
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 maja 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 Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
Projekty uchwał wraz z materiałami w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 1  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 

humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

3. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków o zatrudnienie na stanowisku profesora uczelni 
w Uniwersytecie Gdańskim: 
4.1. wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Wąsa, 
4.2. wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Bizona, 
4.3. wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Anny Golejewskiej, 
4.4. wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dr hab. Michała Suchanka, 
4.5. wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Marcina Wołka, 
4.6. wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Bożeny Nejman-Faleńczyk, 
4.7. wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Angeliki Kędzierskiej-

Szczepaniak, 
4.8. wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Ewy Wycinki, 
4.9. wniosek Wydziału Zarządzania dr hab. Ewy Majerowskiej, 
4.10. wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. Dariusza 

Trojanowskiego. 
5. Projekt uchwały Senatu UG uchylającej uchwałę nr 64/19 Senatu UG w sprawie 

określenia zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań 
mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu 
Gdańskiego, położonej w Leźnie. 

7. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz 
przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach 
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021.  

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na 
studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na 
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odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 
2021/2022. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny.  

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego 
i drugiego stopnia na kierunku Filologia klasyczna. 

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku Filologia romańska. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku Iberystyka. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Filologia romańska i iberystyka. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia 
na kierunku Logopedia. 

15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Logopedia. 

16. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 
kierunku Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych. 

17. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 
23 kwietnia 2020 roku.  

18. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 

 

ad 2 
Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 

Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

Zgodnie z ustawą wprowadzającą ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia 
w życie ustawy od dnia 1 października 2019 roku prowadzi senat. 

Prof. dr hab. M. Omilanowska poinformowała, że dr hab. Tomasz Torbus stopień 
doktora uzyskał w Hamburgu a doktora habilitowanego w Lipsku. Jest historykiem sztuki, 
Jego prace obejmują zagadnienia od średniowiecza po XXI wiek. Recenzentami  
w postępowaniu byli: prof. Adam Labuda, prof. Juliusz Chrościcki, prof. Jacek Purchla, 
prof. Maria Poksińska i prof. Szczęsny Skibiński. Wszystkie recenzje są pozytywne. 
Recenzenci podkreślali różnorodność formuł podejmowanych przez Kandydata działań 
od badań inwentaryzacyjnych, przez udział w projektach zespołowych po samodzielne 
syntetyczne ujęcie wybranych tematów oraz szeroki, międzynarodowy zasięg publikacji, 
w większości wydanych w języku angielskim i niemieckim. Wydziałowa Komisja ds. 
nadania dr hab. Tomaszowi Torbusowi tytułu naukowego profesora w składzie:  
prof. Małgorzata Omilanowska, prof. Edmund Kizik, prof. Wiesław Długokęcki 
rekomenduje Senatowi UG poparcie wniosku o nadanie dr hab. Tomaszowi Torbusowi 
tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych.  

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że popiera wniosek, jest on 
bardzo dobrze przygotowany i w pełni uzasadniony. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak. 
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Tomaszowi Torbusowi z Wydziału Historycznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 3 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego.  

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że Komisja ds. nadania dr hab. 
Sobiesławowi Szybkowskiemu tytułu naukowego profesora w składzie: prof. dr hab. 
Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Witold Świętosławski, prof. dr hab. Edmund Kizik 
rekomenduje Senatowi UG poparcie tego wniosku, jest on w pełni uzasadniony. Powołano 
pięciu recenzentów, którym powierzono opracowanie opinii. Recenzentami byli:  
prof. Roman Czaja, prof. Sławomir Gawlas, prof. Tomasz Jurek, prof. Janusz Tandecki  
i prof. Jan Tęgowski. Wszystkie recenzje są pozytywne. Recenzenci podkreślali znaczny, 
imponujący przyrost publikacji w okresie po uzyskaniu habilitacji. Kandydat jest 
wybitnym znawcą historii społecznej w późnym średniowieczu, ma znaczący dorobek 
dydaktyczny, wypromował 1 doktora, drugi przewód doktorski jest otwarty.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 64 osoby, 59 osób tak,  
4 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk 
humanistycznych dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu z Wydziału Historycznego 
Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 
ad 4.1  

