
Protokół 
posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 

w dniu 28 września 2017 roku 
 
 Posiedzeniu przewodniczył Rektor dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, profesor 
nadzwyczajny. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG odczytał listę Senatorów, którzy 
usprawiedliwili swoją nieobecność. Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu 
 
 
ad 1  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG wręczył akty potwierdzające zatrudnienie 
na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim dr hab. Markowi 
Rewizorskiemu z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr hab. Leszkowi Rolbieckiemu  
z Wydziału Biologii. JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył 
dalszych osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym. 
 
 
ad 2  
Szkolenie z obsługi nowego systemu do głosowania. 
 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że 11 września 2017 roku 
została podpisana umowa o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim  
a Uniwersytetem w Edynburgu. Zarządzeniem Rektora UG nr 92/R/17 z dnia 14 września 
2017 roku utworzono Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami 
Przeciwnowotworowymi /MAB/. Na badania Uczelnia otrzymała 41 milionów złotych. 
Szefem projektu jest prof. T. Hupp z Edynburga, zatrudnionych będzie 30 osób, które będą 
opłacane z projektu, obecnie trwa rekrutacja pracowników. Tylko dwóm polskim 
uczelniom przyznano takie projekty, drugi jest Uniwersytet Warszawski ze znacznie 
niższym budżetem. Uniwersytet Gdański jest w trakcie składania kolejnego wniosku, tym 
razem z fizyki kwantowej. Są to projekty bardzo prestiżowe, zarządzane przez Fundację 
na Rzecz Nauki Polskiej. JM Rektor podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu. Jeżeli chodzi o udział w projektach z NCN, to Uniwersytet Gdański jest  
w pierwszej piątce uczelni.  
 
 
ad 3 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 48 osób tak,  
1 osoba nie, 1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 
1. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora  

w Uniwersytecie Gdańskim.  
2. Szkolenie z obsługi nowego systemu do głosowania. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

4.1. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Szyłaka na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

4.2. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Limona na 
stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 
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4.3. Wydziału Filologicznego o zatrudnienie dr Margit Eberharter-Aksu na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego, 

4.4. Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Gabig-Cimińskiej na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

5. Opinia Senatu UG w sprawie recenzji sporządzonej przez prof. dra hab. Bernarda 
Lammka w związku z nadaniem Panu prof. dr hab. Pawłowi Kazimierzowi 
Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.  

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie nadania auli 024 w budynku Neofilologii 
Wydziału Filologicznego imienia profesora Leszka Moszyńskiego. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na 
członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021.  

9. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie 
zmiany Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 

10. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie 
zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne 
świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 
opłat. 

11. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 32/16 w sprawie 
Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania stałych komisji senackich 
Uniwersytetu Gdańskiego”. 

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

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zgody na przystąpienie Uniwersytetu 
Gdańskiego do pilotażowego projektu „Koncepcja edukacji wojskowej studentów 
w ramach Legii Akademickiej”. 

14. Przedstawienie wykazu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego. 
15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  

22 czerwca 2017 roku. 
16. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 
 
 
ad 4.1 

Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Szyłaka na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska przypomniała, że wnioskujący o zatrudnienie na 
stanowisku profesora mają obowiązek wykazania czy uczestniczą w projektach, kierują 
nimi. W tym zakresie należy przyjąć jednolitą praktykę dla wszystkich wydziałów.  

Prof. dr hab. M. Przylipiak wyjaśnił, że prof. dr hab. J. Szyłak rzeczywiście nie 
kierował żadnym projektem w rozumieniu grantu, natomiast kierował rozmaitymi 
projektami wydawniczymi. Z dyskusji, która jakiś czas temu odbyła się na posiedzeniu 
Senatu wynikało, że tego typu działalność spełnia wymogi określone w Statucie UG.  
W tym wypadku ten wymóg jest spełniony. Dorobek prof. dra hab. J. Szyłaka jest bardzo 
poważny, niewiele jest osób, które w dziedzinie jaką się zajmuje bardziej zasługiwałyby 
na stanowisko profesora. 
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Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Minister J. Gowin odnosząc 
się do nauk społecznych i humanistycznych stwierdził, że monografie będą traktowane 
na równi z artykułami. Do niedawna nie było wielu projektów w tych dziedzinach. Przy 
ocenie pracowników będzie brana pod uwagę ich aktywność w zakresie pozyskiwania 
grantów. Pan prof. dr hab. J. Szyłak spełnia wszystkie wymagane kryteria. Trzeba 
pamiętać, że wydziały mają swoją specyfikę. 

Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG stwierdził, że formułę kierowania 
projektami można rozumieć szerzej i uwzględniać to, że ktoś jest kierownikiem pracowni 
czy zakładu, kieruje serią wydawniczą, jest przewodniczącym towarzystwa naukowego 
realizującego projekty. W przypadku filologów granty są rzeczą bardzo rzadką i gdyby 
formuła kierowania projektami i zespołami została zawężona wyłącznie do grantów, to 
niewiele osób miałoby możliwość ubiegania się o stanowisko profesora.  

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że z dyskusji jaka miała miejsce na posiedzeniu Senatu wynikało, że nie 
tylko kierowanie grantem, ale także kierowanie zespołem badawczym np. w obszarze 
powstania serii wydawniczej można zaliczyć do kierowania projektami badawczymi. 
Dziekani powinni informować kandydatów o tym, że należy wykazać tego typu 
aktywność, wówczas Senat będzie przekonany o zasadności poparcia danego wniosku.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 39 osób, 32 osoby tak,  
4 osoby wstrzymały się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Jerzego Szyłaka na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.2 

Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie prof. dra hab. Jerzego Limona na stanowisku profesora 
zwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim.  
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że prof. dr hab. J. Limon jest 
osobą wybitną, powszechnie znaną, jest Dyrektorem Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, aktualnie nawiązuje współpracę z Gdyńską Szkołą Filmową. 
 Dr hab. A. Kubicki, prof. UG poinformował, że prof. dr hab. J. Limon nie wpisał 
swoich osiągnięć w punkcie 7 wniosku mimo, że nie podlegają one żadnej dyskusji. Jak w 
poprzednim przypadku wynika to z błędnej interpretacji tego punktu. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 45 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
prof. dra hab. Jerzego Limona na stanowisku profesora zwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.3 

Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. UG przedstawił wniosek Wydziału 
Filologicznego o zatrudnienie dr Margit Eberharter-Aksu na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 42 osoby, 36 osób tak,  
4 osoby nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
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Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Filologicznego o zatrudnienie  
dr Margit Eberharter-Aksu na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
ad 4.4 

Dziekan prof. dr hab. W. Meissner przedstawił wniosek Wydziału Biologii  
o zatrudnienie dr hab. Magdaleny Gabig-Cimińskiej na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 
Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 48 osób tak.  
Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Biologii o zatrudnienie dr hab. 
Magdaleny Gabig-Cimińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 
Gdańskim. 
 
 
ad 5  

Prof. dr hab. Bernard Lammek przedstawił recenzję sporządzoną w związku  
z nadaniem Panu prof. dr hab. Pawłowi Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris 
causa Uniwersytetu Opolskiego. 
Recenzja w załączeniu do oryginału protokołu.  

Prof. dr hab. Bernard Lammek poinformował, że Profesor Paweł Kafarski jest 
wybitnym uczonym, ekspertem w zakresie szeroko rozumianej chemii bioorganicznej 
oraz cenionym wykładowcą. Stworzył liczącą się w Polsce i na świecie szkołę naukową. 
Jego zasługi dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego są znaczące. Pan Profesor 
Paweł Kafarski w pełni zasługuje na uhonorowanie Go godnością doktora honoris causa, 
godnie wpisze się w grono doktorów honorowych Uniwersytetu Opolskiego.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 45 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
 Senat Uniwersytetu Gdańskiego pozytywnie zaopiniował recenzję sporządzoną 
przez prof. dra hab. Bernarda Lammka w związku z nadaniem Panu prof. dr hab. Pawłowi 
Kazimierzowi Kafarskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. 
 
