
 

 

Protokół 

posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

w dniu 28 marca 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Rektor prof. dr hab. B. Lammek. 

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 1  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że Pani dr Katarzyna Lukas, która 

miała odebrać wyróżnienie w konkursie o nagrodę Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna 

Mrongowiusza nie mogła dziś przybyć na posiedzenie Senatu.  

 

 

ad 2 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek wręczył: 

- dr hab. Annie Marchewce z Wydziału Filologicznego akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

- dr hab. Dorocie Pyć z Wydziału Prawa i Administracji akt potwierdzający zatrudnienie na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

JM Rektor pogratulował nowo zatrudnionym profesorom i życzył Im dalszych 

osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej oraz w życiu osobistym.  

 

 

ad 3  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wręczył młodym doktorom 

i doktorantom decyzje o przyznaniu stypendium w ramach Projektu „Kształcimy najlepszych 

– kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów oraz akademickiej kadry 

dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego”. Stypendia otrzymali doktorzy: Anna Białk-

Bielińska, Marcin Brycz, Robert Czajkowski, Sylwia Freza, Ewelina Król, Marcelina 

Malinowska, Bożena Nejman-Faleńczyk, Małgorzata Szymańska-Brałkowska, Anna 

Toruńska, Aleksandra Walewska oraz doktoranci: Sylwia Bloch, Agnieszka Felczykowska, 

Anna Hałabis, Jakub Idczak, Angelika Kaczyńska, Marta Kołodziejska, Adam Krzystyniak, 

Emilia Lubecka, Beata Łubkowska, Natalia Maciejewska, Martyna Maszota, Dariusz 

Nowicki, Małgorzata Pieszko, Wojciech Potocki, Joanna Pranczk, Karol Sikora, Marta 

Sosnowska, Julia Stój, Monika Wojciechowska, Olga Żołnierkiewicz. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn pogratulował wszystkim wyróżnionym  

i życzył Im dalszych sukcesów. 

 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek podziękował członkom Senatu i Rad Wydziałów za 

liczny udział w uroczystym posiedzeniu Senatu z okazji święta Uniwersytetu Gdańskiego.  
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ad 4 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 50 osób, 50 osób tak. 

Senat UG przyjął następujący porządek obrad: 

1. Wręczenie Pani dr Katarzynie Lukas wyróżnienia w konkursie o nagrodę Nauczyciel 

Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. 

2. Wręczenie aktów potwierdzających zatrudnienie na stanowisku profesora 

w Uniwersytecie Gdańskim. 

3. Wręczenie młodym doktorom i doktorantom decyzji o przyznaniu stypendium w ramach 

Projektu „Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, 

młodych doktorów oraz akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego”. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Opinia Senatu UG w sprawie wniosków: 

5. 1. Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. Barbary Gierusz na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, 

5. 2. Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie dr hab. Anity Lewandowskiej na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim,  

5. 3. Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Radosława Koszewskiego na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

6. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 72/11 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i 

usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków 

zwalniania z tych opłat. 

7. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na 

stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2013/2014. 

8. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji 

od roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów Kryminologia. 

9. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 94/12 Senatu UG z dnia 

28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach 

podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych. 

10. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uruchomienia na Wydziale Historycznym od roku 

akademickiego 2013/2014 Studiów Podyplomowych Wiedza o Oriencie.  

11. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów 

Podyplomowych Zarządzanie samorządem terytorialnym w warunkach przyjęcia Polski 

do Unii Europejskiej. 

12. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów 

Podyplomowych Transregional Management. 

13. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie uchylenia uchwały nr 57/04 z dnia 25 listopada 

2004 roku w sprawie nowelizacji Zasad Gospodarki Finansowej UG. 

14. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 z dnia 27 września 

2012 roku w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych 

Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012/2016. 

15. Projekt uchwały Senatu UG w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Wydawnictwa 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego za 

2012 rok. 

17. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego za 2012 

rok. 

18. Opinia Senatu UG w sprawie przyjęcia darów przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. 
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19. Informacja z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2011/2012. 

20. Zatwierdzenie znaku graficznego Wydziału Historycznego. 

21. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 

2013 roku. 

22. Sprawy bieżące, wolne wnioski. 

 

 

ad 5.1 

Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński przedstawił wniosek Wydziału Zarządzania  

o zatrudnienie dr hab. Barbary Gierusz na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 53 osoby tak, 1 osoba 

nie, 2 osoby wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Zarządzania o zatrudnienie dr hab. 

Barbary Gierusz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

ad 5.2  

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz przedstawił wniosek Wydziału Oceanografii  

i Geografii o zatrudnienie dr hab. Anity Lewandowskiej na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Oceanografii i Geografii o zatrudnienie 

dr hab. Anity Lewandowskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

ad 5.3  

Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski przedstawił wniosek Wydziału 

Ekonomicznego o zatrudnienie dra hab. Radosława Koszewskiego na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim. 

Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG pozytywnie zaopiniował wniosek Wydziału Ekonomicznego o zatrudnienie dra 

hab. Radosława Koszewskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie 

Gdańskim. 