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego  
o zatrudnienie dra hab. Marcina Wąsa, na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 65 osób, 64 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
dra hab. Marcina Wąsa na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.2 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Bizona na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 60 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dra hab. Wojciecha Bizona na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
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ad 4.3 
Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 

o zatrudnienie dr hab. Anny Golejewskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 60 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dr hab. Anny Golejewskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 

ad 4.4 
Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego 

o zatrudnienie dra hab. Michała Suchanka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 61 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego 
o zatrudnienie dra hab. Michała Suchanka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.5 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG przedstawiła wniosek Wydziału Ekonomicznego  
o zatrudnienie dra hab. Marcina Wołka na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 64 osoby, 64 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie  
dra hab. Marcina Wołka na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad. 4.6  

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Bożeny Nejman-Faleńczyk na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie  
dr hab. Bożeny Nejman-Faleńczyk, na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad. 4.7 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 58 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.8  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dr hab. Ewy Wycinki na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 59 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
dr hab. Ewy Wycinki na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.9  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dr hab. Ewy Majerowskiej na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 59 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie  
dr hab. Ewy Majerowskiej na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 4.10  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  
o zatrudnienie dra hab. Dariusza Trojanowskiego na stanowisku profesora uczelni  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 59 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dra hab. 
Dariusza Trojanowskiego na stanowisku profesora uczelni w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 5 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG uchylającej uchwałę nr 64/19 Senatu UG w sprawie określenia zasad podziału 
subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dyrektor Finansowy mgr Olga Dziubek poinformowała, że jest to uchwała 
porządkująca ponieważ zmieniły się zasady dotyczące spraw finansowych. W myśl nowej 
ustawy do zadań rektora należy prowadzenie gospodarki finansowej uczelni.  
W materiałach załączono także zarządzenie Rektora w sprawie określenia zasad podziału 
subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie z tym 
zarządzeniem 52% subwencji będzie do dyspozycji JM Rektora a 48% zostanie 
przekazane na wydziały. Subwencja w wysokości 2%, czyli premia za złożenie wniosku  
w konkursie uczelnia badawcza będzie w dyspozycji JM Rektora. Przesunięcie środków 
zapewni Uczelni późniejsze ponowne aplikowanie w tym konkursie. Pozostałe elementy 
będą dzielone zgodnie z algorytmem ministerialnym, podział będzie przebiegał podobnie 



 6 
 

jak w roku ubiegłym. Do zadań Radu Uniwersytetu Gdańskiego należy zatwierdzanie 
planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że z przyczyn o których mówiła Dyrektor mgr O. Dziubek wniosek 
nie był opiniowany przez Komisję. 

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że w przyszłości Komisja ds. Budżetu  
i Finansów powinna opiniować tego typu sprawy i poinformował, że zmiany 
merytoryczne nie są znaczące. Z analiz wynika, że kiedyś 70% dotacji przechodziło do 
dalszego podziału, z czego 68% na wydziały, co po przeliczeniu daje niemal dokładnie tyle 
samo ile obecnie będzie do dyspozycji wydziałów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 66 osób, 62 osoby tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę uchylającą uchwałę nr 64/19 Senatu UG w sprawie określenia 
zasad podziału subwencji pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu Gdańskiego. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. P. Stepnowski przedstawił projekt uchwały 
Senatu UG w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań mających na celu 
sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego, 
położonej w Leźnie.  

