
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 listopada 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 Ewelinie Król z Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz mgr Karolinie Pierzynowskiej z Wydziału 
Biologii listy gratulacyjne w związku z uzyskaniem stypendium w ramach programu 
„L’Oreal–UNESCO dla Kobiet i Nauki”. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył: prof. dr hab. Annie Szaniawskiej Złoty 
Medal Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu wybitnego dorobku naukowego oraz za 
długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną zarówno 
na rzecz Wydziału Oceanografii i Geografii jak i całego Uniwersytetu Gdańskiego,  
prof. dr hab. Stefanowi Chwinowi Złoty Medal Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu 
wybitnego dorobku naukowego oraz za długoletnią, pełną zaangażowania pracę 
naukową, dydaktyczną i organizacyjną zarówno na rzecz Wydziału Filologicznego jak  
i całego Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Reginie Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG 
Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego za długoletnią, pełną zaangażowania pracę 
naukową, dydaktyczną na rzecz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 

ad 2  
Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała wręczył dr hab. dr hab. Katarzynie Kaczor  

z Wydziału Filologicznego, dr hab. Dorocie Karwackiej-Pastor z Wydziału Filologicznego, 
dr hab. Izabeli Bogumił z Wydziału Filologicznego, dr hab. Katarzynie Lukas z Wydziału 
Filologicznego, dr hab. Katarzynie Szalewskiej z Wydziału Filologicznego,  
dr hab. Karolinie Aszyk-Treppa z Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Michałowi 
Kubiakowi z Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Małgorzacie Łosiewicz z Wydziału Nauk 
Społecznych oraz dr hab. Annie Filipowicz z Wydziału Filologicznego akty potwierdzające 
zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni. JM Rektor życzył nowo mianowanym 
profesorom dalszych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 3  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie Medali Uniwersytetu Gdańskiego.  
2. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora 

w Uniwersytecie Gdańskim. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowiska profesora uczelni 

w Uniwersytecie Gdańskim: 
4.1. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Błażek, 
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4.2. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Nataszy Kosakowskiej-
Berezeckiej, 

4.3. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Skrzypińskiej, 
4.4. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. Anny Kalinowskiej-Żeleźnik, 
4.5. Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra Marcina Szulca, 
4.6. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Moniki Adamczak-

Reteckiej, 
4.7. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Bartłomieja Glinieckiego, 
4.8. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Łasak,  
4.9. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Jacka Potulskiego, 
4.10. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Rytel-Warzochy, 
4.11. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dr hab. Diany Trzcińskiej, 
4.12. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Tomasza Widłaka, 
4.13. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dr hab. Pauliny Czaplewskiej, 
4.14. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dra hab. Rafała Dutkiewicza, 
4.15. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak, 
4.16. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dr hab. Joanny Nakoniecznej, 
4.17. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dra hab. Michała Szymańskiego, 
4.18. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dr hab. Małgorzaty Waleron, 
4.19. Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie  

dr Jane Chen. 
5. Projekt uchwały Senatu UG sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Strategii Uniwersytetu Gdańskiego.  
7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i 

prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego.  

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu 
Technologii Uniwersytetu Gdańskiego.  

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie komisji wyborczych UG na kadencję  
2020-2024. 

10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
31 października 2019 roku.  

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 

ad 4.1 
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. J. Taraszkiewicz, prof. UG przedstawił wniosek 

Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. hab. Magdaleny Błażek 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 Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. hab. Magdaleny Błażek na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
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ad 4.2 
Prodziekan ds. Studenckich dr hab. J. Taraszkiewicz, prof. UG przedstawił wniosek 

Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. hab. Nataszy Kosakowskiej-
Berezeckiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej na stanowisku profesora uczelni w 
Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.3 

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. J. Taraszkiewicz, prof. UG przedstawił wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. hab. Katarzyny Skrzypińskiej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. hab. Katarzyny Skrzypińskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.4 

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. J. Taraszkiewicz, prof. UG przedstawił wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dr hab. hab. Anny Kalinowskiej-Żeleźnik na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dr hab. hab. Anny Kalinowskiej-Żeleźnik na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.5 

Prodziekan ds. Studenckich dr hab. J. Taraszkiewicz, prof. UG przedstawił wniosek 
Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie dra Marcina Szulca na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że dr Marcin Szulc będzie 
pracownikiem dydaktycznym.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 46 osób tak,  
2 osoby nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Nauk Społecznych o zatrudnienie 
dra Marcina Szulca na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad. 4.6  