 
ad 6  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 
nadania auli 024 w budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego imienia profesora 
Leszka Moszyńskiego. Konwent Godności Honorowych UG pozytywnie zaopiniował 
wniosek 
 Dziekan dr hab. M. Michalski, prof. UG poinformował, że prof. Leszek Moszyński 
był wybitnym slawistą o bardzo szerokim zakresie zainteresowań naukowych, 
założycielem gdańskiej slawistyki, przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu 
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Założył Katedrę Slawistyki, której został 
pierwszym kierownikiem. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Słowianoznawstwa 
Polskiej Akademii Nauk, był również doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki stwierdził, że bardzo dobrze się stało, iż 
powstała taka inicjatywa. Prof. Leszek Moszyński to badacz wielkiej klasy i zasługuje na 
to wyróżnienie.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 44 osoby, 44 osoby tak.  
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Senat UG podjął uchwałę w sprawie nadania auli 024 w budynku Neofilologii Wydziału 
Filologicznego imienia profesora Leszka Moszyńskiego. 
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 zasad i trybu wyboru kandydatów na 
członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że w tym roku dobiega końca kadencja Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i zgodnie z ustawą należy powołać kolejnych przedstawicieli uczelni wyższych, 
spośród których ostateczny skład Rady wybierze Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich w liczbie 14 osób. W czerwcu tego roku zgromadzenie plenarne KRASP 
przyjęło uchwałę, w której stwierdza, że każda szkoła wyższa sama ustala zasady i tryb 
tajnego wyboru kandydata lub kandydatów na członków Rady. Kandydatów na członków 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybiera  
w głosowaniu tajnym spośród nauczycieli akademickich spełniających wymogi określone 
w art. 46 ust. 2 oraz art. 46a ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym. JM Rektor do 29 września powinien przekazać do Biura KRASP informację  
o wybranych przez Uczelnię kandydatach oraz oświadczenia kandydatów. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 47 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na członków Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 8 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie wyboru kandydatów na członków 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zgłoszono dwie kandydatury: Pana dra hab. Piotra Uziębło, prof. UG  
z Wydziału Prawa i Administracji oraz Panią prof. dr hab. Agnieszkę Szalewską–Pałasz  
z Wydziału Biologii. 
 Dziekan dr hab. J. Stelina, prof. UG poinformował, że dr hab. P. Uziębło, prof. UG 
pracuje w Katedrze Prawa Konstytucyjnego co ma dość istotne znaczenie jeśli chodzi  
o funkcjonowanie w gremium takim jak Rada Główna Szkolnictwa Wyższego. Jest 
Prodziekanem ds. Studiów Stacjonarnych, uznanym autorytetem w środowisku 
konstytucjonalistów w Polsce, ma bogaty dorobek także w zakresie prawa 
porównawczego, prowadzi szerokie badania systemów prawnych europejskich  
i pozaeuropejskich, poza tym jest lubiany na Wydziale. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że dr hab. P. Uziębło, prof. UG był Przewodniczący Uczelnianej Komisji 
Wyborczej. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner poinformował, że prof. dr hab. Agnieszka 
Szalewska–Pałasz jest kierownikiem Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii, jest 
wybitnym naukowcem, ma imponujący dorobek naukowy, wyróżnia się liczbą zdobytych 
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grantów NCN, obecnie kieruje dwoma grantami. Jest osobą silnie zaangażowaną w życie 
Wydziału Biologii, uczestniczy w wielu komisjach, Jej wkład jest twórczy, jest osobą 
powszechnie lubianą.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że KRASP wskazuje 14 kandydatów do Rady, podczas gdy w skład 
Konferencji wchodzi ponad 100 uczelni. W związku z tym wydaje się zasadne i tym 
kierowano się w latach ubiegłych, żeby Senat UG wskazał jednego kandydata aby 
zwiększyć jego szanse wyboru. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. 
P. Stepnowski zaproponował, żeby kandydat, który uzyska więcej głosów został 
kandydatem Uczelni. Wybór prawnika może się okazać bardzo ważny jeśli chodzi o dalsze 
prace nad nowym porządkiem legislacyjnym szkolnictwa wyższego tym bardziej, że Rada 
Główna jest jednym z dwóch organów wybieralnych, które mają bezpośredni wpływ na 
kształt ustawy. Drugim kandydatem jest naukowiec, który ma doświadczenie w realizacji 
projektów badawczych. Trzeba wyważyć, która osoba będzie godnie reprezentowała 
interesy Uniwersytetu Gdańskiego z punktu widzenia zmieniającego się otoczenia 
formalnoprawnego. W ostatniej kadencji w Radzie Głównej zasiadał prof. dr hab. 
Krzysztof Rolka. 