Kanclerz mgr M. Mularczyk poinformowała, że Ośrodek Konferencyjno-
Szkoleniowy UG w Leźnie nie spełnia oczekiwań. Z względu na małą powierzchnię  
i ograniczone możliwości multimedialne jest bardzo mało wykorzystywany a cały czas 
trzeba ponosić koszty utrzymania tego Ośrodka. Przychody z tej nieruchomości z roku na 
rok spadają a koszty rosną. Spada również obłożenie bazy noclegowej. Wobec 
powyższego wydaje się zasadne dokonanie sprzedaży tej nieruchomości. Rada 
Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 59 osób tak,  
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie upoważnienia JM Rektora do podjęcia działań 
mających na celu sprzedaż prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu 
Gdańskiego, położonej w Leźnie.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 71/19 Senatu UG  
w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne  
i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja 
zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że tworzenie uchwał rekrutacyjnych z dużym wyprzedzeniem zawsze 
wiąże się z koniecznością ich późniejszej modyfikacji, ponieważ od chwili podjęcia 
uchwały aż do momentu rozpoczęcia rekrutacji pojawiają się różne regulacje prawne 
wyższego rzędu. Już z samego tytułu uchwały wynika, że inaczej traktowani są studenci 
polscy bądź posiadający prawa obywatelskie w Polsce, lub studiujący na prawach 
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obywateli polskich i inaczej cudzoziemcy. Zapisy ustawowe z jednej strony łączą tych 
studentów i wymagają przyjmowania ich na takich samych warunkach a z drugiej strony 
studenci polscy zostają przyjęci na studia poprzez wpisanie na listę, natomiast 
cudzoziemcy otrzymują decyzję o przyjęciu. Połączenie interesów tych grup  
w jednej uchwale rekrutacyjnej zawsze rodzi trudności. Drugim problemem jest obecna 
sytuacja związana z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W związku  
z tym proponowane regulacje dotyczą jednorocznego dostosowania się do aktualnej 
sytuacji. Tworząc zasady rekrutacyjne nie można zapominać o pracy dziekanatów w tej 
nietypowej sytuacji. Ponadto wydaje się, że jest czas najwyższy, aby stworzyć 
elektroniczną teczkę studenta. Rekrutacja będzie opóźniona, bowiem tegoroczni 
maturzyści otrzymają świadectwa maturalne w terminie późniejszym. Będą to 
świadectwa podpisane elektronicznie. Ogłoszono termin udostępnienia wyników 
maturalnych tegorocznym maturzystom, ma to być 11 sierpnia, ale już pojawiają się 
informacje, że termin ten może ulec przesunięciu. Działająca przy MNiSW specjalna 
komisja zajmuje się przygotowaniem uczelni do elektronicznej rekrutacji i do 
usprawnienia w przyszłości kształcenia on-line. Zaproponowany tryb rekrutacji jest na 
tyle elastyczny, że pozwoli przeprowadzić ją szybko i sprawnie. W § 5 uchwały znajduje 
się zapis mówiący o przedłużeniu terminu rekrutacji na studia niestacjonarne do 15 
listopada. Natomiast w § 5 ust. 2 pkt 3 napisano, że w uzasadnionych przypadkach na 
studiach stacjonarnych rekrutacja może zostać przedłużona decyzją rektora. Zmieniono 
nazwę rejestracji internetowej na: Internetowa Rekrutacja Kandydatów. Kolejny ważny 
zapis znajduje się w § 12 ust. 3: „Od momentu zapisu na kierunek, kandydat ma możliwość 
załączenia w systemie IRK plików dokumentów (skanów lub zdjęć), wymaganych w 
procesie rekrutacji. Opcja załączenia plików dostępna jest do godziny 15:00 w przeddzień 
ogłoszenia listy przyjętych.” Chodzi o to, że rejestrując się w systemie internetowym 
kandydaci wypełniają szczegółowo wszystkie dane osobowe potrzebne do procesu 
rekrutacji i zakładają elektroniczną teczkę, w której znajdą się skany dokumentów  
a następnie wybierają kierunek czy kierunki studiów, które ich interesują. Trzeba 
pamiętać o tym, że są osoby, które studiują jednocześnie na pierwszym roku studiów 
pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia. W związku z tym zapisując się na 
poszczególne kierunki studiów tam również będą mieli teczkę i tylko będą przesuwali 
dokumenty. Na poszczególnych kierunkach studiów mogą być wymagane jeszcze inne 
dokumenty np. zaświadczenie o udziale w olimpiadzie – na jednym kierunku to 
zaświadczenie może być ważne a na innym nie. Komisja rekrutacyjna ma siedem dni od 
ogłoszenia listy kandydatów na wersyfikację dokumentów elektronicznych i będzie 
zaznaczała, czy je akceptuje czy nie. Komisja może wysłać do kandydatów informację 
jeżeli okaże się, że powinni dokonać zmian czy wymienić dokument bo np. jest mało 
czytelny. W § 12 ust. 10 znajduje się zapis mówiący iż: „Uniwersytet Gdański nie ponosi 
odpowiedzialności za wprowadzenie przez kandydata błędnych lub fałszywych danych 