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dr hab. Moniki Adamczak-Reteckiej na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 49 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dr hab. Moniki Adamczak-Reteckiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad. 4.7 
Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Bartłomieja Glinieckiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Bartłomieja Glinieckiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.8  

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Łasak na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dr hab. Katarzyny Łasak na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.9  

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dra hab. Jacka Potulskiego na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Jacka Potulskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.10 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dr hab. Anny Rytel Warzochy na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dr hab. Anny Rytel-Warzochy na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.11 
Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dr hab. Diany Trzcińskiej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dr hab. Diany Trzcińskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.12 
Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  

i Administracji o zatrudnienie dra hab. Tomasza Widłaka na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Tomasza Widłaka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.13 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Pauliny Czaplewskiej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Pauliny Czaplewskiej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.14 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Rafała Dutkiewicza na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Rafała Dutkiewicza na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.15 
Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak 
na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Danuty Gutowskiej-Owsiak na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.16 
Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Joanny Nakoniecznej na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Joanny Nakoniecznej na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.17 
Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 

Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Michała Szymańskiego na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 54 osoby tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dra hab. Michała Szymańskiego na stanowisku profesora 
uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.18 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Waleron na 
stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 55 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dr hab. Małgorzaty Waleron na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.19 

Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny przedstawił wniosek Międzyuczelnianego 
Wydziału Biotechnologii UG i GUMed o zatrudnienie dr Jane Chen na stanowisku 
profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii 
UG i GUMed o zatrudnienie dr Jane Chen na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 5  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Dr hab. M. Bogusz poinformował, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
sformułowało uwagi do Statutu Uniwersytetu Gdańskiego. Po analizie tych uwag uznano, 
że z częścią z nich można się zgodzić a z częścią nie. Ostatecznie obecnie do Statutu UG 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 21 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Członkiem Rady Uniwersytetu może być osoba, która spełnia wymagania określone 
w art. 20 ust. 1-3 Ustawy. 

Ministerstwo stoi na stanowisku, że ustawa ma wyłączność na określanie wymagań jakie 
muszą spełniać członkowie organów Uczelni i w związku z tym z § 21 Statutu UG usunięto 
wszystkie wymogi pozaustawowe.  
2) § 28 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„3. Uchwalenie: 
1) programów studiów wymaga zasięgnięcia opinii samorządu studenckiego na 

zasadach określonych w art. 28 ust. 3 Ustawy; 
2) programów kształcenia w szkole doktorskiej wymaga zasięgnięcia opinii 

samorządu doktorantów na zasadach określonych w art. 201 ust. 3 Ustawy; 
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3) regulaminu studiów wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim na zasadach 
określonych w art. 75 ust. 3 Ustawy; 

4) regulaminu szkoły doktorskiej wymaga uzgodnienia z samorządem doktorantów 
na zasadach określonych w art. 205 ust. 3 Ustawy.” 

Ta zmiana także ma charakter dostosowawczy. Pewne dokumenty wewnątrzuczelniane 
muszą być uzgadnianie z właściwymi samorządami a inne powinny być przez nie jedynie 
opiniowane, zatem jasno i klarowne wyliczono kiedy jest potrzebne opiniowanie a kiedy 
uzgadnianie.  
3) § 73 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„1. Rektor na wniosek dziekana lub z własnej inicjatywy, powołuje nie więcej niż 
3 prodziekanów.”; 

4) § 77 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 
„1. Na wniosek dyrektora szkoły doktorskiej lub z własnej inicjatywy, Rektor może 

powołać zastępcę dyrektora szkoły doktorskiej.”; 
Jeśli chodzi o § 73 ust. 1 i § 77 ust. 1, to zdaniem Ministerstwa Rektor powinien mieć 

