
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 marca 2019 roku 
 
 Posiedzeniu w zastępstwie Rektora dra hab. Jerzego Piotra Gwizdały, prof. UG 
przewodniczył Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab.  
Piotr Stepnowski. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab.  
P. Stepnowski odczytał listę Senatorów, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność.  
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 1  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski wręczył 
dr hab. Joannie Różyckiej-Tran z Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Tomaszowi Besta  
z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr hab. Michałowi Gałędkowi z Wydziału Prawa  
i Administracji akty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
pogratulował nowo mianowanym profesorom i życzył dalszych osiągnięć w pracy 
naukowej, dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 10 – „Projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji studiów pierwszego stopnia  
o profilu ogólnoakademickim na kierunku Criminology and criminal justice.” 
Senat uwzględniając wniesioną poprawkę UG jednogłośnie 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 prof. dra hab. Wojciecha Bębna na 

stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
3.2. Wydziału Prawa i Administracji o zatrudnienie dra hab. Edvardasa Juchneviciusa na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
3.3. Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Witolda 

Rosickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
4. Opinia Senatu UG o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskami o nagrody 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

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

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny. 
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7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Produkcja form 
audiowizualnych. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii  
i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku 
Geografia fizyczna z geoinformacją. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii  
i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku 
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. 

10. punkt zdjęty z porządku obrad. 
11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Praca socjalna 

prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Socjologia 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Filozofia 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 

14. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 rok. 

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2018 rok. 

16. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Gdańskiego. 

17. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 lutego 2019 roku.  

18. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 3.1 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki przedstawił wniosek Wydziału Historycznego 
o zatrudnienie prof. dra hab. Wojciecha Bębna na stanowisku profesora zwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 43 osoby tak,  
4 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Historycznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Wojciecha Bębna na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 3.2 

Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału Prawa  
i Administracji o zatrudnienie dra hab. Edvardasa Juchneviciusa na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
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 Prof. dr hab. M. Przylipiak zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy opublikowano 
osiem prac, które kandydat sporządził po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 
zostało 
 Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG wyjaśnił, że część z tych prac została 
opublikowana a część nie. Publikacje mają różny charakter, jedna napisana w języku 
angielskim została przygotowana do druku w Wydawnictwie UG, druga monografia jest 
opracowywana, ma być wydana w Krasnojarsku, niektóre teksty przyjęły czasopisma 
obce a część artykułów już opublikowano. Dwie publikacje zostały opublikowane  
w Moskwie, kolejny tekst w Brnie, artykuł w pracy zbiorowej ukazał się z w 2018 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 41 osób tak,  
4 osoby nie, 4 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Prawa i Administracji  
o zatrudnienie dra hab. Edvardasa Juchneviciusa na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
ad 3.3 

Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski przedstawił wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Informatyki o zatrudnienie dra hab. Witolda Rosickiego na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że popiera wniosek. Dr hab.  
W. Rosicki wiele lat współpracował z Wydziałem Zarządzania i była to bardzo dobra, 
długoletnia współpraca. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  
o zatrudnienie dra hab. Witolda Rosickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  
w Uniwersytecie Gdańskim. 
 
 
ad 4 

Opinia Senatu UG o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskami  
o nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w danej kategorii można wysłać tylko jeden wniosek. Przedłożone 
wnioski analizowały wspólnie Komisja ds. Kształcenia z Komisją ds. Nauki  
i Współpracy z Zagranicą. Wnioski dotyczyły trzech kategorii nagród - nagroda za 
osiągnięcia naukowe, nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne, nagroda za 
całokształt dorobku. Komisje rekomendują następujące kandydatury: 
- nagroda za osiągnięcia naukowe: dr hab. Jacek Zaucha, prof. UG z Wydziału 
Ekonomicznego za monografię: „Gospodarowanie przestrzenią morską”.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 49 osób tak,  
1 osoba nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat Uniwersytetu Gdańskiego uznał za zasadne wystąpienie z wnioskiem o nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dra hab. Jacka Zauchy, prof. UG z Wydziału 
Ekonomicznego. 
- nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne: dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG,  
dr Wojciech Glac z Wydziału Biologii za wspieranie rozwoju kadr dydaktycznych poprzez 
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promowanie innowacyjnych sposobów kształcenia oraz autorskich narzędzi 
stosowanych w dydaktyce uczelnianej a także podnoszenie jakości kształcenia studentów 
i doktorantów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 46 osób tak,  
2 osoby nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat Uniwersytetu Gdańskiego uznał za zasadne wystąpienie z wnioskiem o nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Joanny Mytnik, prof. UG oraz  
dra Wojciecha Glaca z Wydziału Biologii, 
- nagroda za całokształt dorobku: prof. dr hab. Robert Alicki z Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat Uniwersytetu Gdańskiego uznał za zasadne wystąpienie z wnioskiem o nagrodę 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. dra hab. Roberta Alickiego z Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki. 
 
 
ad 5  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie składu osobowego stałych komisji 
senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję2016-2020. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w skład Uczelnianej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Uniwersytetu 
Gdańskiego w miejsce dra Arkadiusza Kozłowskiego powołuje się dr Renatę Płoską  
z Wydziału Zarządzania. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich  
i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 6 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia 
o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. dr hab. M. Makowski poinformował, że od roku akademickiego 
2016/2017 na kierunku Biznes chemiczny rozpoczęto kształcenie na studiach 
pierwszego stopnia. Uruchomienie od roku akademickiego 2019/2020 studiów drugiego 
stopnia umożliwi absolwentom kontynuowanie nauki. Studia będą prowadzone wspólnie  
z Wydziałem Ekonomicznym. Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Uzyskano zgody jednostek, które będą zaangażowane w proces kształcenia. Studia będą 
trwały siedem semestrów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi przepisami  
i Polskimi Ramami Kwalifikacji. 

