczęto projekt „MłodziNaukowcyzUG”. Jest to seria krótkich filmów  
z młodymi naukowcami, którzy opowiadają o swoich badaniach naukowych. Za pomocą 
spójnej komunikacji trzeba pracować nad zdjęciem z Uczelni odium instytucji, która ma 
problemy i budować nową jakość w oparciu o wartości i tożsamość Uczelni w kontekście 
zrozumiałym dla precyzyjnie zdefiniowanych grup celowych, odbiorców informacji. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował za obszerną i wnikliwą prezentację 
dotykającą wszystkich obszarów działań w zakresie wizerunku i komunikacji w czasie 
kryzysu. To trudna lekcja dla Uniwersytetu Gdańskiego, ale także sposobność do dobrej  
i wnikliwej diagnozy, która będzie podstawą do zbudowania profesjonalnej platformy 
komunikacji zewnętrznej. Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że powierzył 
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dr hab. A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG organizację i kierownictwo Uniwersyteckiego 
Centrum Marketingu i Komunikacji, które będzie integrowało wszystkie elementy 
komunikacji i public relations Uczelni. Dotychczasowe działania pokazały, że Pani dr hab. 
A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG jest znakomitym specjalistą w tym obszarze. 
 Dziekan prof. dr M. Szreder podziękował za deklarację podjęcia prac nad 
Regulaminem wynagradzania. Chodzi o to, żeby nie pogorszyły się warunki wynagradzania 
osób, które realizują zajęcia dydaktyczne w soboty i niedziele. Zmiany, które ostatnio 
zostały wprowadzone nie były konsultowane z dziekanami. Dziekan prof. dr hab.  
M. Szreder zauważył, że ocena wyróżniająca PKA dla kierunku Informatyka i Ekonometria 
jest wynikiem długoletniej, niełatwej pracy głównie pracowników Katedry Ekonometrii, 
Katedry Informatyki Ekonomicznej i Katedry Statystyki oraz całego zespołu dziekańskiego. 
Fakt przyznania takiej oceny również można wykorzystywać w promocji Uczelni, tym 
bardziej, że kierunek Informatyka i Ekonometria nie jest łatwym kierunkiem, na niektórych 
uczelniach uległ likwidacji, a na Uniwersytecie Gdańskim rozwija się znakomicie.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski stwierdził, że informacja ta będzie wykorzystana 
w promocji Uczelni i zwrócił się do Dziekana prof. dra hab. M. Szredera z prośbą  
o przygotowanie krótkiej informacji do Gazety Uniwersyteckiej. 
 Prof. dr hab. B. Możejko zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie do kiedy będzie można 
wypełniać ankietę dotycząca zmian Statutu UG. Prof. dr hab. B. Możejko stwierdziła, że 
działania mające na celu opanowanie kryzysu wizerunkowego Uczelni są znaczne  
i intensywne, ale wydaje się, że tak naprawdę wszystko zależy od nauczycieli akademickich 
i studentów, z którymi trzeba rozmawiać na ten temat.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że traktuje tę wypowiedź jako 
apel. Natomiast na zgłaszanie uwag do Statutu UG jest miesiąc. W styczniu komisja 
zweryfikuje zgłoszone propozycje i rozpoczną się konsultacje ze społecznością Uczelni. 
 Mgr T. Aftański poinformował, że zakończyła się edycja Akademickich Mistrzostw 
Polski 2019-2020. Uniwersytet Gdański został sklasyfikowany na szóstym miejscu  
w klasyfikacji na najbardziej usportowioną uczelnię w Polsce na 139 uczelni, oraz na 
trzecim miejscu wśród uniwersytetów. Jest to wynik bez precedensu, tym bardziej wart 
podkreślenia, że został uzyskany w czasie pandemii, w reżimie sanitarnym. Sukces ten 
osiągnięto dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników CWFiS. Mgr T. Aftański 
podziękował za wsparcie i pomoc Prorektorowi ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. 
A. Kłonczyńskiemu, prof. UG. Sukces studentów Uniwersytetu Gdańskiego przyczynia się 
także do promocji Uczelni, być może będzie miał pozytywny wpływ na realizację budowy 
Centrum Sportowego UG. 
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski pogratulował sportowcom sukcesu i stwierdził, 
że zrobi wszystko, żeby został dokończony pierwszy etap finansowania Centrum 
Sportowego UG. Jest to poważne wyzwanie. 
 Rzecznik prasowy dr B. Czechowska-Derkacz nawiązując do przedstawionej 
informacji o komunikacji i promocji poinformowała, że z 1039 informacji tylko 151, czyli 
11 % dotyczyło sprawy byłego Rektora. Mimo wszystko sprawa ta będzie miała negatywny 
wpływ na wizerunek Uczelni. Dr B. Czechowska-Derkacz podziękowała dr hab.  
A. Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG, Senatorom, Dziekanom, pracownikom naukowym 
pełniącemu ówcześnie obowiązki Rektora prof. dr hab. K. Bielawskiemu, całemu zespołowi 
rektorskiemu i radcom prawnym za wsparcie i pomoc w realizacji tej zintensyfikowanej 
działalności w trudnym dla Uczelni czasie.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że jednym z wydziałów, który był 
wizytowany w ostatnim czasie przez PKA był Wydział Ekonomiczny na kierunku 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Przedstawiciele Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
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na spotkaniu końcowym uznali przestawienie infrastruktury Wydziału za wzorcowe, co 
zaowocowało wręcz entuzjastyczną oceną. Przygotowano niezwykle skrupulatnie 
rozpisany scenariusz zaprezentowania infrastruktury Wydziału w formie hybrydowej - 
częściowo na żywo, częściowo za pośrednictwem MS Teams z udziałem kilkunastu osób, 
w tym przedstawiciela Biblioteki UG. Ponieważ przedstawienie infrastruktury dotyczy 
wszystkich wydziałów i kierunków, Wydział Ekonomiczny bardzo chętnie podzieli się 
swoimi doświadczeniami ze wszystkim, którzy będą zainteresowani.  
 Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że wizytacja ta rzeczywiście została oceniona bardzo dobrze, wręcz 
entuzjastycznie. W dniu dzisiejszym odbędzie posiedzenie Zespołu ds. Jakości Kształcenia, 
na którym będą omawiane doświadczeniach jakie podczas wizytacji PKA zdobyły Wydział 
Oceanografii i Geografii oraz Wydział Ekonomiczny. Przełoży się to na konkretne działania, 
rozwiązania mogące wesprzeć wydziały w zakresie wzmocnienia jakości kształcenia. 
Również Senacka Komisja ds. Kształcenia odniesie się do tego doświadczenia.  
 Rektor prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w miarę możliwości będzie 
uczestniczył w spotkaniach otwierających lub zamykających wizytacje PKA.  
 
Na tym posiedzenie zakończono.  
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
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