
 
 
 

Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 27 października 2016 roku 
 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność na posiedzeniu Senatu UG. 
 
 
ad 1 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył: dr hab. Marion Brandt z Wydziału 
Filologicznego, dr hab. Marcinowi Wieśniakowi z Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki, dr hab. Rafałowi Filipów z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki,  
dr hab. Jackowi Wiewiorowskiemu z Wydziału Prawa i Administracji akty 
potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył dalszych 
osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób 
tak. 
Senat UG 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 Historycznego o zatrudnienie dra hab. Dariusza Kaczora na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

3.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

4. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku 
o profilu praktycznym”. 

5. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych  
i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz 
wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 42/15 Senatu UG w sprawie 
zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć 
dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań 
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dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych 
oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę 
godzin ponadwymiarowych. 

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

8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
29 września 2016 roku. 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału 
Historycznego o zatrudnienie dra hab. Dariusza Kaczora na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner zauważył, że na dzisiejszym posiedzeniu 
Senatu UG będą omawiane dwa wnioski o zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego. Wnioski te różnią się szczegółowością opisu osiągnięć kandydatów. 
Pierwszy wniosek jest dość lakoniczny i na jego podstawie trudno wyrobić sobie opinię, 
natomiast kolejny wniosek zawiera bardzo szczegółowy opis osiągnięć naukowych 
kandydata.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że informacje o kandydacie są 
podawane według przyjętego wzoru. Oczywiście opis można rozszerzyć, ale wydaje się, 
że skondensowana informacja jest wystarczająca, żeby zając stanowisko w tej sprawie.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że przyjęty standardowy wzór 
informacji o kandydacie do tej pory był wystarczający i wydaje się, że nie ma potrzeby 
rozszerzania tych informacji. Generalnie przepisy ministerialne nie wymagają, aby senat 
opiniował tego rodzaju wnioski, tak postanowił Senat Uniwersytetu Gdańskiego. Należy 
zachować formularz w dotychczasowym kształcie a zamieszczone w nim informacje 
powinny być skondensowane. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że jeśli chodzi o liczbę publikacji 
czy konferencji, to wystarczą statystyczne dane, tak jak przedstawiono to we wniosku 
Wydziału Historycznego. Dziekani referujący wnioski mają wystarczającą wiedzę, 
zawsze mogą udzielić dodatkowych informacji o kandydacie, ponadto wnioski są 
opiniowane przez rady wydziałów. Wzór informacji o kandydacie został zaakceptowany 
przez Senat UG. Postulowano wówczas, żeby wnioski nie były bardzo obszerne, 
ponieważ Senatorowie nie są specjalistami we wszystkich dziedzinach 
reprezentowanych przez poszczególne wydziały. Struktura informacji o kandydacie 
powinna być taka sama, jeśli chodzi tematy badawcze wymaga się opisu składającego się 
maksymalnie z 30 słów.  
 Prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że nie chodzi oto, żeby wszystkie 
wnioski były bardzo rozbudowane, tylko o uszczegółowienie informacji w punkcie 5 
dotyczącym dorobku naukowego. Ilość publikacji naukowych jest niezwykle ważna przy 
wszystkich ocenach wydziałów, stąd podanie informacji ile z tych publikacji to 
publikacje z listy A, a ile z listy B dałoby większą wiedzę o danym kandydacie.  
 Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zauważyła, że kształt ankiety dotyczącej 
kandydata na stanowisko profesora mógłby być zgodny z kształtem ankiety 
ewaluacyjnej pracowników.  