Dziekan dr hab. M. Bąk, prof. UG zwróciła się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie 
wniosku.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że w imieniu Komisji przekaże kilka ogólnych uwag na temat 
procedowania wniosków. Komisja koncentrowała się na czterech głównych problemach. 
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Jeśli chodzi o języki obce powinny być spełnione warunki umożliwiające uzyskanie 
poziomu B2. W związku z tym Komisja sprawdzała liczbę godzin przeznaczonych na 
nauczanie języków obcych, zarówno na pierwszym jak i na drugim stopniu studiów oraz 
punkty ECTS. Komisja uznała, że zwłaszcza na studiach pierwszego stopnia powinien 
obowiązywać egzamin ze znajomości języka a na drugim stopniu ze względu na mniejszą 
liczbę godzin może obowiązywać zaliczenie. Praktyki powinny być ujęte w programach 
studiów, tym bardziej, że nie ma przyznanej minimalnej liczby godzin, którą określono od 
960 godzin do minimum np. 15 godzin. Następna sprawa to obciążenie godzinowe  
w poszczególnych semestrach. Obciążenia powinny być proporcjonalne do różnego 
rodzaju innych obciążeń takich jak np. praktyki zawodowe. Sylabusy rozpatrywano pod 
kątem filozofii przyznawania punktów ECTS ze względu na to, że w informacjach ogólnych 
jest informacja o prowadzonej przez dany wydział działalności badawczej i naukowej. 
Komisja sprawdzała, czy osoby prowadzące poszczególne przedmioty mają publikacje  
w tym zakresie i tu także rozpatrywano liczbę punktów ECTS w powiązaniu z liczbą 
godzin. Kryteria te będą brane pod uwagę przy opiniowaniu kolejnych wniosków.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o utworzenie studiów 
drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes 
chemiczny. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, iż dobrze się dzieje, że Komisja zaczęła przyglądać się również dorobkowi, 
który dokumentuje przywiązanie danego kierunku do określonych efektów kształcenia. 
W przyszłości trzeba będzie wziąć pod uwagę nauczycieli akademickich, którzy będą 
zatrudniani na etatach dydaktycznych, bo oni również będą musieli wykazać się 
dorobkiem wykazującym przywiązanie do nowej dyscypliny naukowej. Jest to bardzo 
ważne kryterium.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, na  
18 uprawnionych osób głosowało 11 osób, 11 osób tak.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 53 osoby tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
 
ad 7 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym 
studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Produkcja form 
audiowizualnych. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że jest to inicjatywa 
przygotowana w ramach programu POWER. Powstało Laboratorium Produkcji 
Telewizyjnej jest więc potencjał umożliwiający utworzenie takiego kierunku studiów.  
W północnej Polsce nie ma takich studiów a obszar produkcji audiowizualnej 
dynamicznie rozwija się w kraju i na świecie. Kierunek ma charakter praktyczny, program 
studiów był przygotowany wspólnie z pracownikami Wydziału Zarządzania oraz 
Wydziału Prawa i Administracji. 

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie utworzenia na Wydziale Filologicznym studiów 
pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Produkcja form audiowizualnych. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 8 i 9 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii 
i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia 
fizyczna z geoinformacją oraz projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie 
utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu 
ogólnoakademickim na kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. 
Wnioski w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dziekan dr hab. W. Surosz, prof. UG poinformował, że wspólnie omówi punkty 8  
i 9 porządku obrad. W celu unowocześnienia kształcenia na studiach drugiego stopnia na 
kierunku Geografia zostaje wygaszony drugi stopień studiów i w to miejsce tworzy się 
dwa nowe kierunki studiów: Geografia fizyczna z geoinformacją oraz Geografia 
społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. Jednym z powodów, który skłonił Wydział do 
utworzenia dwóch nowych kierunków studiów jest również fakt, że zgodnie z nowym 
podziałem dyscyplin została utworzona nowa dyscyplina - geografia społeczno-
ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, która znalazła się w dziedzinie nauk 
społecznych. Geografia reprezentuje dwie dziedziny i dwie dyscypliny. Dwa nowe 
kierunki studiów mają odpowiadać tym dwóm nowym obszarom. Deklaracje do nowej 
dyscypliny złożyło ponad 30 pracowników Instytutu Geografii.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów dr hab. K. Dobrowolski, prof. UG 
poinformował, że na 18 uprawnionych osób głosowało 11 osób, 11 osób tak. Komisja 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wnioski. 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii  
i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia 
fizyczna z geoinformacją.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 50 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii 
studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia fizyczna  
z geoinformacją. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

Projekt uchwały Senatu UG w sprawie w sprawie utworzenia na Wydziale 
Oceanografii i Geografii studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na 
kierunku Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GIS. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 51 osób, 51 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę UG w sprawie utworzenia na Wydziale Oceanografii i Geografii 
studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Geografia społeczno-
ekonomiczna z elementami GIS. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 10 
Punkt zdjęty z porządku obrad. 
 