Prof. dr hab. M. Przylipiak poinformował, że nie zna żadnego z kandydatów, trudno 
więc dokonać wyboru. Byłoby dobrze, gdyby kandydaci zaprezentowali się, powiedzieli 
jak widzą swoją działalność w Radzie Głównej.  
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
stwierdził, że niestety nie jest to możliwe, gdyż Rada Główna uchwałę dotyczącą trybu 
wyboru kandydatów podjęła w czerwcu a na Uczelnię dotarła ona w połowie lipca, czyli 
w okresie urlopowym. Dopiero dziś odbywa się pierwsze posiedzenie Senatu po 
wakacjach a kandydata trzeba zgłosić do 29 września, czyli do jutra. Termin jest bardzo 
krótki. Najważniejsze jest to żeby była jedna, mocna kandydatura.  
 Prof. dr hab. R. Grzybowski stwierdził, że nie wiadomo co kandydaci myślą  
o kierunkach reform szkolnictwa wyższego i nauki oraz czy będą reprezentowali głos 
Senatu UG. Wydaje się że najlepszym rozwiązaniem byłoby oddelegowanie do Rady 
członka Senatu UG. Tymczasem wskazani kandydaci nie są członkami Senatu i nie mają 
wprost obligacji do tego, żeby informować Senat o sprawach, którymi zajmuje się Rada 
oraz do postępowania zgodnie z wytycznymi Senatu UG. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przypomniał, że RGSW ściśle współpracuje z Konferencją w kształtowaniu porządku 
prawnego i z natury rzeczy reprezentuje interesy środowiska. Trudno sobie wyobrazić, 
że kandydat na kandydata do Rady wskazany przez Uniwersytet Gdański nie będzie 
reprezentował najlepiej pojętych interesów Uczelni. Zespół rektorski zna obu 
kandydatów i jest przekonany, że będą dobrze wykonywali swoją pracę.  
 Prof. dr hab. E. Bagińska stwierdziła, że jako były członek RGSW z praktycznego 
punktu widzenia wie jakie są oczekiwania od kandydata i jako prawnik nadawała kształt 
woli, którą wyrażała Rada. W Radzie brakuje prawników, szczególnie właśnie 
konstytucjonalistów. Do Rady jako organu konsultacyjnego wpływa wiele aktów 
prawnych, które w szybkim terminie trzeba zaopiniować. Kandydatka z Wydziału Biologii 
będzie reprezentowała głos merytoryczny za pewnymi mechanizmami i rozwiązaniami 
np. w systemie finansowania nauki czy szkolnictwa wyższego. Kandydatura profesora 
prawa daje większe szanse na wybranie go do Rady, ponieważ niewielu prawników chce 
w ogóle kandydować. Ma to znaczenie teraz w czasie zmian proceduralnych. 
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG poinformowała, że rekomenduje Pana dra 
hab. P. Uziębło, prof. UG, gdyż jest niezwykle kompetentnym prawnikiem, słucha 
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argumentów i stara się podejmować najkorzystniejsze decyzje. Wydaje się, że co jakiś czas 
mógłby na posiedzeniach Senatu przedstawiać sprawozdanie z prac, którymi się zajmuje.  
 Dziekan prof. dr hab. I. Konieczny poinformował, że obie kandydatury były 
omawiane na kolegium rektorskim z dziekanami i uzyskały wstępną rekomendację. 
Bardzo ważne jest, aby wystawić kandydata, który będzie miał większe szanse na wybór, 
gdyż w przeciwnym razie Uniwersytet Gdański nie będzie miał żadnego wpływu na to co 
dzieje się w Radzie. Kompetencje dra hab. P. Uziębło, prof. UG mogą być bardzo istotne. 
Obie kandydatury mają swoje zalety. Pani prof. dr hab. A. Szalewska–Pałasz ma wiedzę i 
doświadczenie w działalności naukowej.  
 Mgr P. Zieliński poinformował, że dr hab. P. Uziębło, prof. UG jest wybitnym 
specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, jest osobą niezwykle cenioną w środowisku 
prawniczym i zasługuje na wybór.  
 Dziekan prof. dr hab. Długokęcki poinformował, że poznał dra hab. P. Uziębłę, prof. 
UG w czasie prac Komisji Statutowej, jest osobą bardzo skromną, posiadającą dużą wiedzę 
i kompetencje, jest odpowiednim kandydatem. 
 Dziekan prof. dr hab. W. Meissner stwierdził, że prof. dr hab. A. Szalewska–Pałasz 
jest odpowiednim kandydatem, ponieważ wniosłaby do Rady dużą wiedzę praktyczną 
dotyczącą nie tylko sfery naukowej, ale także organizacyjnej i związanej  
z wykorzystywaniem funduszy z różnych źródeł, także zagranicznych.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że Rada Główna będzie miała 
bardzo dużo pracy w czasie wprowadzania nowej ustawy i poprawiania jej, więc tym 
bardziej trzeba zadbać o jakość składu Rady.  
Głosowanie: 
- dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 
41 osób tak, 6 osób nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  
- prof. dr hab. Agnieszka Szalewska–Pałasz: uprawnione do głosowania  
73 osoby, głosowało 38 osób, 11 osób tak, 17 osób nie, 10 osób wstrzymało się od głosu. 
Kandydatem Uniwersytetu Gdańskiego do Rady Głównej Szkolnictwa wyższego został dr 
hab. P. Uziębło, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji. 
Senat UG podjął uchwałę w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Głównej 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2018-2021. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 9 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG 
zmieniającej uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania 
nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z art. 155 ust. 6: 
„Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określa regulamin ustalony przez senat 
uczelni publicznej”. W pewnym okresie czasu aktywność naukowa osób starających się  
o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora była niewielka, więc  
w celu zmobilizowania naukowców określono dodatkowe nagrody poza funduszem 
nagród. Na ten cel trzeba było wygospodarować dodatkowe środki, średnio rocznie około 
300 000,00 złotych. W obecnej sytuacji Uczelni nie stać na taki wydatek. Wydziały  
w swoim zakresie mogą nagrodzić habilitanta czy profesora. Wydaje się, że zdobywanie 
kolejnych tytułów i stopni naukowych jest powinnością każdego pracownika nauki. Jeżeli 
jednak pracownik poza osiągnięciem tytułu lub stopnia wniesie elementy istotne dla 
rozwoju nauki, napisze prace wyróżniającą się, to będzie możliwość przyznania mu 
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nagrody. O ile będzie taka możliwość to zostanie utworzona rezerwa na ten cel. Wszyscy, 
którzy na dzień dzisiejszy złożyli wnioski habilitacyjne i profesorskie dostaną nagrody, 
ale każdy kto złoży wniosek po dzisiejszej dacie nie będzie już mógł liczyć na nagrodę.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 44 osoby tak,  
1 osoba nie, 3 osoby wstrzymały się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 20/07 Senatu UG w sprawie zmiany 
Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 10 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG przedstawił projekt 
uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad 
pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Kłonczyński, prof. UG poinformował, że 
dzisiejsza uchwała jest konsekwencją zmian wprowadzonych w uchwale Senatu UG nr 
64/14 w maju tego roku, a w rezultacie w umowach o odpłatności za kształcenie i za 
usługi edukacyjne. Obecnie konieczne jest wprowadzenie aneksów do umów dla 
studentów i doktorantów, którzy podpisali umowy obowiązujące w poprzednim roku 
akademickim (2016/2017). Ponadto zaproponowano żeby w miejsce zjazdów były 
tygodnie, ten sposób rozliczania jest wygodniejszy czytelniejszy, ponieważ wiąże się z to 
z programami studiów i ich realizacją.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 47 osób, 47 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę nr 64/14 Senatu UG w sprawie zasad 
pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez 
Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.  
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 11 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
przedstawił projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 32/16  
w sprawie Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania stałych komisji senackich 
Uniwersytetu Gdańskiego”. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że kompetencje Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy 
Międzynarodowej w dużej mierze pokrywają się z zadaniami Komisji ds. Nauki, zwłaszcza 
w zakresie rozwoju kadr naukowych ale również działalności na rzecz 
umiędzynarodowienia Uczelni. Stąd pomysł aby połączyć te dwie komisje w jedną i tym 
samym ograniczyć biurokrację i powielanie dokumentów. Składy obu komisji także  
w dużej mierze się pokrywały. Zmiana polega na likwidacji Komisji ds. Rozwoju Kadr 
Naukowych i Współpracy Międzynarodowej i rozszerzeniu kompetencji Komisji ds. Nauki 
a także zmianie jej nazwy na „Komisja ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą”.  
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 48 osób, 47 osób tak,  
1 osoba wstrzymała się od głosu. 
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu UG nr 32/16 w sprawie 
Regulaminu „Zadania oraz zasady funkcjonowania stałych komisji senackich 
Uniwersytetu Gdańskiego”. 
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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 zmieniającej uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu 
UG w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 
Gdańskiego na kadencję 2016-2020. 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że zmiana ta jest konsekwencją wcześniej podjętej uchwały – likwiduje się 
Senacką Komisję Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy Międzynarodowej i odwołuje 
jej skład. Zadania tej Komisji przejmuje Komisja ds. Nauki, która przekształca się  
w Komisję ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 49 osób, 49 osób tak.  
Senat UG podjął uchwałę zmieniającą uchwałę Senatu UG nr 33/16 Senatu UG w sprawie 
składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na 
kadencję 2016-2020. 
Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 13 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przedstawił projekt uchwały Senatu UG  
w sprawie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Gdańskiego do pilotażowego projektu 
„Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”. 