 

 

ad 6  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zmiany uchwały nr 72/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego  

z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi edukacyjne 

świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że 

zmiana polega na wprowadzeniu niewielkich modyfikacji w umowach ze studentami.  

W § 2 pkt 1 umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie 

Gdańskim świadczone dla studentów studiów niestacjonarnych dodano słowa „nazwa 

kierunku” studiów W § 3 ust. 2 wymieniono właściwą uchwałę Senatu oraz inne akty 



4 

 

normatywne obowiązujące w Uczelni, jako źródła, z których student może czerpać  

wiedzę na temat opłat. Ponieważ zmienił się Regulamin Studiów, to w § 5  

ust. 1 pkt 5 zostały zmienione zapisy dotyczące warunkowego zezwolenia na studiowanie.  

W § 9 ust. 4 umowy zawarto następujący zapis: „W przypadku urlopu dziekańskiego lub 

zdrowotnego zawiesza się pobieranie opłat za korzystanie z usług edukacyjnych, chyba że 

student uczestniczy w zajęciach. W drugim z przypadków wysokość opłat za te zajęcia 

określa Dziekan w rozstrzygnięciu zasad urlopu studenta.” Wymienione zmiany co do zasady 

powtarzają się w pozostałych umowach, czyli w umowie o warunkach odpłatności za usługi 

edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim świadczone dla studentów studiów stacjonarnych 

oraz umowie o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim 

świadczone dla studentów Wydziału Ekonomicznego studiów niestacjonarnych. Istotną 

zmianą w umowie dotyczącej studiów stacjonarnych jest to, że w § 5 ust. 1 słowo „albo” 

zostało zamienione na „a także”. W tym przypadku słowo „albo” mogłoby wykluczać 

możliwość pobierania opłat z dwóch tytułów. Może się bowiem zdarzyć, że dana osoba 

studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów i z tego tytułu jest pobierana opłata, ale 

jednocześnie np. na jednym z tych kierunków powtarza jakiś przedmiot. Wcześniejsze 

sformułowanie mogło budzić wątpliwości i wykluczać pobieranie w takim przypadku opłat.  

Jednym z załączników do uchwały jest oświadczenie o wyborze formy płatności za studia 

niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim. W załączniku tym dokonano zmiany polegającej 

na dodaniu nazwy „studia doktoranckie”, której wcześniej nie było. Obecnie takie 

oświadczenie jest również załącznikiem do umowy z doktorantami. Kolejnym załącznikiem 

do uchwały jest wypowiedzenie umowy, w którym także dodano określenie „studia 

doktoranckie”. Druga zmiana dotyczy odpowiedniej reprezentacji osób, które zawierają 

umowę i obecnie jest to nie tylko „strona”, ale również „przedstawiciel strony” 

wypowiadającej umowę o warunkach odpłatności z usługi edukacyjne. Zgodnie z ustawą 

opracowano zarządzenie Rektora w sprawie wzoru umowy o warunkach odpłatności za 

niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim. Umowa ta jest załącznikiem 

do zarządzenia.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak, 1 osoba 

nie. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 72/11 Senatu Uniwersytetu 

Gdańskiego z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zasad pobierania opłat za studia i usługi 

edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych 

opłat. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 7  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przedstawiła projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na stacjonarne  

i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku 

akademickim 2013/2014. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska poinformowała, że  

w projekcie uchwały § 5 ust. 3 brzmi: „Kandydat, który uzyskał 0 punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie.” Wprowadzenie tego 

postanowienia jest związane z tym, że na jednym z wydziałów osoba ubiegająca się  

o przyjęcie na studia doktoranckie uzyskała zero punktów i nie została przyjęta. Osoba ta 

odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który między innymi stwierdził, że 

jeżeli na danych studiach limit miejsc wynosi np. 30 a w postępowaniu rekrutacyjnym 

przyjęto 29 osób i jedna osoba nie została przyjęta, dlatego właśnie, że miała zero punktów, to 
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skoro w wewnętrznych przepisach Uczelni nie ma takiego wykluczenia, należy tę osobę 

przyjąć na studia. Z § 9 uchwały został usunięty skład komisji rekrutacyjnej. Chodzi o to, 

żeby uniknąć sytuacji, w której sztywno określony skład komisji powoduje, że postępowanie 

rekrutacyjne nie może się odbyć np. z powodu choroby jednego z członków komisji. 

Załącznikiem do uchwały są limity przyjęć ustalone przez poszczególne wydziały.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zwrócił się z prośbą o rozważenie, czy zapis 

znajdujący się w § 5 ust. 3 można zmienić na zapis mówiący, że osoba, która otrzyma mniej 

niż minimalną liczbę punktów nie może być przyjęta na studia. Na Wydziale Filologicznym 

przyjęto zasadę zgodnie, z którą każdy kandydat musi uzyskać jakieś punkty np. za dyplom 

ukończenia studiów magisterskich. Zera punktów nigdy nie ma. Zdarzało się, że osoba, która 

otrzymała o kilka punktów mniej niż wymagana, w sytuacji, kiedy limit nie został wypełniony 

odwoływała się od decyzji komisji i trzeba było przyjąć ją na studia.  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że 

rzeczywiście na niektórych wydziałach są przyjęte zdecydowanie wyższe progi punktowe.  