 

ad 11 
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 

przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku Praca 
socjalna prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że trzy wnioski zawarte 
w punktach 11, 12 i 13 porządku obrad wynikają z potrzeby dostosowania programów 
studiów do nowej ustawy, dotyczy to studiów pierwszego i drugiego stopnia. 

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 48 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Praca socjalna 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscyplin naukowych oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku studiów do wymagań ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 12 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Socjologia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Socjologia 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 13  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyporządkowania kierunku 
Filozofia prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
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Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia dr hab. T. Kamińska, prof. UG 
poinformowała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 46 osób tak. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie przyporządkowania kierunku Filozofia 
prowadzonego przez Wydział Nauk Społecznych do dyscypliny naukowej oraz 
dostosowania programu studiów na tym kierunku do wymagań ustawy – Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 14 

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 rok. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dyrektor dr K. Śledzik poinformował, że w 2018 roku Centrum Transferu 
Technologii w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego dokonało 15 zgłoszeń 
patentowych do Urzędu Patentowego RP. Jednocześnie w tym samym czasie po 
zakończeniu procesu procedowania zgłoszeń patentowych, Urząd Patentowy RP przyznał 
Uniwersytetowi Gdańskiemu 3 prawa wyłączne do patentu. W procedurze 
ponadnarodowej CTT UG zgłosiło do ochrony na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego 7 
wynalazków. W zeszłym roku zgłaszane były również wzory użytkowe  
i znaki towarowe. Jeżeli chodzi o aktywność w zakresie promowania oferty 
technologicznej miejsce miało wiele wydarzeń. Jedną z ważniejszych spraw jest 
zakończenie w 2018 roku projektu Inkubator innowacyjności+. Teraz jest etap 
wnioskowania o dodatkową turę Inkubatora innowacyjności 2.0, który jest kontynuacją 
poprzedniego projektu. W 2018 roku CTT UG we współpracy ze spółką celową UG 
TechTransBalt Sp. z o.o. doprowadziło do utworzenia na Uniwersytecie Gdańskim trzeciej 
spółki spin-off.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że CTT zaczęło prace nad gromadzeniem informacji na temat trzeciej Misji 
Uczelni, czyli oddziaływania aktywności Uczelni na otoczenie gospodarcze. Prorektor ds. 
Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski podziękował Dyrektorowi 
Centrum Transferu Technologii dr K. Śledzikowi za włączenie się do tych bardzo ważnych 
prac, które pomogą w pomyślnym parametryzowaniu wszystkich dyscyplin w Uczelni  
w 2021 roku.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zwróciła się z prośbą 
o wyjaśnienie skąd biorą się dochody jeśli chodzi o komercjalizację. Informacja ta 
mogłaby pokazać jakie kierunki są w przyszłości obiecujące jeśli chodzi o rozwój badań, 
w co należy się bardziej angażować. Ponadto interesujące jest co się dzieje z patentami, 
bo jedna sprawa to zgłoszenie patentu a druga czy ten patent przynosi dochody.  
 Dyrektor Centrum Transferu Technologii dr K. Śledzik wyjaśnił, że 
prawdopodobnie jest to ostatnie sprawozdanie z działalności CTT w takiej formie. 
Niedawno ukazało się rozporządzenie dotyczące ewaluacji działalności naukowej uczelni 
oraz rozporządzenie, które reguluje proces wprowadzania danych do systemu POL-on. 
Zmieni się sposób kolekcjonowania danych z zakresu generowania przychodów uczelni 
wyższych z komercjalizacji. Sprawozdanie za 2019 rok będzie zawierało te dane. Będzie 
możliwość wydzielenia w przypisaniu do dyscypliny form komercjalizacji, wykazania, czy 
są to badania zlecone, sprzedaż analiz, raportów czy przychody z komercjalizacji 
pośredniej lub bezpośredniej. Obecnie jest za wcześnie na wygenerowanie przychodów  
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z tytułu sprzedaży licencji ze względu na czas pracy nad wynalazkami po zgłoszeniu. 
Trwają prace aby jeden z wynalazków, który ma bardzo wysoki poziom gotowości 
technologicznej został skomercjalizowany. Prowadzone są rozmowy z pięcioma 
partnerami biznesowymi co nie oznacza, że dojdzie do sukcesu. Proces, który kończy się 
podpisaniem umowy licencyjnej na wynalazek chroniony patentem w wydaniu 
międzynarodowym jest długotrwały i żmudny. Większość uczelni w Polsce uzyskuje 
przychody z badań zleconych oraz przygotowania analiz, ekspertyz i raportów.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG stwierdziła, że 
informacje na temat przychodów mogą zwiększyć współpracę między wydziałami, 
katedrami, zespołami czy dyscyplinami. 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
stwierdził, że dr K. Śledzik wraz i pozostali pracownicy CTT włożyli wiele pracy w to żeby  
w środowisku zaczęto myśleć o tym jak ważna jest komercjalizacja wiedzy i innowacje. 
Wszystkie wykresy przedstawione w sprawozdaniu mają tendencję wzrostową. Ponadto 
Centrum Transferu Technologii włączyło się do przygotowania w przyszłym procesie 
ewaluacji trzeciej kategorii, czyli oceny wpływu. MNiSW twierdzi, że jest to inicjatywa 
pilotażowa. Nie do końca wiadomo jak będzie wyglądała, ma być trochę wzorowana na 
systemie brytyjskim. CTT zwróciło się do wydziałów z prośbą, aby zastanowiły się w jaki 
sposób w poszczególnych dyscyplinach trzeba przygotować się do ewentualnej oceny 
wpływu. Nie będzie to prosta procedura, gdyż ocena wpływu musi być udokumentowana. 
Trzeba to zrobić tak, żeby wypaść jak najlepiej. CTT jest zaangażowane we wszystkich 
elementach, bo w pierwszej kategorii są patenty, w drugiej wpływy z komercjalizacji  
a w trzeciej ocena wpływu badań naukowych w poszczególnych dyscyplinach na 
otoczenie społeczno-gospodarcze. 