swobodę w zakresie obsady funkcji kierowniczych w Uczelni a przejawem ograniczania 
tych kompetencji jest sytuacja kiedy Rektor może dokonać takich zmian wyłącznie na 
wniosek dziekana. W związku z tym wprowadza się rozwiązanie polegające na tym, że  
w tych dwóch przypadkach zmiany mogą być dokonywane zarówno na wniosek dziekana 
jak i z własnej inicjatywy rektora. Praktyka pokaże, który tryb będzie stosowany.  
Kolejna grupa to zmiany dotyczące statusu prawnego pracowników bibliotek. 
Pracowników tych dotyczy także § 2 uchwały. Chodzi o to, że zmienia się status 
pracowników dyplomowanych bibliotek - tracą oni status nauczycieli akademickich, stają 
się pracownikami nienależącymi do grupy nauczycieli akademickich. W Statucie trzeba 
było określić wymagania stawiane tej grupie pracowników. Przy okazji redukuje się liczbę 
dyplomowanych pracowników bibliotek, zostają tylko dwie kategorie – kustosze 
dyplomowani i starsi kustosze dyplomowani.  
5) § 114 ust. 1 pkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„2) pracownicy biblioteczni;”; 
6) W § 114 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i 
informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach: 
a) starszego kustosza dyplomowanego, 
b) kustosza dyplomowanego;”; 

7) w § 114 dodaje się ust. 5 – 7 w brzmieniu: 
„5. Na stanowisku kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, która: 

1) posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny bądź posiada stopień 
naukowy – w zakresie zgodnym z profilem bądź potrzebami badawczymi 
danej biblioteki; 

2) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku 
informacji naukowej, archiwum lub muzeum lub na stanowiskach nauczyciela 
akademickiego; 

3) posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy 
dydaktycznej; 

4) posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji 
naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych; 

5) posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w Uniwersytecie; 
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6) spełnia inne wymogi określone przez Uniwersytet, niezbędne do zajmowania 
danego stanowiska. 

6. Na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego może być zatrudniona osoba, 
która spełnia wymogi określone w ust. 5 pkt 1, 3, 5, 6 a ponadto: 
1) posiada co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku kustosza 

dyplomowanego; 
2) posiada – w okresie zatrudnienia na stanowisku kustosza dyplomowanego - co 

najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, 
archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych. 

7. Awansowanie na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego następuje na 
podstawie oceny pracy zawodowej, dydaktycznej lub naukowej oraz 
opublikowanego dorobku – dokonanej przez radę biblioteczną lub komisję 
powołaną przez Rektora.”; 

§ 2. 
Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji 
naukowej zatrudnieni na stanowiskach kustoszy dyplomowanych i starszych kustoszy 
dyplomowanych są nauczycielami akademickimi do dnia 30 września 2020 r. 

Kolejne zmiany mają charakter dostosowawczy i związane są z samorządem 
studenckim i kompetencjami Rektora w stosunku do aktów samorządu studenckiego.  
8) § 137 ust. 5 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„5. Uniwersytecki organ uchwałodawczy samorządu studenckiego uchwala 
regulamin, który określa strukturę i organizację samorządu oraz jest podstawą 
jego działania. Regulamin wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego 
zgodności z Ustawą i Statutem w terminie 30 dni od dnia jego przekazania.”; 

9) § 137 ust. 8 Statutu otrzymuje brzmienie: 
„8. Organy samorządu studenckiego zawiadamiają Rektora o podjętych aktach, w tym 

uchwałach. Rektor uchyla wydawane przez samorząd studencki akty niezgodne z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, regulaminem studiów 
lub regulaminem samorządu. Na rozstrzygnięcie w sprawie uchylenia aktu służy, 
w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia, skarga do sądu administracyjnego. 
Przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji administracyjnych 
stosuje się odpowiednio.” 