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zostanie opracowany 
nowy wzór informacji o kandydacie. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 55 osób tak,  
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie dra hab. Dariusza Kaczora na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 3.2 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Nauk 
Społecznych o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że rzeczywiście wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych jest zbyt obszerny i zgodził się z tym, że ponieważ 
kandydaci na stanowisko profesora zajmują się różnymi obszarami zainteresowań 
informacja o kandydacie mogłaby być wzorowana na wniosku ewaluacyjnym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 55 osób tak,  
2 osoby nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie  
dr hab. Magdaleny Żemojtel-Piotrowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu 
„Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Uczelnia wystąpiła do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
o dofinansowanie dwóch projektów - „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na 
kierunku o profilu praktycznym” oraz projektu „Laboratorium symulacji nagrań 
telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku – adaptacja 
oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”. W ramach projektu 
„Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym” 
planowana jest budowa nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. 
Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na początek 2017 roku, a zakończenie 
na koniec 2018 roku. Nowy budynek będzie przeznaczony przede wszystkim dla 
studentów kierunku informatyka o profilu praktycznym. Jest to odpowiedź na potrzeby 
rynku pracy, na którym są poszukiwani specjaliści kierunków informatycznych. Miasto 
Gdańsk potrzebuje około czterech tysięcy informatyków dla biznesu. Uczelnia otrzymała 
maksymalna kwotę, o jaką wnioskowała. Jest to duży sukces wszystkich, którzy 
pracowali przy opracowaniu tych projektów. Rektor dr hab. J. P. Gwizdała podziękował 
Dziekanowi WMFiI, całemu zespołowi dziekańskiemu, pracownikom Biura Zarządzania 
Projektami, inżynierom i prawnikom za profesjonalne przygotowanie wniosków, na co 
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zwrócił uwagę także Marszałek Województwa Pomorskiego. Uzyskanie dofinansowania 
jest dużym sukcesem tym bardziej, że nie wszystkie uczelnie, które wnioskowały 
otrzymały taką dotację. Zarząd Województwa Pomorskiego dofinansował 6 projektów. 
Największe dofinansowanie otrzymał Uniwersytet Gdański, wsparcie uzyskały także 
Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni oraz 
Akademia Pomorska w Słupsku. Projekty te będą realizowane w ramach modelu – 
zaprojektuj i wybuduj. Całkowita wartość projektu dotyczącego Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki wynosi 25.163.184,70 złotych. Uczelnia musi dołożyć środki własne  
w wysokości 3 771 177,71 złotych, ale ostatecznie to będzie kwota zależy od 
postępowania przetargowego. Pieniądze będą pochodziły z dochodów własnych Uczelni, 
gdyż środki uzyskane ze sprzedaży mienia należącego do Uczelni zasilają fundusz 
inwestycyjny tzw. wkład własny. W obu przypadkach podjęcie uchwały przez Senat UG 
jest wymogiem formalnym. 

Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG, Przewodniczący Senackiej Komisji 
Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 60 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki  
i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku 
o profilu praktycznym”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 5 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na współfinansowanie projektu 
„Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu 
praktycznym”. Wartość tego projektu to 5.214 666,44 złotych, ze środków własnych 
Uczelnia musi dołożyć 773 649,97 złotych. Jest to projekt interdyscyplinarny. 
Laboratorium ma powstać w miejsce byłego studia telewizyjnego, będzie miało siedzibę 
na Wydziale Nauk Społecznych. Aparatura będzie maksymalnie wykorzystywana. Już 
teraz Wydział Filologiczny, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Wydział 
Historyczny, Wydział Oceanografii i Geografii oraz wydziały ekonomiczne 
poinformowały, że będą z niej aktywnie korzystały. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że pojawiły się oferty na 
zakup nieruchomości po byłym dziekanacie i Instytucie Psychologii WNS, położonej przy 
ul. Pomorskiej 68. Nieruchomość jest wyceniona na 10.000.000,00 złotych 

Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG, Przewodniczący Senackiej Komisji 
Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 58 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego na 
współfinansowanie projektu „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych  
i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz 
wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 6 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 42/15 Senatu UG 
w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów 
zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków (w tym wymiaru zadań 
dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), zasad obliczania godzin dydaktycznych 
oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę 
godzin ponadwymiarowych.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
stwierdził, że stopień umiędzynarodowienia naszej Uczelni wciąż wydaje się 
niewystarczający. W związku z tym w bieżącej kadencji postanowiono wdrożyć kilka 
systemowych rozwiązań, które mają ten proces znacząco wspomóc w wymiarze całej 
Uczelni, ale w odniesieniu do poszczególnych wydziałów. Proponowane rozwiązania 
mają dotyczyć trzech filarów umiędzynarodowienia Uczelni, a mianowicie oferty 
kształcenia w języku obcym, systemowych rozwiązań jeżeli chodzi o pozyskiwanie 
profesorów wizytujących, zwłaszcza tych krótkookresowych oraz rozwiązań w zakresie 
rekrutacji studentów obcokrajowców. Pierwsza zmiana to dodanie § 4a w brzmieniu: 
„Do osób niebędących obywatelami polskimi, posiadających tytuł naukowy profesora 
lub tytuł profesora sztuki lub zatrudnionych na stanowisku profesora w innej uczelni 
lub instytucie badawczym, lub instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, lub 
zagranicznej uczelni, lub zagranicznej instytucji naukowej – z wyłączeniem osób 
pozostających z UG w stosunku pracy – nie stosuje się § 4 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 1. 