Dr hab. B. Banecki, prof. UG zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy przychody 
generowane przez CTT są wystarczające w stosunku wymogów do nowej ustawy. Jaki jest 
status patentów i czy istnieje możliwość uzyskiwania przychodów z przychodów  
z patentów? 
 Dyrektor dr K. Śledzik poinformował, że średnia praw wyłącznych wynosi mniej 
więcej 3 do 5 rocznie i wielkość ta nie zależy od Uczelni. 70 zgłoszeń patentowych 
opracowanych w ostatnich latach jest taką masą krytyczną, która pracuje na to, żeby tych 
praw wyłącznych było jak najwięcej. Za każde prawo wyłączne przyznawanych jest 75 
punktów, które się przekładają na budżet dotacyjny. Liczba praw wyłącznych uczelni ma 
przełożenie na punkty, które z kolei mają przełożenie na poziom finansowania uczelni. To 
czy coś uda się skomercjalizować w postaci sprzedaży, w bezpośrednim wydaniu czy 
licencjonowaniu jest kwestią otwartą i jeśli chodzi o przychody może mieć wymiar  
w drugim kryterium. MNiSW ustaliło, że każdy przychód, który jest generowany przez 
uczelnię musi być wynikiem pracy naukowej w danej dyscyplinie. Wydaje się, że wiele 
uczelni technicznych, które wykonują badania zlecone, a które nie prowadzą badań 
naukowych i projektów a tylko rzemieślniczo wykorzystują sprzęt i aparaturę, nie będzie 
mogło uwzględnić znacznej części przychodów. W związku z tym przychody 
Uniwersytetu Gdańskiego w 2018 roku uzyskane z tytułu komercjalizacji wiedzy  
i technologii, które wyniosły około 2,3 miliona złotych i są ściśle związane z działalnością 
naukową nie wydają się aż tak słabym wynikiem. Jest jeszcze dwa lata żeby wypracować 
wartość graniczną. Zgodnie z rozporządzeniem spłaszcza się wynik w zakresie publikacji 
pracowników naukowych. Spłaszczenie to występuje i w kryterium dotyczącym 
projektów i w kryterium dotyczącym przychodów z komercjalizacji. Algorytm, który  
w całości kumuluje punkty, które będą się przekładały na budżet uczelni jest dość 
wielowymiarowy.  
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 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że wpływ działalności CTT nie tylko w zakresie katalogowania tego co 
faktycznie jest wytwarzane i sprzedawane w wyniku działalności, ale również na 
pozyskiwanie funduszy jest istotny również z punktu widzenia ewaluacji Uczelni jako 
całości poprzez poszczególne dyscypliny nauki. Dziekani powinni stymulować te 
działania na wydziałach.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 45 osób tak,  
2 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Gdańskiego za 2018 rok. 
 