do systemu IRK”. Natomiast § 13 zawiera szczegółowy opis procesu rekrutacji. Kandydaci 
po rejestracji i opłaceniu wybranego kierunku studiów zostaną umieszczeni na liście 
kandydatów a po jej ogłoszeniu komisja zweryfikuje dokumenty elektroniczne. Jeżeli 
regulacje prawne na to pozwolą to zostaną one automatycznie przeniesione do 
dziekanatów, żeby stworzyć teczkę elektroniczną. Na tej liście znajdą się tylko ci, których 
dokumenty zostały zaakceptowane przez komisję i tylko oni złożą dokumenty papierowe. 
W tym roku jest to istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, chodzi o to, żeby kandydaci 
nie gromadzili się, nie stali w kolejkach. Komisja musi przyjąć i zweryfikować oryginały 
dokumentów. Przez system IRK będzie wysyłany do kandydatów komunikat z prośbą  
o przesyłanie oryginałów dokumentów pocztą, jeżeli jednak ktoś nie może lub nie chce, 
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to może to zrobić osobiście, ale po ustaleniu terminu z komisją. W § 13 ust. 14 znajduje się 
zapis: „Wymagane dokumenty można wysłać na adres siedziby komisji rekrutacyjnej 
właściwej dla danego kierunku studiów lub dostarczyć je osobiście po wcześniejszym 
umówieniu się z komisją rekrutacyjną telefonicznie lub drogą mailową. Komisja ma 
prawo odmówić przyjęcia dokumentów od osoby, która stawiła się w siedzibie komisji 
nieumówiona.” ,oraz ust. 16. „Osoby zakwalifikowane na studia, które chcą zrezygnować 
z podjęcia kształcenia, powinny niezwłocznie - nie później niż w ciągu 14 dni od 
ogłoszenia listy przyjętych – przesłać rezygnację drogą mailową do dziekanatu wydziału, 
prowadzącego dany kierunek studiów.” Jest to zapis istotny, bowiem trzeba szybko 
zareagować i ogłosić dodatkową rekrutację, żeby komisja kompletując dokumenty 
wiedziała, że jeżeli ktokolwiek zrezygnuje, to można równolegle ogłosić dodatkową 
rekrutację. Sytuacja w tym roku w dużym stopniu jest nieprzewidywalna. Prorektor ds. 
Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG zaproponował, aby dodać § 22 
brzmiący: „Rektor może zmodyfikować procedury rekrutacji opisane niniejszą uchwałą  
w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej”. Chodzi o to, żeby w czasie kiedy 
Senat UG nie obraduje można było wprowadzić do uchwały zmiany. Przygotowania do 
stworzenia elektronicznej teczki w dziekanatach są spowodowane także tym, że wśród 
rektorów toczy się dyskusja o tym, czy w ogóle rok akademicki będzie można rozpocząć 
tradycyjnie, czy to odbędzie się to on-line. Partnerzy z konsorcjum SEA-EU z Brestu 
zdecydowali, że tradycyjne zajęcia rozpoczną dopiero w styczniu i planują w tym roku 
akademickim rozpoczęcie studiów on-line. Uniwersytety brytyjskie podejmują jeszcze 
bardziej radykalne rozwiązania. Przygotowano szczegółowy katalog wskazówek dla 
komisji rekrutacyjnych który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości. Dużo prostsza 
skrócona procedura została stworzona dla kandydatów. 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG poinformował, że Wydział Prawa  
i Administracji zgłosił uwagi do projektu uchwały. Pierwsza wątpliwość dotyczy tego, że 
okres rekrutacji będzie skrócony, tymczasem proponowana procedura ten proces 
wydłuża. Druga wątpliwość dotyczy zabezpieczenia epidemiologicznego, bowiem 
dopuszcza się możliwość składania kompletów dokumentów bezpośrednio do komisji. 
Kolejna wątpliwość dotyczy mnożenia pracy członków komisji, bo przecież trzeba 
zweryfikować dokumenty elektroniczne wszystkich osób, które wprowadzą swoje 
dokumenty do systemu IRK. Na Wydziale Prawa i Administracji najczęściej jest pięciu 
kandydatów na jedno miejsce. Oznacza to 1000 pakietów dokumentów do sprawdzenia, 
chociaż z góry wiadomo, że większość z tych osób nie dostanie się na studia. Powstanie 
lista „martwych dusz”, bo dopiero kolejny etap, kiedy kandydaci złożą dokumenty  
w wersji papierowej da rzeczywisty obraz sytuacji. Dotyczy to wszystkich wydziałów. 
WPiA proponuje, aby pozostać przy dotychczasowych rozwiązaniach, żeby kandydaci 
składali dokumenty w wersji papierowej tylko korespondencyjnie, gdy powstanie lista 
rankingowa. Odpada wówczas konieczność budowania barier, zabezpieczeń przed 
ewentualnym zagrożeniem epidemicznym. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że weryfikacja dokumentów elektronicznych ułatwi i przyspieszy proces 
uzupełnienia limitów. Wydaje się że zaproponowane rozwiązania ułatwią pracę komisji. 
W ubiegłym roku na WPiA złożono 1420 kompletów dokumentów, teraz będzie ich około 
500. Weryfikacja tylu dokumentów w ciągu dziesięciu dni nie będzie dużym obciążeniem, 
natomiast zweryfikowanie dokumentów, które przyjdą pocztą zajmie znacznie więcej 
czasu.  