W związku z tym po zdaniu „Kandydat, który uzyskał zero punktów w postępowaniu 

rekrutacyjnym nie może zostać przyjęty na studia doktoranckie” można dodać zapis mówiący, 

że poszczególne wydziały w swoich zasadach rekrutacji na studia doktoranckie mogą określić 

wyższy albo inny minimalny próg punktowy warunkujący przyjęcie na studia.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że zapis „inny minimalny próg” 

nie jest właściwy, bo zero punktów nie jest minimalnym progiem warunkującym przyjęcie na 

studia. 

 Dr P. Zamojski zaproponował następujące brzmienie § 5 ust. 3: „Kandydat, który  

w postępowaniu rekrutacyjnym nie uzyskał minimalnej liczby punktów nie może zostać 

przyjęty na studia doktoranckie”.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zauważyła, że zapis taki 

byłby odwołaniem do minimalnego progu określonego w jakimś innym akcie prawnym.  

Chodzi o to, żeby najpierw określić podstawowe zasady dotyczące wszystkich wydziałów a 

potem odnieść się do zasad obowiązujących na poszczególnych wydziałach.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. K. Dobrowolski zauważył, że propozycja zapisu 

mówiącego, iż na innych wydziałach mogą być określone inne wyższe progi punktowe jest 

chyba najlepszym rozwiązaniem. 

Dr M. Miłosz zaproponował, aby pominąć słowo „inne” i zostawić tylko „wyższe” 

progi punktowe.  

 Dr K. Waleron zauważył, że § 5 ust. 3 powinien mówić o tym, że kandydat, który nie 

uzyskał minimalnej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym nie może zostać przyjęty 

na studia, natomiast poszczególne wydziały określą minimalne liczby punktów w odrębnych 

przepisach. Chodzi o to, żeby nie używać sformułowania „zero punktów”. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska przypomniała, że zapis 

„Kandydat, który uzyskał 0 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym nie może zostać przyjęty 

na studia doktoranckie” ma przeciwdziałać konkretnym problemom.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina stwierdził, że problem polega na tym, że limit 

warunkujący przyjęcie na studia jest bardzo często ustalany już po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego, kiedy już wiadomo ile osób się zgłosiło. W sytuacji, kiedy 

zgłosiło się mniej kandydatów niż jest miejsc albo zgłosiło się tyle samo kandydatów ile jest 

miejsc, może powstać problem z ustaleniem limitu. Limit z reguły jest ustalany w odniesieniu 

do liczby miejsc. Jeżeli jest 30 miejsc i zgłosi się 30 osób a część z nich uzyska zero punktów, 

to właściwie limit przyjęcia to jest zero. W związku z tym uwaga, że to zero ma znaczenie jest 

słuszna, bo ono jakby mieści się w limicie. Propozycja przedstawiona przez Prorektor ds. 

Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowską jest sensowna.  
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 Prof. dr hab. J. Warylewski zauważył, że z dyskusji wynika, iż ogólnie rzecz biorąc 

Senatorowie nie są przeciwni zaproponowanej merytorycznej zmianie i jej konsekwencjom, 

czyli temu żeby na studia trzeciego stopnia nie były przyjmowane osoby, które uzyskają zero 

punktów. Wydaje się, że pewien pojawiający się niewielki sprzeciw jest wyłącznie natury 

estetycznej, bo niektórym nie podoba się „zero”. To „zero” jest merytorycznie uzasadnione, 

natomiast rozwiązanie legislacyjne, które będzie odsyłało do minimalnej liczby punktów nie 

załatwia problemu, który ma być rozwiązany. Nałożenie na wydziały obowiązku ustalenia 

minimalnej liczby punktów nie jest najlepszym rozwiązaniem. Problem może rozwiązać 

uchwała Senatu. Wydaje się, że nikt nie ma ochoty przyjmować na studia osób, które  

w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają zero punktów. 

 Prof. dr hab. S. Kruszyńska zauważyła, że jeżeli w uchwale Senatu pozostanie zapis 

mówiący o zerze punktów a limit ustalany przez wydziały będzie wyższy, to problem nie 

zostanie rozwiązany. Jeżeli ktoś uzyska jeden punkt a limit miejsc nie zostanie wyczerpany, 

to również będzie miał szanse na wygranie ewentualnej sprawy sądowej.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska stwierdziła, że 

rozszerzony zapis rozwiązuje problem, umocuje wyższy próg dla poszczególnych wydziałów. 

Wcześniej nie było zera to umocowanie było po prostu słabsze. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. W. Surosz zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie zapisu, 

który mówi o zerze punktów. Takie rozwiązanie uprości w przyszłości wiele spraw. Sprawa 

sądowa, o której wspomniała Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab.  