 
ad 15 

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2018 rok. 
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Dyrektor BG UG mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że jedno z najważniejszych 
dokonań to udostępnienie bazy wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego OMEGA. Została ona  
w pełni uruchomiona w 2018 roku i wszyscy już odczuli efekty jej działania. Druga sprawa 
to wdrożenie oprogramowania do zarządzania dostępem do zbiorów elektronicznych, 
które pozwala bardzo ekonomicznie i analitycznie zarządzać zasobami Biblioteki. Należy 
dokonać analizy, sprawdzić, czy wszystkie bazy, które są prenumerowane i opłacane są 
potrzebne. Być może trzeba zmienić je na nowsze. W 2018 roku uruchomiona została 
platforma czasopism naukowych UG, która rozwija się bardzo intensywnie. Dużym 
sukcesem jest zakup nowego skanera dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej dzięki czemu 
można było wzmóc digitalizację zbiorów. Ponieważ prawo autorskie nakłada duże 
ograniczenia, więc zwykle są to zbiory historyczne. Znacząco wzrosło wykorzystanie 
zbiorów. Po 12 latach działalności w nowym gmachu przeprowadzono wewnętrzną 
kontrolę zbiorów zgromadzonych w Bibliotece Głównej UG. Wyniki są optymistyczne 
ponieważ nie ubyło wiele zbiorów. Wielkość zbiorów to około 1 700 000 woluminów  
i jednostek i jest to poziom, który utrzymuje się od kilku lat. Zbiory powiększają się  
o około 20 000 woluminów i jednostek. Wciąż prowadzona jest intensywna selekcja 
zbiorów. Największym źródłem wpływu książek i czasopism drukowanych jest 
egzemplarz obowiązkowy, który Biblioteka UG otrzymuje od 1997 roku. Wpływ 
egzemplarza obowiązkowego pozwolił na rezygnację z prenumeraty czasopism. 90% 
książek i 96% czasopism jest już skatalogowanych w katalogu online. Na 177 bibliotek, 
które swoje zbiory umieszczają w katalogu narodowym. Biblioteka UG zajmuje 9 miejsce. 
O około 30% spadło udostępnianie zbiorów tradycyjnych, drukowanych i nie 
rekompensuje tego wykorzystanie źródeł elektronicznych. Jeżeli grupa studentów 
dostaje wykaz literatury to przychodzi jedna osoba, kopiuje materiały i później 
udostępnia je kolegom. Szkolenia są prowadzone tylko online. Od 2019 roku wygaszono 
bazę Expertus. We współpracy z Wydawnictwem UG i Biurem Nauki uruchomiono 
Platformę Czasopism Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Biblioteka UG przydziela  
i aktywuje numery DOI. Biblioteka cyfrowa rozwija się bardzo intensywnie, w Federacji 
Bibliotek Cyfrowych zajmuje 11 miejsce na 135 bibliotek i ma najwięcej wprowadzonych 
zbiorów. Plany na następny rok to przygotowanie nowoczesnych usług i źródeł 
informacji, rozwijanie systemu OMEGA, uruchomienie w pełni repozytorium UG, 
inwestowanie w bibliotekę cyfrową, dalsza selekcja zbiorów, przegląd obowiązujących 
regulaminów, modernizacja strony internetowej Biblioteki UG. 
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 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że przed Biblioteką UG stoją wyzwania dotyczące szczególnie zbiorów 
elektronicznych, ich udostępniania oraz rozpowszechniania, repozytorium, wspólnej 
bazy czasopism. Działania te sprzyjają obiegowi informacji naukowej, są wspierane przez 
władze rektorskie, które ostatnio wyraziły zgodę na zatrudnienie zastępcy Dyrektora 
Biblioteki. Sprawozdanie zostało jednomyślnie zatwierdzone przez Radę Biblioteczną.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG zauważyła, że  
w Bibliotece Prawnej udostępniono na miejscu 98 tysięcy woluminów a w Bibliotece 
Humanistycznej tylko 8 tysięcy woluminów. Dysproporcja jest dość znaczna, wydaje się, 
że Biblioteka Humanistyczna powinna otrzymać jakieś wsparcie. Trzeba przeanalizować 
tę sytuację.  
 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak stwierdziła, że rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce. 
Biblioteka Prawna ma dużo czytelników korzystających ze zbiorów drukowanych. Jeśli 
chodzi o Bibliotekę Humanistyczną to prawie 98% stanowią zbiory historyczne a chodzi 
o to, żeby w Bibliotece Głównej, która ma szersze spektrum udostępniania gromadzone 
były nowe zbiory. Czytelników przybywa, ale ich liczba nie dorówna liczbie 
użytkowników korzystających z zasobów Biblioteki Prawnej.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski zauważył, 
że inna jest dynamika korzystania ze zbiorów prawniczych i humanistycznych.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder przypomniał, że ukazało się rozporządzenie 
dotyczące ewaluacji wprowadzające wiele zmian. W związku z tym Bibliotekę UG czeka 
dużo pracy związanej z aktualizacją już wprowadzonych informacji w systemie Expertus 
lub OMEGA. Zgodnie z rozporządzeniem do publikacji naukowych zalicza się także 
publikacje tzw. recenzyjne, czyli omówienie książek w czasopismach naukowych. Do tej 
pory w programie Ekspertus miały one zero punktów. Prawdopodobnie tego typu spraw 
jest więcej, czy Biblioteka UG nad nimi pracuje? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że licencja na korzystanie z programu obejmuje także aktualizacje do 
obowiązujących aktów prawnych. Producenci oprogramowania zapewniają ciągłą 
aktualizację, ale ona ma swoją bezwładność. Kwestie związane z punktowaniem dzieł, 
które pojawiają się w bazie będą korygowane zgodnie z wymogami prawa. Niebawem 
powinno ukazać się rozporządzenie związane z punktacją artykułów w czasopismach.  
W kryterium pierwszym, które ma być jak najpełniej objęte systemem OMEGA są również 
osiągnięcia niebibliograficzne czyli związane z ochroną własności intelektualnej. Tu 
producenci bazy OMEGA na razie niewiele zrobili a chodzi o to, żeby cała analityka 
działalności badawczej i produktywności naukowej była zautomatyzowana w tym 
oprogramowaniu. Wygląda na to że pierwsza przymiarka będzie miała miejsce podczas 
oceny okresowej. Dorobek zgromadzony w systemie OMEGA ma posłużyć do oceny 
dorobku naukowego pracowników a tych przypadków jest przynajmniej kilka. Są nowe 
zasady dotyczące monografii, nowe rodzaje dzieł punktowanych i inne progi punktowe, 
zupełnie inna struktura punktowania czasopism, w których ukazują się artykuły 
naukowe. 
 Mgr G. Jaśkowiak stwierdziła, że rzeczywiście pojawiają się różne problemy, ale 
jeśli chodzi o rozwój systemu OMEGA, to w ostatnich dniach Biblioteka UG otrzymała 
nowy moduł projektów, który jest bardzo rozbudowany. Trzeba będzie włożyć sporo 
pracy, żeby go rozpoznać i wdrożyć.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak stwierdził, że ze sprawozdania wynika, iż kończy się 
proces katalogowania zbiorów drukowanych. Co się dzieje ze zbiorami specjalnymi? One 
nie są udostępnione w sieci, nie są skatalogowane elektronicznie.  
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 Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że wynika to z tego, że nie było 
dostępnych formatów w których kataloguje się poszczególne rodzaje zbiorów 
specjalnych. Dopiero niedawno ukazał się format dla rękopisów, grafiki ale kilku innych 
jeszcze nie ma. Jest to niezależne od pracowników Biblioteki UG. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 
2018 rok. 
 