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG stwierdził, że często kandydaci składają 
dokumenty na kilka kierunków studiów np. na prawo stacjonarne, niestacjonarne  
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i wieczorowe, więc weryfikacja będzie opóźniona. Kandydaci na kierunki socjologiczne 
czy humanistyczne składają dokumenty nie tylko na Wydziale Prawa i Administracji ale 
także na Wydziale Ekonomicznym, Wydziale Zarządzania czy Wydziale Nauk 
Społecznych. To, że kandydat składał dokumenty w formie papierowej pozwalało ten 
proces nadzorować i zmuszało kandydata do większego namysłu, gdzie faktycznie chce 
aplikować. Tej gwarancji przy przesyłaniu skanów dokumentów nie ma. Kandydaci mogą 
składać dokumenty także na inne uczelnie, więc obraz będzie mocno zaburzony.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zauważył, że uwagi Dziekana dra hab.  
W. Zalewskiego, prof. UG są ogromnie ważne. Grono dziekańskie Wydziału Zarządzania 
jednoznacznie opowiada się za tym, żeby nie wprowadzać zaproponowanego systemu. Do 
tej pory kandydaci przysyłali oryginały dokumentów pocztą, kurierem albo sami 
przynosili je na wydział. Decyzję w tej sprawie należy pozostawić wydziałom, które 
zorganizują ten proces tak, aby był on bezpieczny, można stworzyć punkty odbioru 
dokumentów. Zagrożenia jakie rodzi ten nowy projekt są ogromne – właściwie nie będzie 
wiadomo jacy są kandydaci, cała rekrutacja będzie opóźniona, więc nie będzie czasu na 
zorganizowanie rekrutacji uzupełniającej. Nie ma poważnych argumentów za tym, żeby 
podejmować tak poważne ryzyko. To ryzyko dotyczy także finansów Uczelni  
w najbliższym roku akademickim, szczególnie wydziałów, które mają spore dochody  
z kształcenia studentów niestacjonarnych. Uczelnia może utracić ogromne wpływy 
finansowe a na niektórych kierunkach studiów stacjonarnych utracić najlepszych 
kandydatów. Dotychczasowy system funkcjonował dobrze. Można jedynie zachęcać 
kandydatów do przesyłania dokumentów pocztą lub kurierem, żeby nie przynosili ich 
osobiście.  