Wymiar zajęć prowadzonych w UG przez osoby, o których mowa w ust. 1, wynosi co 
najmniej 60 godzin dydaktycznych rocznie.” Zapis ten zgodnie z rozporządzeniem  
w sprawie podziału dotacji podstawowej precyzuje definicję profesora wizytującego, 
który nie jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. Do tej pory w tej uchwale 
znajdowała się definicja profesorów wizytujących, ale związanych z Uczelnią umową  
o pracę. Można jednak korzystać z wiedzy profesorów w oparciu o umowy cywilno-
prawne. Aby dana osoba formalnie stała się profesorem wizytującym liczba godzin  
w roku musi wynosić co najmniej 60. Planuje się aby te godziny były realizowane  
w różnych formach, nie tylko w formie godzin kontaktowych, ale również w formie  
e-learningowej. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do rodzajów zajęć dydaktycznych,  
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), w tym prowadzonych w formie e-learningowej, 
należą: wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, warsztatowe oraz 
wychowania fizycznego (ogólnorozwojowe, profilowane i rehabilitacyjne), 
konwersatoria, proseminaria, seminaria dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego 
stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, seminaria na studiach 
doktoranckich dla uczestników tych studiów, lektoraty.” Coraz więcej zajęć 
realizowanych przez naszych pracowników jest realizowanych w formie e-learningu. 
Kolejna zmiana dotyczy § 13 ust. 3: „Dziekan określa na dany rok akademicki wysokość 
stawek wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, i przedkłada je do akceptacji 
Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kwestorowi.” Chodzi o formalne 
uporządkowanie wypłat, zwłaszcza za godziny ponadwymiarowe prowadzone w języku 
obcym. Najbardziej obszerna jest czwarta zmiana, to znaczy dodanie § 13a w brzmieniu: 
„W przypadku uruchomienia kształcenia na kierunku studiów pierwszego lub drugiego 
stopnia albo jednolitych studiów magisterskich bądź studiach doktoranckich, 
prowadzonych wyłącznie w języku obcym, nauczyciel akademicki może otrzymywać 
zwiększone wynagrodzenie za prowadzenie zajęć na takich studiach. Stawka 
zwiększonego wynagrodzenia wynosi w pierwszym roku prowadzenia studiów – 200%, 
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a w drugim roku prowadzenia studiów – 150% obowiązującej na danym wydziale 
stawki wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych dla poszczególnych 
stanowisk. W kolejnych latach prowadzenia studiów dziekan może utworzyć fundusz 
dodatków do wynagrodzeń nauczycieli za prowadzenie zajęć na studiach i studiach 
doktoranckich prowadzonych wyłącznie w języku obcym, finansowany z opłat za 
świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów w języku obcym lub z 
opłat za kształcenie na takich studiach. Warunkiem zwiększenia wynagrodzenia na 
zasadach określonych w ust. 2 jest zgoda Rektora na przekazanie wydziałowi 
zwiększonej dotacji podmiotowej. Rektor może wyrazić zgodę na wniosek dziekana 
składany do dnia 15 listopada roku akademickiego, w którym następuje uruchomienie 
kształcenia na kierunku studiów lub studiach doktoranckich, prowadzonych na wydziale 
wyłącznie w języku obcym. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3, określa Rektor. Do 
zwiększenia wynagrodzenia nauczycieli akademickich, o którym mowa w ust. 1, stosuje 
się § 12 ust. 4 i § 16 ust. 1.” Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. 