 
ad 16 

Dyrektor BG UG mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że w 2018 roku łączna wartość 
przekazanych przez osoby fizyczne i instytucje książek czasopism oraz zbiorów 
specjalnych wyniosła 946 251, 15 PLN, w tym przekazanych jako dary 128 169, 07 PLN, 
egzemplarz obowiązkowy 781 991, 08 PLN, wymiana 36 091,00 PLN.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował przyjęcie darów przez Bibliotekę Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
 
 
ad 17 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 lutego 2019 roku. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
28 lutego 2019 roku. 
 
 
ad 18 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych uzyskał uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce  
i administracji.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG poinformował, że zabiegano o to już od 
dłuższego czasu. Wydział Nauk Społecznych ma teraz uprawnienia w dyscyplinach: 
psychologia, pedagogika i nauki o polityce i administracji.  
 Prof. dr hab. M. Przylipiak zauważył, że system pokazuje, że głosowania osobowe 
są tajne a inne są jawne. Dlaczego tak się dzieje? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski wyjaśnił, 
że głosownie niejawne dotyczy spraw osobowych lub wtedy gdy pojawi się wniosek  
o utajnienie głosowania, wszystkie pozostałe głosowania są jawne.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska poinformowała, że pracownicy Wydziału Prawa  
i Administracji wyrażają niepokój co do przyszłości ustroju Uczelni, liczby godzin pensum 
i innych zmian wynikających z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na 
stronach internetowych innych uczelni są już umieszczone projekty statutów, których 
fragmenty były wcześniej konsultowane z pracownikami. Kiedy Senat UG i społeczność 
akademicka będą mieli możliwość zapoznania się z projektem lub fragmentami projektu 
Statutu UG? 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że projekt szczegółowych zapisów Statutu oraz regulacji wynikających  
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z tego dokumentu ma być zatwierdzony najpierw przez Komisję ds. opracowania Misji, 
Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, która zbiera się 8 kwietnia.  
W składzie Komisji są przedstawiciele wszystkich wydziałów a także jednostek 
ogólnowydziałowych. Władze rektorskie są zapraszane do udziału w posiedzeniach rad 
wydziałów, na których omawiają główne założenia. Prorektor ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że będzie uczestniczył  
w kwietniowym posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji i przekaże informacje 
na temat toczących się prac. W Statucie UG nie ma regulacji dotyczących wymiaru 
pensum, częściowo jest to uregulowane ustawowo np. w stosunku do profesorów. 
Zagadnienie to jest oczywiście przedmiotem dyskusji, ale godzinowy wymiar pensum jest 
ustalany każdego roku. Projekt nowego Statutu będzie przedstawiony na kwietniowym 
lub majowym posiedzeniu kolegium rektorsko dziekańskiego. Pierwsze czytanie 
prawdopodobnie odbędzie się na majowym posiedzeniu Senatu UG a zatwierdzenie po 
uwzględnieniu uwag na posiedzeniu w czerwcu.  
 Prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że Prezydent RP podpisał ustawę o sieci 
Łukasiewicz. W ustawie tej znajdują się również zmiany dotyczące stopni naukowych. Do 
30 kwietnia można nadawać stopnie w starych dyscyplinach a 30 kwietnia ukaże się 
komunikat Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przypisujący stare uprawnienia do 
nowych dyscyplin. Wiadomo już, że wszystkie wnioski Uniwersytetu Gdańskiego we 
wszystkich dyscyplinach zostały zatwierdzone. Po 30 kwietnia do 30 września stopnie  
w nowych dyscyplinach będą mogły nadawać rady wydziałów, a po 30 września do końca 
2020 roku organy, które wskaże Statut. Potem uprawnienia te będą zależały od kategorii, 
którą uzyska dana dyscyplina. Kategoria B+ zapewnia posiadanie uprawnień, a kategoria 
niższa już nie. Do 30 kwietnia można wszczynać nowe postępowania, co znaczy że od  
1 maja do końca września nie będą wszczynane żadne nowe postępowania profesorskie, 
habilitacyjne i doktorskie. W tej chwili Centralna Komisja jest zasypywana wnioskami, 
szczególnie habilitacyjnymi. W przypadku przewodu doktorskiego data 30 kwietnia 
oznacza datę podjęcia uchwały przez radę wydziału o otwarcie przewodu. W przypadku 
habilitacji jest to data wpłynięcia wniosku do Centralnej Komisji - nie data wysłania, nie 
data na stempla pocztowego. Jeżeli dany wniosek wpłynie do Centralnej Komisji do  
30 kwietnia będzie to oznaczało wszczęcie postępowania. W przypadku postępowań 
profesorskich istotna jest data uchwały rady wydziału o wszczęciu postępowania i tutaj 