Przedstawione zmiany zostały zaakceptowane po analizie uwag Ministerstwa. Jeśli chodzi  
o pozostałe uwagi, to nie można zgodzić się z tym, że Statut nie może określać 
szczególnych wymagań stawianych osobom pełniącym funkcje kierownicze. O ile można 
zgodzić się z poglądem że ustawodawca ma monopol na kształtowanie wymagań 
stawianych członkom organów, o tyle nie można się zgodzić z tym w odniesieniu do osób 
pełniących funkcje kierownicze. To nie są organy, to są osoby, które z punktu widzenia 
funkcjonowania Uczelni mają szczególne znaczenie a skoro tak, to Uczelnia może określać 
wymagania w stosunku do nich. Ministerstwo stoi na stanowisku, że w tym przypadku 
zastosowanie mają jedynie wymogi ustawowe. Nie można się zgodzić z takim poglądem, 
gdyż jest to obszar autonomii regulacyjnej Uczelni i w związku z tym można te wymagania 
określać w Statucie. Nie można zgodzić się także ze stanowiskiem MNiSW dotyczącym 
liczby komisji rekrutacyjnych na uczelni. MNiSW twierdzi, że powinna być tylko jedna 
komisja. Wydaje się, że z faktu, iż ustawa używa rzeczownika komisja w liczbie 
pojedynczej nie wynika, że może być tylko jedna komisja, gdyż w tym przypadku 
określenie „komisja” ma charakter rodzajowy. Trzeba też brać pod uwagę aspekt 
praktyczny. Ponadto nie można się zgodzić z uwagami dotyczącymi kształtu Senatu  
w okresie przejściowym. Zawarcie w Statucie regulacji na ten temat jest niedopuszczalne, 
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ponieważ kwestie te w sposób wyczerpujący określa ustawa, która stanowi, że w okresie 
przejściowym Senat działa w składzie określonym przez przepisy dotychczasowe. Kolejna 
uwaga MNiSW dotyczy tego, że w Statucie UG nie określono czasu powołania osób  
w okresie przejściowym. Nie zrobiono tego ponieważ rządzą tym zasady ogólne – dana 
osoba jest powoływana na czas kadencji a jak nie ma kadencji, to jest powoływana 
bezterminowo. Status prawny osób powoływanych jest taki sam niezależnie od tego, czy 
dotyczy okresu przejściowego czy też nie. Środowisko akademickie zgłaszało także inne 
uwagi dotyczące Statutu UG, ale uznano, że trzeba jeszcze poczekać z ewentualnym 
wprowadzaniem tych zmian, gdyż przygotowywana jest nowelizacja ustawy Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce i za jakiś czas być może trzeba będzie dostosowywać 
Statut UG do tych zmian. Poza tym Statut obowiązuje dopiero niecałe dwa miesiące  
i trzeba trochę więcej czasu, trzeba spojrzeć z dłuższej perspektywy na zapisy statutowe. 
Przedstawiony projekt uchwały zawiera wyłącznie zmiany uwzględniające uwagi 
MNiSW.  
 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że głosowanie nad zmianą Statutu 
UG odbędzie się na kolejnym posiedzeniu 19 grudnia 2019 roku.  
 