Piotr Stepnowski poinformował, że chodzi o wprowadzenie modułu stymulującego do 
przygotowania i prowadzenia zajęć w języku obcym, a mianowicie zwiększenie 
wynagrodzenia za prowadzenie zajęć w języku obcym.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
jeśli chodzi o zajęcia w języku obcym, to będą obowiązywały dwa reżimy – jeden 
zawarty w § 13, w którym mowa o zajęciach w języku obcym i drugi, o którym mowa  
w § 13a czyli o sytuacji kiedy jest uruchamiany cały tok studiów prowadzony wyłącznie 
w języku obcym. Ma to być impuls, zachęta do uruchamiania nowych, całych toków 
studiów w języku obcym. Natomiast jeśli chodzi o profesorów wizytujących, to godziny 
kontaktowe będą zawsze, ale w różnej formie.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG nawiązując do wykazu zajęć zaliczanych do 
pensum a wynikających z programu studiów, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy jest 
możliwość wprowadzenia zapisu o zajęciach w formie tutoringu. Jest to coraz bardziej 
rozwijająca się forma prowadzenia zajęć, nie do końca są to konsultacje lub ćwiczenia. 
Druga sprawa dotyczy zajęć prowadzonych w szkołach, w ramach umów ze szkołami. 
Czy zajęcia te będą mogły być zaliczane do pensum? 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
w dniu dzisiejszym omawiana uchwała jest nowelizowana tylko w zakresie związanym  
z umiędzynarodowieniem. Od czasu obowiązywania tej uchwały zdobyto wiele 
doświadczeń i na następnym posiedzeniu Senatu UG a najpóźniej w grudniu zostaną 
przedstawione propozycje nowelizacji zagadnień niezwiązanych bezpośrednio  
z umiędzynarodowieniem. Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG 
stwierdziła, że jeśli chodzi o zajęcia w szkołach jest przeciwna zaliczania ich do pensum, 
bowiem są finansowane z różnych źródeł. Uczelnia otrzymuje dotację na kształcenie 
studentów, na współpracę z innymi podmiotami, w tym szkołami, ale nie na 
przeprowadzanie tam regularnych zajęć. Można efektywnie współpracować ze szkołami 
z korzyścią dla obu stron, ale na innych zasadach. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że wprowadzenie w ograniczonym 
zakresie zajęć w postaci tutoringu byłoby dobrym rozwiązaniem. Natomiast jeśli chodzi  
o zajęcia prowadzone w szkołach popiera stanowisko Prorektor ds. Kształcenia dr hab. 
Machnikowskiej, prof. UG. Takie rozwiązanie wiązałoby się ze zbyt dużymi obciążeniami 
finansowymi. Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że w § 13a ust. 2 napisano, iż 
stawka zwiększonego wynagrodzenia wynosi w pierwszym roku prowadzenia studiów – 
200%. Czy chodzi tu o pierwszy rok prowadzenia studiów, czy pierwszy rok 
prowadzenia danego przedmiotu na studiach. Pierwszy rok funkcjonowania studiów to 
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może być rok akademicki 2016/2017, a przedmiot może wchodzić rok później. Jaka była 
intencja autorów tego zapisu? 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
wyjaśnił, że chodzi o pierwszy rok prowadzenia przedmiotu  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że wprawdzie uczniowie 
szkół średnich są potencjalnymi studentami Uniwersytetu Gdańskiego, ale nie można  
w innej instytucji wykonywać pracy na jej rzecz a być opłacanym ze środków innej 
instytucji. W szkołach należy prowadzić działalność marketingową, zachęcać młodzież 
do studiowania na naszej Uczelni, ale to szkoły powinny pozyskiwać środki na opłacenie 
zajęć prowadzonych na ich rzecz. 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zwróciła się z prośbą o doprecyzowanie § 13a. 