nie chodzi o powołanie wewnętrznej komisji. Komisja może stwierdzić, że dany wniosek 
się nie nadaje i wówczas rada wydziału nie rozpocznie postępowania. Ważna jest data 
podjęcia uchwały rady wydziału o wszczęciu postępowania już po tej wewnętrznej 
komisji.  
 Dziekan prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że należy podziękować prof. dr hab.  
G. Węgrzynowi, za wszelkie informacje i wskazówki dzięki którym nie doszło do 
świadomego działania niezgodnego z przepisami prawa  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
podziękował prof. dr hab. G. Węgrzynowi za przedstawienie jasnej interpretacji zasad 
obowiązujących w okresie przejściowym. Zostało powiedziane, że do czasu wejścia  
w życie nowego Statutu podmiotami uprawnionymi do nadawania stopni naukowych są 
dotychczasowe rady wydziału a później organy przewidziane w Statucie. W projekcie 
nowego Statutu UG w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora 
habilitowanego organami uprawnionymi będą rady dyscyplin naukowych. Skład rad 
dyscyplin naukowych, ich tryb pracy będzie uregulowany w nowym Statucie UG. W tym 
przypadku wysłuchane zostały postulaty społeczności akademickiej i zrezygnowano  
z pierwotnego rozwiązania, zgodnie z którym uprawnienia delegowano do rad dziedzin.  
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 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, że rozumie niepokój związany  
z brakiem informacji na temat nowego Statutu UG oraz to, że Senat UG chciałby zapoznać 
się chociaż z wstępnymi założeniami. Istnieje niebezpieczeństwo, że w trakcie jednego 
posiedzenia Senat będzie musiał przejrzeć treść Statutu UG i podjąć uchwałę. Nie można 
do tego dopuścić, te założenia powinny być jak najszybciej udostępnione społeczności 
akademickiej a szczególnie Senatowi UG.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że przekaże ten apel JM Rektorowi. W pracach nad opracowaniem Statutu 
UG uczestniczy wielu prawników: dr hab. M. Bogusz, prof. UG, prof. dr hab. A. Szmyt,  
dr hab. P. Uziębło, prof. UG oraz Biuro Prawne UG. 
 Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG w imieniu Wydziału Prawa i Administracji 
zadeklarował wszelkie możliwe wsparcie dla procesu tworzenia Statutu UG. 
 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. K. Bielawski 
przypomniał, że od dłuższego czasu rozpowszechniana jest informacja o tym, że każdy  
z pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych ma założyć konto w bazie Google 
Scholar. Jest to ważne dla systemu OMEGA oraz niektórych rankingów 
międzynarodowych. Przy zakładaniu tego konta trzeba zwrócić uwagę na jaki adres  
e-mail weryfikowane jest konto. Chodzi o to, żeby to była domena ug.edu.pl a nie stare 
konta, które jeszcze funkcjonują takie jak: univ.gda.pl albo ug.gda.pl. Jest to bardzo ważne, 
gdyż w rankingach gdzie bierze się pod uwagę cytowalność prac naszych naukowców, pod 
uwagę brana jest tylko domena ug.edu.pl. Jest to także bardzo istotne ze względu na 
obecność naszej Uczelni w rankingach międzynarodowych. Druga uwaga dotyczy bazy 
Scopus. Osoby, których publikacje widnieją w tej bazie powinny zweryfikować jakość 
informacji związanych z afiliacją publikacji. Niestety Uczelnia ma złe doświadczenia z tą 
bazą, ma ona dużo błędów. Tam gdzie można błędy są poprawiane, ale niektóre dane 
mogą poprawić tylko indywidualni naukowcy. Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii 
UG i GUMed ma bardzo trudny adres e-mail i bardzo dużo publikacji jest zaliczanych na 
konto Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a nie na konto Uniwersytetu Gdańskiego. 
 Dr hab. B. Banecki, prof. UG przypomniał, że został uruchomiony Rower 
Metropolitalny. Uniwersytet Gdański znalazł się w strefie, w której parkowanie jest 
zabronione. Byłoby dobrze żeby ze względów marketingowych ta sytuacja uległa zmianie.  
 Kanclerz dr M. Czapiewski poinformował, że zostanie sprawdzone jakie są 
możliwości zmiany tego stanu rzeczy. Wydaje się, że byłoby dobrze gdyby było można 
korzystać z Roweru Metropolitalnego na terenie Kampusu.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny stwierdził, iż wydaje się zadane, żeby Senat UG 
odrzucając jakiekolwiek odniesienia polityczne określił swoje stanowisko w sprawie 
strajku nauczycieli. Sprawa dotyczy naszych kolegów. Jedna rzecz to wynagrodzenia 
nauczycieli a druga to chaos w systemie edukacji, który w jakimś stopniu dotyczy także 
uczelni wyższych. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że popiera ten wniosek. Trzeba 
zastanowić się jak to zrobić, czasu jest mało bowiem strajk ma się rozpocząć 8 kwietnia.  
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że  
2 godziny w tygodniu pracuje w liceum gdzie jako nauczycie tej szkoły zadeklarował chęć 