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG poinformowała, że rozumie argumentację 
przedstawioną przez Dziekana dra hab. W. Zalewskiego, prof. UG i Dziekana prof. dra hab. 
M. Szredra i podziela ich wątpliwości. Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zwróciła się  
z prośbą o wyjaśnienie, czy rzeczywiście w tym roku będą elektroniczne świadectwa 
maturalne, bo to trochę w innym świetle stawia kwestię oryginału dokumentu, który 
składa kandydat. Na Wydziale Ekonomicznym są kierunki studiów, które liczą ponad 300 
osób a liczba kandydatów jest co najmniej potrojona. Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG 
zgłosiła wniosek natury formalnej, aby w systemie, który obsługuje posiedzenia Senatu 
UG nie pojawiały się formularze do głosowania dotyczące punktów, które jeszcze nie były 
omawiane. Zgodnie z Regulaminem Senatu głosowania otwarte są dopiero po dyskusji.  

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że uwagi przedstawione 
przez WPiA są odpowiedzią na prośby pracowników komisji, którzy są zaniepokojeni tym, 
czy będą mieli zapewnione bezpieczeństwo. Ponadto wydaje się, że należy dodać zapis 
mówiący, iż kandydat tylko w wyjątkowych przypadkach może składać dokumenty 
osobiście.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że zapowiedzi dotyczące elektronicznego świadectwa maturalnego 
pojawiają się już od dłuższego czasu i dlatego rozpoczęto prace nad takim systemem 
rekrutacyjnym, który umożliwi umieszczanie elektronicznych dokumentów w systemie 
IRK. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy rzeczywiście świadectwa maturalne będą 
elektroniczne. 

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że także ma obawy 
związane z nowym systemem rekrutacyjnym. Przede wszystkim chodzi o względy 
bezpieczeństwa i natłok skanowanych dokumentów. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG stwierdził, że uczelniane systemy 
informatyczne nie są jeszcze doskonałe, wciąż trwają prace nad ich ulepszeniem.  
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W związku z tym wydaje się, że w tej chwili nie należy zmieniać uchwały rekrutacyjnej, 
powinna pozostać w niezmienionej formie, takiej jak poprzednio.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski zaproponował, żeby Senat UG nie głosował nad 
omawianym dokumentem tylko, żeby zostało przeprowadzone głosowanie internetowe 
nad uchwałą w poprzedniej postaci.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że Prorektorowi ds. Studenckich  
i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyńskiemu, prof. UG należą się słowa uznania za wkład pracy 
a JM Rektorowi za zrozumienie ryzyka jakie mogłaby ponieść Uczelnia. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że głosowanie w spawie uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 
71/19 Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych 
niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021  
w poprzedniej formie, odbędzie się w terminie do 2 czerwca za pomocą aplikacji  
MS Teams.  
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie warunków i trybu rekrutacji 
kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia 
cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku 
akademickim 2021/2022. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obliguje do przyjęcia 
zasad rekrutacji na przyszły rok w ustawowym terminie. W zależności od potrzeb zasady 
te mogą być później modyfikowane.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 59 osób, 53 osoby tak,  
1 osoba nie, 5 osób wstrzymało się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia 
stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych 
niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 9 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu Studiów 
Podyplomowych Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że studia te są odpłatną formą 
kształcenia, utworzono je w porozumieniu z towarzystwem ACCA. Włożono w to dużo 
pracy, bowiem trzeba było spełnić określone warunki. Studia dają możliwość uzyskania 
międzynarodowego certyfikatu, który jest honorowany w wielu krajach. Studia prowadzi 
Katedra Rachunkowości  
 Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że część Senatorów prosi, żeby głosowanie nad poszczególnymi punktami 
porządku obrad były możliwe wcześniej a część chciałaby, żeby można było głosować po 
kolei, po omówieniu danego punktu porządku obrad. Od następnego posiedzenia Senatu 
UG będzie to regulowane, żeby nie było zamieszania.  
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Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 65 osób, 64 osoby tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu Studiów Podyplomowych 
Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 10 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów 
pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Filologia klasyczna. 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że zmiany w programach 
studiów wynikają z potrzeby dostosowania ich do standardów kształcenia nauczycieli. 
Taki jest wymóg MNiSW. Czasem chodzi także o zmianę nazwy kierunku studiów, żeby 
była ona właściwa na obu stopniach studiów, gdyż tylko wtedy absolwent otrzyma 
stosowne uprawnienia. W kilku przypadkach zmiany wynikają z przesunięcia liczby 
godzin i punktów ECTS, zmian dominanty jeśli chodzi o treści kształcenia. Największa 
zmiana dotyczy punktu 16. Porządku obrad, czyli kierunku Zarzadzanie i komunikacja  
w sztukach scenicznych. Jest kierunek przygotowany we współpracy Instytutu Filologii 
Polskiej i Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki i przy wsparciu Wydziału Zarządzania. 
Kierunek ten powstaje w miejsce Teatrologii, w dużej mierze jest kierowany do 
absolwentów studiów pierwszego stopnia Zarządzanie Instytucjami Artystycznymi oraz 
Wiedza o Teatrze. Część zajęć będzie prowadzona w języku angielskim. Jest to ciekawa 
propozycja umożliwiająca bardzo wszechstronne kształcenie.  