Intencją autorów tych zapisów jest stymulowanie do tworzenia nowych programów 
studiów w języku angielskim. Wyjaśnienie, że rzecz dotyczy również nowych czy 
modyfikowanych przedmiotów w ramach istniejących już programów nie do końca jest 
spójne.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
wyjaśnił, że tę sprawę precyzuje § 13a ust. 1, czyli w przypadku kształcenia na kierunku 
studiów pierwszego lub drugiego stopnia mówi się o uruchomieniu całego kursu 
studiów natomiast finansowanie dotyczy przedmiotu na tych studiach.  

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że  
w przypadku gdy program studiów w ogóle nie był prowadzony w języku angielskim a 
dany przedmiot na tych studiach był prowadzony w języku angielskim, to w grę 
wchodzą stare zasady, czyli § 13. Jeśli dotychczasowy tok studiów prowadzony był  
w języku angielskim, ale tylko w części przedmiotów i to ma ulec modyfikacji, to także 
obowiązuje § 13.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że w § 13 ust. 2 jest zapis, zgodnie z którym 
zwiększone wynagrodzenie nie dotyczy zajęć realizowanych na kierunkach  
i specjalnościach filologicznych, czyli na filologiach obcych nie płaci się dodatkowo za 
prowadzenie zajęć w języku angielskim. Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że nie 
będąc filologiem w przyszłym roku będzie prowadził zajęcia w języku angielskim na 
Amerykanistyce. Według jakiej stawki ta praca będzie liczona? Jak powiedziano jedną  
z intencji autorów tej uchwały jest stymulowanie kadry do prowadzenia wykładów  
w językach obcych, więc można oczekiwać, że obejmuje to przypadki gdy zajęcia na 
filologiach obcych prowadzone są przez osoby, które nie są pracownikami filologii 
obcych.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
stwierdził, że jeżeli będzie to przedmiot, który wejdzie w skład nowego kierunku 
studiów w języku obcym i będzie przedmiotem unikatowym, opracowanym w oparciu  
o dotychczasowe doświadczenia, to będą miały zastosowanie przepisy § 13a. 

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
należy się zastanowić nad tym zagadnieniem. Sprawa ta zostanie doprecyzowana kiedy 
zostanie opracowana dodatkowa, niezwiązana z dzisiejszą tematyką nowelizacja całej 
uchwały. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
przypomniał, że zmiany omawiane w dniu dzisiejszym mają dostarczyć dziekanom 
narzędzi do stymulowania pracowników do uruchamiania nowych przedmiotów  
w języku obcym. Zagadnienia, na które uwagę zwrócili Senatorowie zostaną 
uwzględnione przy okazji kolejnego ulepszania przepisów związanych z kształceniem, 
w kontekście dotychczasowych doświadczeń.  
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Dr hab. Krzysztof Dobrowolski, prof. UG, Przewodniczący Senackiej Komisji 
Budżetu i Finansów poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 57 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały nr 42/15 Senatu UG w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków 
nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych 
obowiązków (w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk), 
zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć 
dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 7 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych 
komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Studenci wskazali kandydatów do komisji senackich i uczelnianych na nową kadencję. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 58 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 8 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
29 września 2016 roku. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na stronie 6 protokołu 
napisano iż Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że: „chodzi o dodatek  
w wysokości 10 000,00 złotych miesięcznie. Dodatek ten ma wpływu na stan finansów 
Uczelni.” Powinno być napisane, że dodatek ten nie ma wpływu na stan finansów 
Uczelni. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 60 osób, 58 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę zatwierdził protokół posiedzenia Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2016 roku. 
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ad 9 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że wraz z prof. dr hab.  