A. Machnikowska dotyczy Wydziału Oceanografii i Geografii i toczy się już dwa lata. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

zobowiązać kierowników studiów doktoranckich do określenia przed rekrutacją minimalnej 

liczby punktów. Tę minimalną liczbę punktów można określić nawet na miesiąc przed 

rozpoczęciem rekrutacji. Propozycja uzupełnienia § 5 ust. 3 o zdanie mówiące o tym, że nie 

można przyjąć na studia doktoranckie kogoś, kto uzyska mniejszą niż minimalna liczbę 

punktów jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Rady wydziałów będą miały prawo ustalić 

minimalną liczbę punktów, powyżej której będzie można dostać się na studia doktoranckie. 

Wszyscy, którzy kiedykolwiek brali udział w pracach komisji rekrutacyjnych wiedzą, że 

zdarzają się kandydaci, którzy z niewiadomych powodów otrzymali tytuł magistra  

a mniemają, że zrobią doktorat.  

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska zaproponowała 

przeprowadzenie głosowania nad uchwałą w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów 

na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Uniwersytecie 

Gdańskim w roku akademickim 2013/2014 z brzmieniem § 5 ust. 3 poszerzonym o 

dodatkowe zdanie, które pozwala poszczególnym wydziałom ustalić dodatkowy minimalny 

próg punktowy.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 55 osób tak, 3 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG uwzględniając wniesioną poprawkę podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu 

przyjmowania kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia 

(doktoranckie) na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2013/2014. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 8  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od roku akademickiego 2013/2014 kierunku 

studiów Kryminologia. 

Wniosek Wydziału Prawa i Administracji w załączeniu do oryginału protokołu.  
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 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Stelina poinformował, że w Strategii Rozwoju Wydziału 

Prawa i Administracji zawarto stwierdzenie, że jednym ze sposobów na poradzenie sobie  

z problemem spadku kandydatów na studia i niżem demograficznym jest poszerzenie oferty 

edukacyjnej. Na podstawie zdobytych doświadczeń uznano, że studia z zakresu kryminologii 

realizowane we współpracy z Instytutem Psychologii Wydziału Nauk Społecznych trafią  

w zapotrzebowanie i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną. 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek Wydziału Prawa i Administracji.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

przeanalizowała kalkulację tego kierunku studiów. Wynika z niej, że jest to projekt 

zrównoważony finansowo. Komisja uzyskała informacje o podjętych krokach 

oszczędnościowych związanych z tym projektem i również pozytywnie zaopiniowała 

wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 56 osób tak, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Prawa i Administracji od 

roku akademickiego 2013/2014 kierunku studiów Kryminologia. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 9  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały nr 94/12 Senatu UG z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia 

efektów kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Nauk 

Społecznych. 

Wniosek Wydziału Nauk Społecznych w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dr Grażyna Szyling poinformowała, że absolwenci Podyplomowych Studiów 

Pedagogicznych uzyskują niezbędne do wykonywania zawody nauczyciela kwalifikacje 

psychologiczno-pedagogiczne. Studia te funkcjonują już od kilkunastu lat, teraz chodzi o to, 

żeby program studiów dostosować do wymogów KRK oraz rozporządzenia MNiSW  

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Przewidziano uzyskanie 30 a nie 60 punktów ECTS. Rozporządzenie odnosi się zarówno do 

studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych, w związku z tym 

obowiązują identyczne efekty kształcenia. 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

zastanawiała się skąd wynika rozbieżność w punktach ECTS, ale po uzyskaniu wyjaśnień 

Komisja jednogłośnie poparła wniosek. Są to studia o długoletniej tradycji i cieszą się dużą 

popularnością  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 55 osób, 54 osoby tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 94/12 Senatu UG z dnia 28 czerwca 

2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach podyplomowych 

prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  
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ad 10 

 Rektor prof.. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

uruchomienia na Wydziale Historycznym od roku akademickiego 2013/2014 Studiów 

Podyplomowych Wiedza o Oriencie.  

Wniosek Wydziału Historycznego w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że uruchomienie tych studiów 

stwarza możliwość wykorzystania kadry, którą dysponuje Wydział. Wydaje się, że jest to 

atrakcyjna oferta i spotka się z zainteresowaniem.  

 Dr A. Kłonczyński poinformował, że Studia Podyplomowe Wiedza i Oriencie będą 

studiami dwusemestralnymi, zakładają uzyskanie 65 punktów ECTS. W programie 

przewidziano dwa atrakcyjne lektoraty, a mianowicie lektorat języka hebrajskiego oraz języka 

arabskiego. Studia nazywają się „Wiedza o Oriencie” a nie „Orientalistyka”, aby nie 

wprowadzać w błąd potencjalnych kandydatów. W Polsce istnieją studia orientalistyczne, ale 

są to bardzo rozbudowane studia filologiczne. Propozycja Wydziału Historycznego jest 

skromniejsza i nazwa Wiedza o Oriencie jest właściwsza. Zajęcia prowadzić będą wyłącznie 

pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

również interesowała się nazwą studiów, ostatecznie uznano, że proponowana jest właściwa  

i Komisja jednogłośnie poparła wniosek.  