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Minister J. Gowin zwrócił 
się do wszystkich uczelni z prośbą o rozważenie propozycji przystąpienia do tego 
projektu. Pismo podpisał również Wiceminister Obrony Narodowej. Propozycja ta nie jest 
obligatoryjna. Zgodnie z art. 40. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym „Minister 
właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub minister właściwy do spraw oświaty  
i wychowania po zawiadomieniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, 
po zasięgnięciu opinii senatu uczelni, mogą zlecić uczelni wykonanie określonego zadania 
w dziedzinie nauczania lub kształcenia kadr naukowych, zapewniając odpowiednie 
środki na jego realizację.” 

Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Konczyński, prof. UG poinformował, że jeżeli 
Senat UG wyrazi zgodę na przystąpienie do tego programu, to będą prowadzone dalsze 
rozmowy z MNiSW i z MON, które zakończą się podpisaniem umowy. Uczelnia nie będzie 
ponosiła żadnych kosztów. Pierwszy etap projektu to 30 godzin a drugi etap to 38 godzin 
zajęć teoretycznych. Ze szczegółowego programu wynika, że w całości mógłby być on 
zrealizowany przez pracowników już zatrudnionych a Ministerstwo wskaże listę 
specjalistów, z których pomocy także będzie można korzystać, ale nie jest to konieczne. 
Kurs jest otwarty dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Nie będzie konsekwencji jeżeli student go przerwie. Kwalifikacje do ćwiczeń 
poligonowych będą odbywały się w okresie wakacyjnym dwukrotnie w ciągu sześciu 
tygodni. Organizacją ćwiczeń będzie zajmowało się wyłącznie MON. Uczelnia nie będzie 
ponosiła żadnych kosztów związanych z ewentualnymi badaniami lekarskimi dla 
zakwalifikowanych studentów. Propozycja ta może być interesująca dla studentów.  
 Dziekan dr hab. M. Makowski, prof. UG przypomniał, że na Uczelni jest realizowany 
tzw. przedmiot ogólnouczelniany, można więc ten program realizować w ramach 
przedmiotu do wyboru, który akurat obejmuje 30 godzin. 
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 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Konczyński, prof. UG stwierdził, że takie 
rozwiązanie jest możliwe, ale zajęcia musiałoby prowadzić kilka osób, bowiem program 
obejmuje bardzo różne zagadnienia. Nie ma tu ścisłego związku między zajęciami 
teoretycznymi a poligonowymi, bo dopiero po ukończeniu kursu podstawowego student 
będzie mógł ubiegać się o dopuszczenie do zajęć poligonowych.  
 Dr hab. J. Kruczalak-Jankowska, prof. UG stwierdziła, że należy zastanowić się czy 
istnieje zagrożenia procesu dydaktycznego, bo do tego programu mogą zgłosić się osoby 
z różnych wydziałów. Może się zdarzyć, że student stwierdzi, że nie może uczestniczyć  
w jakimś wykładzie, bo w tym czasie ma zajęcia wojskowe. Czy udział w tych zajęciach 
będzie podstawą do usprawiedliwienia nieobecności na innych zajęciach? 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Konczyński, prof. UG stwierdził, że może uda 