przystąpienia do strajku, jednak jako pracownik Uniwersytetu Gdańskiego nie jest 
zwolennikiem poparcia tego wniosku, są to dwie różne sprawy. Senat UG nie popierał 
strajków pielęgniarek, lekarzy czy górników. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem 
byłaby dyskusja na temat zmian programowych czy innych kwestii dotyczących oświaty.  
 Dziekan dr hab. W. Zalewski, prof. UG poinformował, że również popiera wniosek 
Dziekana prof. dra hab. I. Koniecznego.  
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 Dziekan prof. dr hab. M. Makowski stwierdził, że Senat UG powinien zająć 
stanowisko w tej sprawie ponieważ praca nauczycieli w szkołach ma bezpośrednie 
przełożenie na pracę uczelni wyższych, które kształcą także nauczycieli.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski poinformował, że trzeba zacząć od wyrażenia 
niepokoju sytuacją w oświacie, która doprowadziła do groźby strajku i wezwać 
środowisko akademickie do rozwiązania tej sprawy oraz MNiSW o zajęcie stanowiska. 
Dialog powinien zostać wznowiony, żeby nie ucierpieli uczniowie a nauczyciele otrzymali 
podwyżki. Senat UG powinien przyjąć rolę arbitra – wezwać strony do poszukiwania 
rozwiązania, podjęcia rozmów, wyrazić niepokój nie zajmując stanowiska popierającego 
strajk lub nie. Jest to ważna sprawa, wymagająca debaty.  
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że należy podziękować Dziekanowi 
prof. dr hab. I. Koniecznemu za to, że zwrócił uwagę na ten nabrzmiały problem. To, że 
Senat UG może i nawet powinien zająć stanowisko jest oczywiste, ale należy zastanowić 
się w jaki sposób to zrobić. Wydaje się, że należy wyrazić poparcie i zrozumienie dla 
postulatów nauczycieli i prosić obie strony o prowadzenie rozmów. Strony powinny dojść 
do porozumienia pamiętając o konsekwencjach wynikających z braku porozumienia.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
podziękował Dziekanowi prof. dr hab. I. Koniecznemu za wystąpienie z tą inicjatywą.  
Z dyskusji wynika, że pojawia się zarys uchwały - odniesienie się do sytuacji w oświacie, 
narastającego konfliktu i jego skutków również w kontekście działalności akademickiej. 
Treść uchwały powinna być wyważona. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. P. Stepnowski zaproponował, aby Senatorowie: prof. dr hab. I Konieczny,  
dr hab. W. Zalewski, prof. UG, prof. dr hab. M. Makowski, prof. dr hab. M. Przylipiak,  
prof. dr hab. R. Grzybowski, dr hab. T. Dmochowski prof. UG oraz prof. dr hab.  
W. Długokęcki spróbowali sformułować treść uchwały a Senat UG głosowałby za pomocą 
poczty elektronicznej. Projekt uchwały zostanie rozesłany do Senatorów jak najszybciej, 
żeby mogli zgłaszać ewentualne uwagi. 
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że uchwała ta powinna zostać 
rozpowszechniona. 
 Dr B. Czechowska-Derkacz poinformowała, że uchwała zostanie przesłana do 
mediów i pojawi się na stronie internetowej Uczelni.  
 Prorektor ds. Kształcenia dr hab. A. Machnikowska, prof. UG poinformowała, że 
trwają prace nad zmianą obowiązującego Regulaminu Studiów, który będzie omawiany 
na posiedzeniu Senatu UG w maju. Prowadzone są konsultacje ze studentami. Zmiany 
wynikają ze zmiany ustawy oraz doświadczeń zdobytych w ostatnich latach. Druga 
sprawa to zmiana Regulaminu studiów doktoranckich, które jeszcze trwają ale będą 
wygaszane, tu zmiany będą niewielkie. Trwają także prace nad Regulaminem Szkoły 
Doktorskiej. Tu istotne będą rozwiązania dotyczące oceny śródokresowej oraz 
indywidualnego planu badawczego. Dokument ten także będzie przedstawiony na 
posiedzeniu Senatu UG w maju. Rekrutacją do Szkoły Doktorskiej zajmuje się Prorektor 
ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG. Ponadto są prowadzone prace nad 
Regulaminem pracy i Regulaminem organizacyjnym.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że obecnie trzeba opracować bardzo dużo nowych dokumentów 
dostosowujących przepisy do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
W proces ten zaangażowanych jest wiele osób.  
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku.  
Na tym posiedzenie zakończono.  
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Punkt dodatkowy - Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie protestu 

nauczycieli 

 
Głosowanie elektroniczne: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 40 
osób tak 1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę - Stanowisko Senatu Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie 
protestu nauczycieli. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
 
 
 
 
 
 

w zastępstwie Przewodniczącego Senatu 
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  
 

 
prof. dr hab. Piotr Stepnowski 