Prof. dr hab. J. Burnewicz poinformował, że Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów 

jednogłośnie poparła wniosek. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder zwrócił uwagę na to, że 

kalkulacja finansowa jest opracowana dla dość dużej liczby słuchaczy a to oznacza, że gdyby 

liczba uczestników była mniejsza, to kalkulację trzeba będzie zweryfikować. Szczególnie 

koszty ponoszone na wynagrodzenie kierownika studiów oraz obsługi administracyjnej będą 

musiały zależeć od liczby uczestników. W kalkulacji trzeba wykazać elastyczność, sprawdzić 

czy studia będą opłacalne przy mniejszej liczbie słuchaczy.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 54 osoby tak, 2 osoby 

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uruchomienia na Wydziale Historycznym od roku 

akademickiego 2013/2014 Studiów Podyplomowych Wiedza o Oriencie.  

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 11  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Zarządzanie samorządem 

terytorialnym w warunkach przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. 

Wniosek Wydziału Zarządzania w załączeniu do oryginału protokołu.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że z tego projektu wycofał się Urząd 

Miasta i nie było naboru na studia. 

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów 

Podyplomowych Zarządzanie samorządem terytorialnym w warunkach przyjęcia Polski do 

Unii Europejskiej. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 



9 

 

ad 12  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów Podyplomowych Transregional Management. 

Wniosek Wydziału Zarządzania w załączeniu do oryginału protokołu.  

Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński poinformował, że z tego przedsięwzięcia wycofali 

się partnerzy zagraniczni, którzy początkowo wykazywali chęć współpracy.  

Prof. UG, dr hab. T. Kamińska poinformowała, że Senacka Komisja ds. Kształcenia 

pozytywnie zaopiniowała wniosek.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 52 osoby, 52 osoby tak. 

Senat UG podjął uchwałę w sprawie likwidacji na Wydziale Zarządzania Studiów 

Podyplomowych Transregional Management. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 

ad 13  

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder przedstawił projekt 

uchwały Senatu UG w sprawie uchylenia uchwały nr 57/04 z dnia 25 listopada 2004 roku  

w sprawie nowelizacji Zasad Gospodarki Finansowej UG. 

Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że zgodnie 

z poprzednio obowiązującym Statutem UG szczegółowe zasady gospodarki finansowej 

Uniwersytetu określał Senat i odrębne przepisy. Obecnie zgodnie z § 145 ust. 5 

obowiązującego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Uniwersytetu określa Rektor po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Senatu.  

W związku z tym należy uchylić uchwałę 57/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie 

nowelizacji Zasad Gospodarki Finansowej UG. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 53 osoby, 52 osoby tak, 1 osoba 

nie.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 57/04 z dnia 25 listopada 2004 

roku w sprawie nowelizacji Zasad Gospodarki Finansowej UG. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 14  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przedstawił projekt uchwały Senatu UG w sprawie 

zmiany uchwały nr 102/12 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie składu osobowego 

stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012/2016. 

W składzie Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Uniwersytetu Gdańskiego w miejsce 

przedstawiciela Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki dra Piotra Arłukowicza, powołuje 

się dra Wiesława Laskowskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 102/12 z dnia 27 września 2012 roku 

w sprawie składu osobowego stałych komisji senackich i uczelnianych Uniwersytetu 

Gdańskiego na kadencję 2012/2016. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 
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ad 15  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn przedstawił projekt uchwały Senatu UG 

w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że w zeszłym roku została 

powołana Rada Programowa, która opracowała założenia Strategii Rozwoju Wydawnictwa 

UG. Dokument ten wskazuje główne kierunki działania Wydawnictwa.  

Redaktor naczelna Wydawnictwa mgr J. Kamień zwróciła się do Senatu UG z prośbą 

o przyjęcie Strategii Wydawnictwa UG. Jednym z założeń Strategii jest wyjście naprzeciw 

potrzebom Uczelni i dostosowanie pracy Wydawnictwa do obecnie obowiązujących 

standardów wydawniczych. Chodzi również o to, żeby zostały zaspokojone potrzeby 

pracowników a działania Wydawnictwa były usprawnione zarówno na polu dystrybucji, na 

którą wielokrotnie narzekano, że nie funkcjonuje zgodnie z potrzebami. Wydawnictwo będzie 

starało się, aby publikacje były szybko i sprawnie wydawane, żeby autorzy nie odchodzili do 

innych wydawnictw. W Strategii położono nacisk na współpracę Wydawnictwa ze 

wszystkimi wydziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, co ma zapewnić 

większą liczbę publikacji pozyskiwanych z poszczególnych wydziałów, pomóc  

w publikowaniu osiągnięć naukowych a także popularyzować wydawanie podręczników dla 

studentów.  

Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński stwierdził, że generalnie Strategia jest dobra, są 

bardzo wyraźnie określone cele strategiczne, ale w opisie celu 3 – stałe unowocześnienie  

i doskonalenie efektywnego systemu dystrybucji publikacji znalazł się chyba przez pomyłkę 

znak zapytania.  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wyjaśnił, że rzeczywiście ten znak 

zapytania jest zbędny i zostanie usunięty.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że w rozdziale III „Opis celów 

operacyjnych, zadań i działań” w pierwszym zdaniu napisano, że wskaźniki nie powinny być 

ilościowe, ale jakościowe, a dalej w tekście wszędzie jest mowa o wskaźnikach ilościowych. 