 
ad 6 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Strategii Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że dokument ten został wypracowany w czasie szczególnym i w sposób 
szczególny, bo powstawał wraz z innymi dokumentami związanymi z wprowadzeniem 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która obliguje Senat do uchwalenia 
Strategii i zatwierdzenia sprawozdań z jej realizacji. Do zadań Rady Uniwersytetu także 
należy opiniowanie projektu Strategii Uniwersytetu i sprawozdania z realizacji Strategii 
Uniwersytetu. Poza tym Strategia musi pojawić się w publicznym obiegu w BIP. Projekt 
ten powstał dzięki wysiłkowi dużej części społeczności akademickiej, poczynając od 
specjalnej komisji powołanej przez JM Rektora. Zaangażowano także specjalistów  
z Wydziału Zarządzania i zastosowano specjalną metodykę. Powstał bardzo oddolny 
dokument, który zawiera postulaty środowiska, które zostały zweryfikowane  
i skomasowane w cele strategiczne, operacyjne i działania. Cele wynikają z Misji, Wizji UG 
oraz Wartości. W dokumencie przedstawiona jest także metodyka opracowywania 
Strategii, monitorowania jej realizacji i raportowania. W obiegu publicznym nie będzie 
funkcjonowała druga część dokumentu w postaci kart strategicznych planowanych 
działań. Ma to być żywy dokument, który będzie weryfikowany poprzez śródokresowe 
sprawozdania z jego realizacji. Wszystkie uwagi, wnioski i proponowane zmiany w trakcie 
realizacji Strategii będą analizowane, uwzględniane i weryfikowane. Misja została 
zdefiniowana w sposób syntetyczny, zwięzły. Zawiera ona misję związaną  
z kształceniem, prowadzeniem badań naukowych i relacje uczelni z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym. Zagadnienia te ujęto w trzech celach strategicznych 
dotyczących tych elementów Misji i w celu czwartym związanym z efektywnością 
zarządzania Uniwersytetem Gdańskim. Określono następujące cele strategiczne: 
Najwyższy poziom kształcenia uniwersyteckiego, Najwyższa jakość w badaniach 
naukowych i kreowaniu innowacji, Otwartość, społeczna odpowiedzialność  
i zaangażowanie Uniwersytetu, Najwyższy poziom efektywności w Zarządzaniu 
Uniwersytetem. Projekt Strategii powstawał równolegle z przygotowaniami Uczelni do 
uzyskania statusu uczelni badawczej. Uniwersytet Gdański znalazł się w drugiej grupie 
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uczelni nagrodzonych wzrostem subwencji o dodatkowe 2% przez kilka najbliższych lat. 
Pewne elementy zawarte we wniosku o uczelnię badawczą są zawarte szczególnie w celu 
związanym z badaniami naukowymi ale także w pozostałych celach strategicznych, które 
są szczegółowo rozpisane na cele operacyjne i działania. Karty strategiczne zawierają 
przede wszystkim podmiot odpowiedzialny za realizację konkretnego działania, termin 
realizacji, wskaźniki, które mają być osiągnięte i źródła finansowania. Problem 
wskaźników, czyli rozliczania Uczelni z realizacji strategii spowodował, że metodyka 
która została przyjęta powoduje, że niektóre wskaźniki są policzalne albo zero jedynkowe 
czy coś zostało wykonane czy nie - są to konkretne wskaźniki. Zaproponowano działania 
procesowe, natomiast do pewnych działań, które mają charakter projektowy 
zaproponowano działania projektowe polegające na tym, że będą powstawały małe 
zespoły projektowe, będą raporty śródokresowe z realizacji tych działań. Jeżeli okaże się, 
że dany projekt ze względu np. na niemożność znalezienia finansowania albo 
odpowiednio wysokiego finansowania lub z innych względów nie może być realizowany, 
to zostanie on wstrzymany. Projekt Strategii UG uzyskał pozytywną opinię Rady Uczelni. 
 Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja dwukrotnie spotykała się w celu 
zaopiniowania projektu Strategii. W czerwcu zaopiniowano pozytywnie sam kierunek 
przygotowywania Strategii a na początku listopada Komisja zgłosiła drobne, pojedyncze 
zmiany i ostatecznie pozytywnie zaopiniowała projekt Strategii.  
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
zaproponował autopoprawkę w celu strategicznym czwartym, w drugim celu 
operacyjnym w pkt 5, który brzmi: „Opracowanie koncepcji i utworzenie 
Uniwersyteckiego Centrum Badawczego w Kampusie UG”. W międzyczasie zaistniały 
nowe fakty i pojawiła się jednoznaczna propozycja utworzenia Instytutu Badań nad 
Nowotworami Zwierząt we współpracy z Uniwersytetem w Edynburgu i Uniwersytetem 
Warmińsko- Mazurskim. Autopoprawka brzmi następująco: „Przygotowanie koncepcji 
utworzenia Instytutu Badań nad Nowotworami Zwierząt”. Inicjatywa ta jest efektem 
bardzo intensywnie rozwijającej się międzynarodowej agendy badawczej Uniwersytetu 
Gdańskiego i starań o środki europejskie z programu Horyzont 2020, wsparcie regionalne 
władz marszałkowskich i przedsiębiorców z regionu.  
 Dr hab. A. Kubicki, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy ta 
autopoprawka oznacza, że zostanie dodany jeszcze jeden punkt? 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
wyjaśnił, że chodzi o zmianę treści w celu strategicznym czwartym, w punkcie 5 drugiego 
celu operacyjnego. 