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego i drugiego 
stopnia na kierunku Filologia klasyczna. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Filologia romańska. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 61 osób, 61 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na 
kierunku Filologia romańska. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 12 
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 

przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Iberystyka. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 62 osoby, 62 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego 

stopnia na kierunku Iberystyka. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 13 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Filologia romańska i iberystyka. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 65 osób, 65 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Filologia romańska i iberystyka. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 14 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów 
pierwszego stopnia na kierunku Logopedia. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 65 osób, 65 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia na 

kierunku Logopedia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 15 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Logopedia. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała 
wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 

kierunku Logopedia. 
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 16 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie ustalenia programu studiów drugiego 
stopnia na kierunku Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych. 

Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, 
prof. UG poinformował, że Komisja głosując internetowo pozytywnie zaopiniowała 
wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 63 osoby, 63 osoby tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia na 

kierunku Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 17 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
23 kwietnia 2020 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 64 osoby, 64 osoby tak. 
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
23 kwietnia 2020 roku. 
 
 
ad 18 

Rektor prof. dr hab. J. P. Gwizdała poinformował, że w dniu jutrzejszym ukaże się 
komunikat w sprawie godzin pracy. Od 1 czerwca pracownicy niebędący nauczycielami 
akademickimi wracają do zwykłego czasu pracy wynikającego z Regulaminu Pracy.  
W budynkach wydziałów oraz ogólnouniwersyteckich jednostek przyrodniczych  
i eksperymentalnych za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej 
będą mogli przebywać pracownicy i doktoranci danej jednostki, którzy prowadzą prace 
naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w danym budynku. Za indywidualną 
zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia mogą być przeprowadzane zajęcia 
dydaktyczne lub konsultacje ze studentami z zachowaniem wszystkich środków 
ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Za właściwą organizację 
pracy pracowników i doktorantów odpowiada właściwy dziekan lub dyrektor jednostki 
ogólnouniwersyteckiej (CJO, CWFiS, MABy, szkoły doktorskie). 

Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia dr hab. A. Oniszczuk-
Jastrząbek, prof. UG poinformowała, że Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu 
Gdańskiego ogłosiła wybory do Senatu UG oraz do rad dyscyplin naukowych na kadencję 
2020/2024. Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia. 
Oświadczenia kandydatów na członków Senatu UG należy przesłać do Biura Organizacji 
i Legislacji do 12 czerwca a do rad dyscyplin naukowych do 19 czerwca. Głosowania będą 
odbywały się w aplikacji MS Teams. Z ramienia Centrum Informatycznego wsparciem 
technicznym będą służyli Maciej Mański i mgr Tomasz Dębicki.  

Dziekan prof. dr hab. M. Szreder zwrócił się do Prorektora ds. Studenckich  
i Kształcenia dra hab. A. Kłonczyńskiego, prof. UG z prośbą, aby rozważył, czy należałoby 
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wystąpić do wykładowców z przesłaniem, żeby wzięli pod uwagę to, że studenci zdając 
egzaminy i zaliczenia zmagają się z technologiami informatycznymi. Studenci informują  
o tym, że potrzebują więcej czasu na rozwiązanie różnych testów. Dziekan prof. dr hab.  
M. Szreder poinformował, że pracownicy Wydziału Zarządzania mogą przeszkolić 
wykładowców w przygotowaniu testów elektronicznych.  

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że do studentów zostało skierowane pismo informujące o tym, że mogą 
zgłaszać wszystkie problemy wykładowcom i prodziekanom zajmującym się 
kształceniem. Być może dla rozpoznania zagadnień technicznych zostaną 
przeprowadzone próbne spotkania egzaminacyjne. 

Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że nauki prawne są specyficzne, 
zwłaszcza nauki dogmatyczne oparte na umiejętnościach rozwiązywania zadań, które są 
ogólnie dostępne w internecie albo w bazach danych, udostępnianych studentom przez 
Uczelnię, czyli przepisy czy orzecznictwo. Z przebiegu sesji zimowej można wątpić  
w uczciwość wszystkich studentów podczas rozwiązywania zadań testowych. Chodzi  
o egzaminy pisemne. Wątpliwości co do uczciwości studentów podważają kwestię 
wiarygodności oceny, weryfikacji wiedzy studenta zgodnie z sylabusami. Uniwersytety 
amerykańskie np. George Washington University, jeden z topowych uniwersytetów, na 
sesję letnią zawiesił stawianie ocen szczegółowych i przyjął system credit/no credit czyli 
zaliczenie/niezaliczenie. Może można by było zmienić Regulamin Studiów i dodać zapis, 
że dziekan w związku ze specyfiką danych nauk dopuszcza zaliczenie przedmiotu bez 
stawiania konkretnej oceny. Ma to wpływ na pozycję studenta w rankingu uniwersytetu 
co np. w Stanach Zjednoczonych przekłada się na uzyskanie pracy a w Polsce np. na 
uzyskanie stypendium naukowego. Chodzi o to, żeby przemyśleć sposoby formułowania 
średniej czy brania pod uwagę ocen do średniej ze studiów z tych specyficznych 
semestrów kiedy nie ma pewności, że egzamin jest napisany samodzielnie. Czy Uczelnia 
mogłaby zakupić programy komputerowe, które student musiałby zainstalować na 
swoim komputerze i dopiero potem mógłby przystąpić do egzaminu? Istnieją programy 
umożliwiające odcięcie testu od źródeł dostępnych w internecie. Takie programy działają 
na aplikacjach prawniczych. Tego typu mechanizmy bardzo pomogłyby nauczycielom  
i uczciwym, etycznym studentom, którzy nie ściągają. Jest to ważne tym bardziej, że 
prawdopodobnie sesja zimowa także przebiegnie w taki sposób. Prof. dr hab. E. Bagińska 
zaapelowała o złagodzenie ograniczeń i dopuszczenie na uzasadniony wniosek studenta 
możliwości organizowania jednostkowych spotkań na wydziale np. na terenie biblioteki, 
czytelni, czy specjalnie do tego wyznaczonej auli, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Studenci zgłaszają, że z różnych przyczyn lokalowych, rodzinnych, w domu nie są  
w stanie skupić myśli. Nie chodzi tu o sprawy techniczne, tylko o to, żeby student mógł 
spokojnie skoncentrować się na egzaminie. 

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG 
poinformował, że w indywidualnych przypadkach studenci dostają zgodę na przyjście na 
wydział pod odpowiednią kontrolą. Jest to sprawa otwarta. Nie wydano zgody na 
prowadzenie zajęć w końcu semestru i na grupowe egzaminy. Wynikało także z sytuacji 
w akademikach. Gdyby okazało się, że tylko jedna osoba jest chora, to byłoby mnóstwo 
problemów. Jeśli chodzi o oceny, to każda zmiana oznaczałaby zmianę sylabusów, które 
są częścią programu, a co za tym idzie zmianę programu studiów. Jest to sprawa szersza 
niż tylko kwestia średniej, bo wiąże się z wieloma konsekwencjami. Wydaje się, że trzeba 
sprawdzić jakie są możliwości przeprowadzania egzaminów. Ciekawe doświadczenia  
w tym zakresie ma Centrum Języków Obcych. Egzamin można przeprowadzić na innej 
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platformie niż ta, na której odbywały się zajęcia. Jest to sprawa otwarta, którą trzeba 
przemyśleć. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zwrócił się do Senatu UG z prośbą o zmianę 
terminu kolejnego posiedzenia Senatu z 25czerwca na 18 czerwca. 

Senat UG wyraził zgodę na proponowaną zmianę.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
Następne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 18 czerwca 2020 
roku.  
 
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 
 
 

Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 2 czerwca 2020 roku 
 
 

Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz 
przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach 
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021.  
Pliki oraz głosowanie udostępniono w aplikacji MS Teams w Zespole „Senat UG”. 
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby, 41 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę UG zmieniającą uchwałę nr 71/19 Senatu UG w sprawie 
warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz 
przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych niż rekrutacja zasadach 
w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021.  
Uchwała Senatu UG we załączeniu do oryginału protokołu.  
 
Protokół sporządziła mgr M. Cieszyńska. 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego 

 
 

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała 
profesor Uniwersytetu Gdańskiego 