W Strategii wymienione są zagadnienia, które dotyczą jej realizacji i zaskakujące jest to, że 

nie były one poddane pod dyskusję. Ponadto jest mowa o Radzie Wydawnictwa UG, ale 

nawet ze sprawozdania z działalności Wydawnictwa nie wynika, że taki organ w ogóle 

istnieje. Dodatkowo jest powiedziane, że dziekani Wydziałów wesprą Wydawnictwo w jego 

działaniach, pomogą w realizacji celów Strategii. Napisano również, że Wydział Zarządzania 

będzie wspierał Wydawnictwo przy weryfikacji struktury organizacyjnej Wydawnictwa 

regulaminów, opisów stanowisk pracy, mając na celu stałe podnoszenie sprawności  

i ekonomicznej efektywności Wydawnictwa. Zagadnienia te nie były uzgadniane  

z Wydziałem Zarządzania. W Strategii wymieniony jest cel 5 - trwała poprawa wyników 

ekonomicznych Wydawnictwa, zapewniająca jego rentowność a jednocześnie w tekście 

nigdzie nie ma danych dotyczących efektów finansowych Wydawnictwa. Czy istnieje jakaś 

analiza finansową, która pokazuje czy Wydawnictwo osiąga rentowność?  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wyjaśnił, że sprawozdaniu nie ma 

informacji o Radzie Wydawnictwa, ponieważ nowa Rada została dopiero niedawno 

powołana. Stało się tak, ponieważ Wydawnictwo było w okresie przejściowym, w którym 

zachodziły istotne zmiany. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że w sprawozdaniu z działalności 

Wydawnictwa napisano, że w celu opracowania Strategii została powołana Rada 

Programowa, która 22 maja 2012 roku została rozwiązana. 

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn wyjaśnił, że jedna rada, czyli Rada 

Programowa była powołana w celu opracowania Strategii i po wykonaniu zadania została 

rozwiązana. Druga rada, która nazywa się Rada Wydawnictwa spełnia rolę Kolegium 
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Redakcyjnego i na bieżąco pracuje między innymi nad zatwierdzaniem prac do druku. Są to 

dwa różne organy.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder poinformował, że 

uczestniczył w pracach Rady Programowej, trwały one około 8 miesięcy. W skład Rady 

Programowej wchodzili prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda z Wydziału Filologicznego,  

prof. UG, dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Wydziału Nauk Społecznych,  

dr hab. Krzysztof Grajewski z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. D. Szlachetko  

z Wydziału Biologii. 

 Redaktor naczelna Wydawnictwa mg J. Kamień wyjaśniła, że Kolegium Redakcyjne 

jest stałym organem, który zawsze funkcjonował przy Wydawnictwie. Na ostatnim 

posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego z jego składu został wyłoniony mniejszy organ, jest to 

Rada Naukowo-Programowa. Będzie ona przejmowała zadania Rady Programowej, która 

opracowała Strategię, ma pomagać w realizacji celów Strategii, wspierać w tym zakresie 

redaktora naczelnego i współpracować z innymi jednostkami Uniwersytetu Gdańskiego.  

Kanclerz prof. UG, dr hab. J. Gwizdała zaproponował, aby punkt porządku obrad 

dotyczący zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego został 

przeniesiony na kolejne posiedzenie Senatu po to, aby dopracować Strategię i wyjaśnić 

zagadnienia, o których wspomniał Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Bieliński stwierdził, że nie ma potrzeby przenoszenia 

tego punktu na kolejne posiedzenie Senatu UG, należy tylko poprawić niektóre 

sformułowania. Wprawdzie brakuje w tym dokumencie informacji na temat efektywności 

ekonomicznej, ale to jest inny problem niezwiązany ściśle ze Strategią.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 53 osoby tak, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu.  

Senat UG podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Wydawnictwa 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

Uchwała Senatu UG w załączeniu do oryginału protokołu. 

 

 

ad 16  

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że zgodnie z § 9 ust. 1 

Regulaminu Wydawnictwa UG, do końca marca każdego roku Redaktor Naczelny 

Wydawnictwa składa Senatowi sprawozdanie z działalności Wydawnictwa za rok ubiegły. 

Redaktor naczelna Wydawnictwa mgr J. Kamień zwróciła się z prośbą o zatwierdzenie 

sprawozdania za 2012 rok i wyjaśniła, że ostatni rok był dla Wydawnictwa okresem 

przejściowym, głównie ze względu na zmiany personalne i organizacyjne. Również w tym 

czasie Rada Programowa opracowywała Strategię Wydawnictwa i zmienił się Regulamin 

Wydawnictwa. Mgr J. Kamień wyjaśniła, że jeśli chodzi o efektywność finansową, to 

częściowa informacja znajduje się w zestawieniu wydanych publikacji, poniesionych kosztów 

i przychodów ze sprzedaży książek. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nie można założyć, iż 

wszystkie książki wydane w danym roku, w ciągu tego roku się sprzedadzą.  