Dr M. Kudlik-Jędruch stwierdziła, iż bardzo zadowalający jest fakt, że dostrzeżono 
że kształcenie językowe jest elementem podnoszenia poziomu kształcenia 
uniwersyteckiego i w rezultacie studenci zyskują możliwość uczenia się drugiego języka 
obcego. Realizacja tego celu przyczyni się w znacznym stopniu do realizacji innych celów.  
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że władze Uczelni podejmują bardzo intensywne działania związane ze 
statusem uniwersytetu europejskiego. Tu istotnym elementem jest prowadzenie dwóch 
języków obcych, ale także inne działania zarówno w sferze kształcenia, w sferze badań 
naukowych czy relacji społeczno-gospodarczych. Strategia będzie uściślana poprzez 
działania zmierzające do podniesienia poziomu internacjonalizacji Uczelni, współpracy 
międzynarodowej, międzysektorowej i interdyscyplinarności badań. 
 Dr M. Tarkowski poinformował, że ma wątpliwości co do punktu „Podwyższanie 
pozycji uczelni w rankingach międzynarodowych”. Czy celem operacyjnym samym  
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w sobie powinno być dostosowywanie się do kryteriów różnego rodzaju rankingów, jak 
np. w działaniu „Wspieranie jednostek w podejmowaniu inicjatyw mających na celu 
dostosowywanie aktywności do kryteriów instytucji oceniających oraz rankingów 
krajowych i międzynarodowych”? Bywa, że rankingi krajowe i międzynarodowych są 
tworzone w sposób sensowny. Jest zrozumiałe, że Uczelnia powinna dobrze wypadać  
w rankingach, ale czy to powinno być celem? 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
stwierdził, że rzeczywiście rola rankingów jest kontrowersyjna, ale jest bardzo silna 
tendencja nie tylko w kraju ale i za granicą, aby o nich mówić i reagować na nie w sposób 
systemowy na poziomie Uczelni. Uniwersytet Gdański realizuje specjalny program 
International Visibility Project. Celem projektu jest zwiększenie postrzegalności polskich 
uczelni na arenie międzynarodowej oraz podniesienie pozycji polskich szkół wyższych  
w międzynarodowych rankingach. Jest to projekt sygnowany i wspierany przez MNiSW, 
więc nie da się uniknąć rankingów, do których przywiązuje się coraz większą wagę. Jest 
to element pozwalający na poprawę widzialności przede wszystkim dla kandydatów na 
studia i dlatego jest celem operacyjnym. Uniwersytet Gdański rokrocznie jest 
nominowany na konferencjach związanych z rankingami sygnowanymi przez Ministra  
J. Gowina. Istnieją nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Awards - jest to wskazanie 
i wyróżnienie uczelni, których najnowsze prace naukowe mają największy wpływ na 
postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość 
badań naukowych i ich umiędzynarodowienie. Uniwersytet Gdański po raz kolejny jest 
nominowany w dziedzinie humanities.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że rzeczywiście rankingi są ważne, 
ale wydaje się, że byłoby lepiej, gdyby ten punkt brzmiał: „Podwyższenie 
rozpoznawalności Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej”. Miernikiem 
rozpoznawalności Uczelni jest również pozycja w rankingach krajowych  
i międzynarodowych.  
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że zgadza się z tą propozycją.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski zauważył, że nie można podwyższyć pozycji  
w rankingach ani zwiększyć rozpoznawalności - można podejmować działania, które 
doprowadzą do podwyższenia pozycji w rankingach i zwiększenia rozpoznawalności, 
chodzi o rezultat.  
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
zaproponował następujące brzmienie tego zapisu: „Prowadzenie działań prowadzących 
do wzrostu rozpoznawalności Uczelni”.  
 Dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG stwierdził, że poprzednie sformułowanie było 
lepsze, gdyż prowadzenie działań nie jest celem. Celem jest podwyższenie pozycji  
i rozpoznawalności, działania są środkiem prowadzącym do celu.  

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że brzmienie tego punktu po zastanowieniu zostanie dopracowane.  

Dyrektor CWFiS dr J. Patok zaproponował żeby podpunkt czwarty punktu 
czwartego w celu strategicznym trzecim brzmiał: „Propagowanie zdrowego stylu życia ze 
szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej”. 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, ze propozycja ta zostanie uwzględniona i podziękował wszystkim, którzy 
uczestniczyli w pracach nad opracowaniem Strategii UG. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
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 Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała zauważył, że ta Strategia obejmuje stosunkowo 
krótki okres czasu, zazwyczaj jest opracowywana na 10 lat.  
Senat UG uwzględniając wniesione poprawki podjął uchwałę w sprawie Strategii 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, 
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
Senat uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi  
i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji, który określa  
w szczególności: prawa i obowiązki uczelni, pracowników, doktorantów i studentów  
w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw własności 
przemysłowej, zasady wynagradzania twórców, zasady i procedury komercjalizacji, 
zasady korzystania z majątku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji, oraz 
świadczenia usług w zakresie działalności naukowej. Wprowadzone zmiany polegają 
przede wszystkim na usunięciu słowniczka i dostosowaniu nazewnictwa do nowych 
realiów.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane zmiany. Chodzi o dostosowanie Regulaminu do zmian ustawowych. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi  
i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji 
wyników badań naukowych i prac rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego. Regulaminu 
rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 8 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
poinformował, że wprowadzono zmiany dostosowujące Regulamin do ustawy.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji Organizacji i Rozwoju dr hab. J. Kruczalak-
Jankowska, prof. UG poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
zaproponowane zmiany. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu 
Technologii Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 