J. Limonem spotkał się z Ministrem J. Selinem. Rozmowa dotyczyła finansowania przez 
Ministra rozwoju kierunków i specjalności na Wydziale Filologicznym. Byłoby to 
możliwe, gdyby doszło do porozumienia z Prezydentem Miasta Gdyni W. Szczurkiem. 
Umowa miałaby dotyczyć włączenia się w kształcenie na kierunkach i specjalnościach 
artystycznych. Minister stwierdził, że nie może bezpośrednio dofinansować 
Uniwersytetu Gdańskiego, ale jest przychylnie ustosunkowany do wszelkich inicjatyw 
naszych wydziałów humanistycznych. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że będzie uczestniczył  
w posiedzeniu KRUP. Głównym punktem dyskusji będzie zapowiedź MNiSW dotycząca 
wprowadzenia nowego algorytmu. W dniach 17-18 listopada sprawą tą zajmie się 
również KRASP. Wnioski i postulaty wynikające z dyskusji zostaną przekazane władzom 
państwa i Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  
 Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, że jest nowy projekt ustawy 
zmieniającej ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został ogłoszony na stronie 
MNiSW 14 października 2016 roku a konsultacje będą trwały do połowy listopada. 
Projekt ten wprowadza pojęcie doktoratu wdrożeniowego. W projekcie pojawił się zapis 
mówiący o możliwości uzyskania uprawnień równoznacznych ze stopniem doktora 
habilitowanego na podstawie decyzji rektora uczelni wyższej, dyrektora instytutu PAN 
bądź dyrektora instytutu naukowego na podstawie posiadania stopnia doktora, 
pięcioletniego doświadczenia zawodowego oraz osiągnięć w zakresie opracowania 
oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub 
artystycznego i zastosowania go w sferze gospodarczej lub społecznej. O takie 
uprawnienia może wystąpić też autor oryginalnego rozwiązania problemu o istotnym 
znaczeniu, trwałym charakterze i zasięgu ponadlokalnym, które zostało zastosowane  
w sferze społecznej. Na podstawie tak sformułowanego zapisu rektor bądź dyrektor 
instytutu będą mieli prawo bez udziału rady naukowej, rady wydziału, senatu uczelni 
oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów nadać uprawnienia równoznaczne  
z uprawnieniami doktora habilitowanego a więc uprawnienia do recenzowania, 
promowania, opiniowania naukowego. Wydaje się że wszystkie poważne środowiska 
naukowe, które zdają sobie sprawę z tego jakim filtrem dbającym o jakość polskiej nauki 
jest habilitacja, powinny zająć stanowisko w tej sprawie.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że na posiedzeniu KRUP 
odbędzie się dyskusja na ten temat.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
poinformował, że Uniwersytecka Komisja Nauki, która działa z upoważnienia KRUP zna 
projekt ustawy o stopniach i tytułach i przygotowuje stanowisko w tej sprawie jako 
fragment konsultacji społecznych. Komisja także ma zastrzeżenia do zapisów o tzw. 
docentach innowacyjnych i zmiany procedur towarzyszących normalnemu awansowi 
naukowemu. 
 Prof. dr hab. M. Omilanowska stwierdziła, że Uniwersytet Gdański powinien 
zabrać głos w tej sprawie, ponieważ liczba krytycznych głosów wpływających do 
MNiSW odgrywa w trybie konsultacyjnym istotną rolę. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
poinformował, że zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie. 
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
zmienił się sposób przygotowywania aktów prawnych i w związku z tym trzeba zwracać 
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uwagę na wiele różnych regulacji, ponieważ często tytuł danego aktu prawnego, który 
jest nowy albo nowelizuje jakiś inny akt prawny, zawiera elementy regulacji, które 
bezpośrednio z danym tytułem czy danym aktem prawnym nie mają związku. Żeby być 
dobrze zorientowanym trzeba czytać nie tylko sam tytuł, ale cały akt prawny. Natomiast 
jeśli chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, 
należy liczyć się z tym, że wejdzie on w życie. Trzeba będzie wówczas wspólnie 
wypracować sposób korzystania z tak kontrowersyjnego rozwiązania, żeby to czynić 
jednoznacznie i transparentnie.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że nawet jeśli ten akt prawny 
będzie obowiązywał, to żaden rektor dużej polskiej uczelni nie podejmie decyzji 
jednoosobowo. Senat UG wypracuje własne zasady podejmowania decyzji w tej kwestii.  
 Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, że nie ma żadnych wątpliwości co 
do tego, iż rektorzy dużych poważnych uczelni nie skorzystają z takiego uprawnienia, 
ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że te uprawnienia będą dotyczyły wszystkich 
dyrektorów instytutów badawczych, którzy zgodnie ze zmianą ustawy o instytutach 
badawczych są osadzani przez dyrektorów mianowanych przez ministra, co oznacza, że 
w praktyce te uprawnienia będą wykorzystywane w obszarze niekontrolowanym 
społecznie. Chodzi o nieduże instytuty badawcze, resortowe, które mają mianowanych 
dyrektorów, którzy mogą być poddawani różnym naciskom np. gospodarczym czy 
politycznym po to żeby kadrę naukową nasycić nowymi elitami naukowymi. W projekcie 
ustawy jest mowa również o wdrożeniach artystycznych, innowacyjnych, 
ponadregionalnych. W związku z tym można się domyślać, że wszystkie nieduże 
uczelnie prywatne lub należące do związków wyznaniowych będą chętnie nadawały 
uprawnienia równoważne ze stopniem doktora habilitowanego. To, że duże, liczące się 
uczelnie obronią się przed takimi procedurami i zachowają czystość, honor i etykę nie 
zmieni faktu, że za kilka lat na rynku naukowym będą funkcjonowały osoby 
nieposiadające niezbędnej wiedzy i które bez żadnej weryfikacji uzyskały uprawnienia 
równe habilitacji. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak stwierdził, że dobrze się stało, iż tak ważna sprawa 
została poruszona na forum Senatu UG. Senat UG powinien zająć stanowisko w tej 
sprawie.  
 Rektor dr hab. J. P Gwizdała, prof. UG przypomniał, że na posiedzeniach KRUP  
i KRASP na pewno ta sprawa będzie dyskutowana, ale Senat UG może przygotować 
własne stanowisko. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
liczba studentów przyjętych w tym roku na studia w stosunku do roku ubiegłego jest 
wyższa. W ubiegłym roku przyjęto 12501 osób, w tym roku 12785. Wyraźnie widać 
wzrost liczby studentów studiów niestacjonarnych - o 400 osób w stosunku do 
ubiegłego roku. W tym roku przyjęto 1025 osób na drugi stopień studiów i tu ten wzrost 
jest najwyższy. Jest to ciekawe zjawisko zauważalne po raz pierwszy. Łącznie na studia 
niestacjonarne przyjęto 2600 osób, a w ubiegłym roku nieco ponad 2400 osób. Jeżeli 
chodzi o wzrost roczny, nie przekroczono 2% w skali Uczelni. Trzeba pamiętać o tym, że 
część studentów zrezygnuje, więc za miesiąc te dane ulegną zmianie. 
 Dyrektor SWFiS dr J. Patok poinformował, że Uniwersytet Gdański na gali sportu, 
która odbyła się w ubiegłym tygodniu została wyróżniony za osiągnięcia sportowe.  
W Akademickich Mistrzostwach Polski nasza Uczelnia zajęła trzecie miejsce wśród 
uniwersytetów i ósme miejsce w klasyfikacji generalnej wszystkich polskich uczelni. 
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 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG podziękował wszystkim studentom 
sportowcom, Dyrektorowi dr J. Patokowi, całemu zespołowi trenerów i instruktorów. 
Takie wyróżnienie jest bardzo cenne, tym bardziej, że Uczelnia na razie nie ma centrum 
sportowego z prawdziwego zdarzenia. 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 24 listopada 2016 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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