się te zajęcia zblokować i realizować je w godzinach popołudniowych, ewentualnie w 
weekendy. Będzie to zależało od liczby kandydatów i od tego w ilu edycjach program 
będzie realizowany. MON przygotowało ulotki, które dokładnie informują o czasie jaki 
student powinien sobie zabezpieczyć na udział w zajęciach poligonowych tym bardziej, 
że studenci latem mają praktyki. 
 Prof. dr hab. M. Przylipiak przypomniał, że kiedyś zajęcia z przysposobienia 
wojskowego były częścią programu na studiach i nie kojarzą się dobrze. Ponadto 
propozycja ta może być postrzegana to jako element militaryzacji kraju i dlatego należy 
się dobrze zastanowić czy Uniwersytet Gdański powinien przyłączać się do tego 
programu tym bardziej, że nie do końca wiadomo czemu ma on służyć. W czasie kursu 
będą przekazywane treści dostosowane do poziomu korpusu oficerów, czy chodzi  
o wychowanie nowej kadry oficerskiej? Kurs obejmuje trzy moduły realizowane w czasie 
czterech semestrów i dwóch lub trzech przerw wakacyjnych, jest to duże obciążenie dla 
studentów. 
 Prorektor ds. Studenckich dr hab. A. Konczyński, prof. UG poinformował, że kurs 
jest dobrowolny i student nie musi realizować całego programu, po pierwszych 30 
godzinach może zrezygnować. Właściwie program 30 pierwszych godzin zajęć nie różni 
się od programu, który uczniowie przerabiają w szkole średniej na przedmiotach: wiedza  
o społeczeństwie i przysposobienie obronne. Treści te są realizowane także na zajęciach 
na kierunku Bezpieczeństwo narodowe. Co do celów, które przyświecały twórcom tego 
projektu, to poza dokumentem, który nadszedł z Ministerstwa Uczelnia nie posiada 
innych, bardziej szczegółowych informacji. 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG zauważył, że niektórzy absolwenci mają 
zamiar pracować w wojsku i po ukończeniu tego programu mieliby ułatwioną sytuację. 
Wydaje się że Ministrowi Obrony Narodowej bardziej zależy na pozyskaniu studentów  
z takich uczelni jak uniwersytety medyczne czy politechniki.  
 Dziekan dr hab. T. Dmochowski, prof. UG stwierdził, że nie trzeba łączyć z tym 
kursem groźby militaryzacji, tym bardziej, że jest on zupełnie nieobligatoryjny. 
Rzeczywiście część absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego może wiązać swoją 
przyszłość z pracą w służbach, już teraz wielu absolwentów zajmuje wysokie stanowiska 
oficerskie. Na WNS pracują osoby związane z kierunkiem Bezpieczeństwo narodowe. Na 
ten kurs pójdą tylko osoby rzeczywiście nim zainteresowane. Udział w kursie nie może 
kolidować z wypełnianiem zwykłych obowiązków studenta. 
Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 46 osób, 26 osób tak,  
14 osób nie, 6 osób wstrzymało się od głosu.  
Senat UG podjął uchwałę w sprawie zgody na przystąpienie Uniwersytetu Gdańskiego 
do pilotażowego projektu „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii 
Akademickiej”. 
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Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 
ad 14  

Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że zgodnie z § 32 Statutu UG 
Rektor na początku roku akademickiego przedstawia Senatowi aktualny wykaz 
istniejących jednostek organizacyjnych Uniwersytetu. 
Uwagi do wykazu można kierować do Biura Organizacji i Legislacji.  
 
 
ad 15  

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 czerwca 2017 roku. 
Głosowanie: uprawnione go głosowania 73 osoby, głosowały 43 osoby y, 43 osoby tak.  
Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia  
22 czerwca 2017 roku. 
 
 
ad 16 
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG przypomniał, że inauguracja roku 
akademickiego 2017/2018 odbędzie się 29 września 2017 roku w Sali Teatralnej 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Złote Medale Uniwersytetu 
Gdańskiego Doctrinae Sapientiae Honestati w tym roku otrzymają: prof. Stefan Jurga, były 
wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w uznaniu szczególnych zasług dla 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz rozwoju szkolnictwa wyższego 
w Polsce, prof. Ignacy Gryczyński w uznaniu wybitnego dorobku naukowego w zakresie 
biofizyki molekularnej i za znaczne zasługi na rzecz rozwoju badaczy UG. Złoty Medal 
Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu szczególnych zasług na rzecz społeczności 
akademickiej i rozwoju Uczelni został nadany także Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Gdańsku. Z instytucją tą współpracują Wydział Biologii, Stacja Morska  
w Helu Wydziału Oceanografii i Geografii, planowana jest wspólna realizacja projektów 
naukowych. Uroczysta msza odbędzie się 2 października w Katedrze Oliwskiej  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że Przewodniczący KRASP 
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt zwrócił się z prośbą, aby uczelnie ustosunkowały się do 
projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wskazały obszary, które trzeba 
poprawić. Uwagi trzeba pogrupować i zgłosić je do 29 września. Konsultacje będą trwały 
co najmniej do końca roku. Posłowie i senatorowie są przeciwni propozycji, żeby rada 
uczelni dostawała wyższe wynagrodzenia niż profesorowie. Kolejna sprawa budząca 
wątpliwość, to liczba członków rady będących przedstawicielami biznesu. Ponadto 
trudna do przyjęcia jest propozycja likwidacji wydziałów i brak możliwości tworzenia 
wydziałów międzyuczelnianych. Trudno zgodzić się z takimi propozycjami. Premier  
J. Gowin wycofał się już z zapisu zgodnie, z którym przewodniczący senatu miałby być 
wybierany przez społeczność akademicką. Po zakończeniu uroczystości związanych  
z inauguracją roku akademickiego rozpocznie się żmudna praca, trzeba będzie 
przygotować wiele dokumentów – najpierw strategię rozwoju uniwersytetu, później 
zmienić zapisy Statutu UG w zakresie w jakim zmiany są już pewne. Na Uczelni wdrożono 
już dwa nowe elementy ustawy - pierwszy to algorytm, drugi dotyczący doktorów 
wdrożeniowych. Minister J. Gowin twierdzi, że nowa ustawa w całości będzie 
wprowadzona w 2026 roku. Wszystkie obecne stanowiska mają być zachowane, kadencja 
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nie będzie skracana. W 2019 roku dziekani mają stracić swoje uprawnienia i przestaną 
być organami uczelni. Zgodnie z nową ustawą organami uczelni mają być rada, senat  
i rektor. Premier J. Gowin podjął dyskusję z doktorantami i studentami, dzięki temu wiele 
prac ulegnie przyspieszeniu. 
 Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. P. Stepnowski 
poinformował, że z nieoficjalnych informacji wynika, iż po ocenie PKA dwie jednostki 
uzyskały awans a pozostałe mają takie same oceny jakie miały w latach ubiegłych. 
Kategorie będą dogłębnie przeanalizowane w kontekście proponowanych zmian w ocenie 
parametrycznej - już nie jednostek a dyscyplin naukowych. Prawdopodobnie na 
październikowym posiedzeniu Senatu UG zostanie przedstawiona dokładna analiza 
poszczególnych kryteriów jakie były brane pod uwagę przy kategoryzacji. W najbliższym 
czasie JM Rektor ogłosi strategię rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Gdańskim, 
którą przygotował zespół roboczy a zaopiniuje ją Komisja ds. Nauki i Współpracy  
z Zagranicą. Nauka, osiągnięcia naukowe, doskonałość naukowa to punkty zasadzenia 
całego nowego porządku prawnego. Zobowiązuje to pracowników do bardzo dużego 
wysiłku, chodzi także o to, żeby wszystkie albo większość dyscyplin reprezentowanych 
na Uczelni uzyskało najwyższą możliwą kategorię.  
 Rektor dr hab. J. P. Gwizdała, prof. UG poinformował, że projekt ustawy, który 
opublikował Minister J. Gowin obejmuje tylko dwa obszary - ustawę podstawową, czyli 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. Propozycje dotyczące finansowania uczelni oraz 
systemu kredytowego dla studentów i stypendialnego będą przedstawione w terminie 
późniejszym.  
 
Następne posiedzenie Senatu UG odbędzie się 26 października 2017 roku. 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała mgr M. Cieszyńska 
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