 13 
 

ad 9 
Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG  

w sprawie komisji wyborczych UG na kadencję 2020-2024. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie komisji wyborczych UG na kadencję 2020-2024. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
31 października 2019 roku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak,  
1 osoba nie.  
Senat UG zatwierdził protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
31 października 2019 roku.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że odbyła się 
pierwsza rejestracja kandydatów do komitetów Polskiej Akademii Nauk. Niestety 
informacja ta nie dotarła do wszystkich uczelni i Prezydium PAN postanowiło uruchomić 
rejestrację uzupełniającą, która ruszy jutro i kończy się 6 grudnia. Do dziekanów wysłano 
pismo z prośbą o rozpowszechnienie wśród samodzielnych pracowników informacji  
o możliwości rejestracji. Chodzi o to, żeby przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego 
zasiadali tych organach, gdyż opiniują one wiele dokumentów i uczestniczą  
w kształtowaniu polityki naukowej państwa.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że w dniu 
wczorajszym odbyło się posiedzenie zespołu do spraw uniwersytetów europejskich 
działającego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzono negocjacje co do 
kształtu tzw. filarów doskonałości polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Pierwotnie 
Ministerstwo skłaniało się do tego, aby dotyczyło to pierwszej dziesiątki uczelni 
badawczych, co groziło bardzo poważną, rosnącą dysproporcją we wsparciu  
i finansowaniu uczelni. Obecnie Ministerstwo skłania się do tego, aby filar Inicjatywa 
doskonałości uczelnia badawcza obejmował nie tylko pierwszą dziesiątkę, ale pierwszą 
dwudziestkę uczelni. W takim układzie Uniwersytet Gdański będzie mógł czerpać  
z różnych dodatkowych programów ministerialnych. Drugi filar doskonałości 
Uniwersytety europejskie obejmuje piątkę uczelni, które zostały wyłonione w pierwszym 
pilotażu. Kolejny konkurs, który właśnie został ogłoszony zostanie zamknięty w lutym, 
szacuje się, że obejmie kolejne cztery do sześciu polskich uczelni. Regionalne Inicjatywy 
doskonałości to małe projekty, które były ogłoszone również w Strategii doskonałości. 
Uniwersytet Gdański ma szansę uczestniczyć w dwóch z trzech filarów. Pozwoli to 
korzystać nie tylko ze wsparcia rządowego, ale również Komisji Europejskiej. Jest to 
bardzo istotne, ponieważ Komisja zapowiada, że w ramach programu Uniwersytet 
europejski możliwy będzie dostęp do zupełnie nowych sposobów finansowania 
działalności, także partnerskiej z innymi uczelniami w Europie. Na początku przyszłego 
roku będzie zorganizowane pierwsze duże spotkanie z pracownikami w tej sprawie. 
Należy także zaangażować studentów, aby włączyli się w proces sieciowania z uczelniami 
partnerskimi. Jest już pomysł, aby na najbliższe Juwenalia organizowane przez trzy 
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gdańskie uczelnie zaprosić studentów z uczelni partnerskich uczelni w ramach 
konsorcjum SEA–EU.  

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił terminy posiedzeń Senatu 
Uniwersytetu Gdańskiego w pierwszej połowie 2020 roku: 30 stycznia, 27 lutego,  
26 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca.  

Student P. Poborski poinformował, że w miniony weekend na gali Pro Juvenes 
organizowanej przez Parlament Studentów RP został doceniony projekt sześciu uczelni: 
Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Akademii Muzycznej, Akademii Sztuk 
Pięknych. Chodzi o Juvenalia Gdańskie, które zwyciężyły w kategorii juwenaliów. Celem 
inicjatywy Pro Juvenes jest wyłonienie najlepszych studenckich inicjatyw, nagrodzenie 
najbardziej zaangażowanych studentów oraz wyróżnienie osób i instytucji, wspierających 
środowisko studenckie 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała pogratulował studentom sukcesu.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 
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