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider poinformowała, że szczegółowo zapoznała się ze 

sprawozdaniem i uważa, że należy podkreślić nową jakość pracy Wydawnictwa.  

W szczególności chodzi o to, że Wydawnictwo wyznacza okres trzech miesięcy na 

zakończenie prac i opublikowanie książki już po wszystkich poprawkach i to widać już  

w praktyce. Ma to duże znaczenie przy habilitacjach. Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider 

stwierdziła, że w załączniku nr 1 do sprawozdania wykazano, że wydano 15 tytułów 

podręczników w nakładzie 3570 egzemplarzy. Wynika z tego, że nakład jednego podręcznika 

to około 240 sztuk. Czy rzeczywiście nakład podręczników jest tak mały, czy potem są 

wykonywane dodruki? 
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 Mgr J. Kamień wyjaśniła, że wielkość nakładu podręczników jest dostosowywana do 

liczby studentów na danym kierunku studiów. Nigdy nie ma problemu z tym, żeby zrobić 

dodruk podręcznika bądź go zaktualizować, co jest istotne w przypadku wydziałów, które 

posługują się danymi statystycznymi lub zmieniającymi się przepisami prawnymi. Nie 

planuje się wydawania wysokich nakładów podręczników, najpierw sprawdza się jak 

przebiega sprzedaż. Najwyższe nakłady to 300 egzemplarzy, ale czasem jest to tylko 150 

egzemplarzy. Jeżeli jest taka potrzeba to wykonuje się dodruki. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa stwierdził, że w rzeczywistości niewiele osób 

czyta prace habilitacyjne. Wydaje się, że drukowanie 200 egzemplarzy jest całkowicie 

nieuzasadnione i korzystniejsze byłoby produkowanie tych prac w niższych nakładach, żeby 

nie zalegały w magazynach. Nie można liczyć na to, że w ciągu roku zostanie sprzedany cały 

nakład danej książki.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn zauważył, że od czasu, kiedy w 1990 

roku weszła w życie ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach  

i tytule w zakresie sztuki, podejście do uzyskiwania stopnia doktora habilitowanego dosyć 

mocno się zmieniło. W ustawie, która weszła w życie w 2011 roku znajduje się zapis 

dotyczący postępowań habilitacyjnych, który mówi, że uzyskanie habilitacji ma stanowić 

istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej. Czy jeżeli rozprawę przeczyta 20 osób, 

to będzie to znaczący wkład w rozwój danej dyscypliny? 

 Dr M. Miłosz zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, czy Wydawnictwo ma swoją stronę 

internetową? 

 Mgr J. Kamień wyjaśniła, że strona internetowa Wydawnictwa jest podpięta pod 

stronę główną Uczelni. Na stronie Wydawnictwa znajduje się link do sklepu internetowego,  

w którym można kupić książki. Można je kupić także w księgarniach znajdujących się na 

terenie kampusu i w innych księgarniach. 

 Student D. Michalski zauważył, że debata nad sprawozdaniem z działalności 

Wydawnictwa jest bardzo dobrą okazją do tego, żeby zwrócić uwagę Senatorów na to, że 

Redaktor naczelna Wydawnictwa jest osobą bardzo życzliwą i otwartą na współpracę, co 

bardzo dobrze rokuje dla Wydawnictwa. 

 Dziekan prof. UG, dr hab. J. Bieliński stwierdził, że ze sprawozdania z działalności 

wydawniczej wynika, iż przychody ze sprzedaży książek to 416 201 złotych, koszty 

wydawnicze ogółem to kwota 761 306 złotych. Oznacza to, że deficyt wynosi około 300 000 

tysięcy złotych. Jeżeli weźmie się jeszcze pod uwagę koszty pracy zatrudnionych osób  

i pozostałe koszty, to deficyt będzie jeszcze większy. Należy podjąć działania mające na celu 

zmianę tego stanu rzeczy.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zauważył, że obecnie losy książki naukowej  

w Polsce są naprawdę bardzo trudne. Wydawnictwa publikujące książki nie są w stanie 

utrzymać się ze sprzedaży. Każda książka musi być dotowana i to na poziomie co najmniej 

80%. Deficyt wykazany w sprawozdaniu jest rzeczą absolutnie normalną. Żeby 

Wydawnictwo się samofinansowało musiałoby wydawać książki lekkie, popularne, bo one się 

sprzedają. Często los wydawnictwa zależy od tego czy MNiSW opóźni o dwa czy trzy 

miesiące wypłatę dotacji, które zostały wcześniej ustalone. Jeżeli książka naukowa wydana w 

nakładzie np. 1500 egzemplarzy na tak małym rynku jak polski sprzeda się w pierwszym 

wydaniu, to można powiedzieć, że jest to spory sukces.  

 Dziekan prof. dr hab. J. Bieliński zauważył, że w Strategii wydawnictwa napisano, iż 

jednym z celów Wydawnictwa jest osiągnięcie rentowności.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że rzeczywiście 

w Strategii jest taki postulat, żeby następowała poprawa efektywności działania 

Wydawnictwa i żeby w jakiejś perspektywie czasowej było ono rentowne. Chodzi o 

zwiększenie wielkości środków finansowych przeznaczonych na wydawanie książek, 
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wykorzystywanie możliwości pozyskiwania środków z projektów badawczych. Autorzy 

Strategii nie oczekiwali, że koszty i przychody Wydawnictwa da się w jakiś sposób 

zrównoważyć, ale poprawa wyników finansowych powinna stopniowo następować.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek zauważył, że działalność Redaktor naczelnej 

Wydawnictwa, Pani mgr J. Kamień jest już pozytywnie postrzegana na forum ogólnopolskim. 

Na XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

zostało nagrodzone za książkę „Korea w oczach Polaków. Państwo - społeczeństwo – 

kultura”, pod redakcją prof. UG, dra hab. J. A. Włodarskiego, prof. UG, dra hab. K. Zeidlera 

oraz dra M. Burdelskiego. Komisja konkursowa oceniała książki pod względem adekwatnej 

do treści szaty edytorskiej, układu typograficznego, ilustracji, okładki. Koncepcję edytorską 

opracowali redaktor naukowy książki prof. UG, dr hab. K. Zeidler i redaktor wydawniczy mgr 

J. Kamień. Skład i łamanie tekstu nagrodzonej książki wykonał M. Janczewski, projekt 

okładki, stron tytułowych i elementów graficznych A. Taranek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 57 osób tak, 1 osoba 

wstrzymała się od głosu.  

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego 

za 2012 rok. 

 

 

ad 17 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgodnie z § 51 ust. 7 pkt 4 Statutu 

Uniwersytetu Gdańskiego Dyrektor Biblioteki UG przedstawia Senatowi sprawozdanie  

z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego. 

Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu. 

Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że miniony rok był trudny, ale dołożono 

starań, żeby przepracować go w miarę spokojnie. Zakończony został projekt Pomorska 

Biblioteka Cyfrowa. Znalazło się w niej bardzo dużo cennych zbiorów, które zostały już 

udostępnione i cieszą się dużą popularnością. Ponadto procentuje współpraca dotycząca 

ogólnopolskiego projektu „NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej”, pomyślnie przebiega 

tworzenie bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu Gdańskiego w systemie 

Expertus. Po 40. latach została zakończona współpraca z Politechniką Gdańską, w której 

Uniwersytet Gdański prowadził czytelnię czasopism chemicznych i biochemicznych. 

Ponieważ na terenie kampusu oliwskiego powstaje nowa siedziba Wydziału Chemii, zbiory, 

które należały do naszej Uczelni zostały przeniesione do Biblioteki Głównej.  

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn podziękował Dyrektor Biblioteki 

Uniwersytetu Gdańskiego mgr G. Jaśkowiak za intensywną i efektywną pracę. Trzeba 

docenić to, że Biblioteka bardzo dobrze funkcjonuje, tym bardziej, że z jednej strony zmienia 

się rynek wydawniczy, większość czasopism przechodzi na wydawanie elektroniczne. Trzeba 

uporać się z prenumeratą baz danych i czasopism a jest to duże wyzwanie. Ponadto na 

Uczelni zachodzą duże zmiany, wydziały przenoszą się do nowych siedzib na terenie 

kampusu w związku, z czym zmieniają się siedziby filii bibliotek. 

 Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. A. Machnikowska podziękowała Pani 

Dyrektor mgr G. Jaśkowiak za to, że Biblioteka udostępnia swoje pomieszczenia na bardzo 

wiele ważnych przedsięwzięć, które są związane z kształceniem i rozwojem Uniwersytetu. 

Być może wkrótce Biblioteka zacznie pełnić dodatkowe, bardzo ważne dla Uczelni funkcje. 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek również podziękował za prawidłowe i oszczędne 

gospodarowania środkami finansowymi oraz dobrą organizację pracy.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak.  

Senat UG zatwierdził sprawozdanie z działalności Biblioteki za 2012 rok. systemu 

biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego.  
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ad 18 

Dyrektor mgr G. Jaśkowiak poinformowała, że w 2012 r. łączna wartość przekazanych 

przez osoby fizyczne i liczne instytucje książek, czasopism oraz zbiorów specjalnych 

wyniosła 1 024 092,52 PLN, w tym przekazanych jako: dary – 205 898,29 PLN, egzemplarz 

obowiązkowy – 736 680,14 PLN, wymiana –81 514,09 PLN. Łącznie do księgozbioru 

Biblioteki UG z nieodpłatnych źródeł wpłynęło, nie obciążając budżetu Uczelni, 23 650 

wol./jednostek. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 56 osób, 56 osób tak. 

Senat UG wyraził zgodę na przyjęcie darów przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 58 osób, 58 osób tak.  

 

 

ad 19  

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska przedstawiła 

informację z przebiegu działań dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w 

roku akademickim 2011/2012. Informacja składa się z trzech części, w pierwszej wymienione 

są najważniejsze z działań podejmowanych na rzecz jakości kształcenia, w drugiej 

zamieszczono informacje pochodzące bezpośrednio z wydziałów o dokonanej na nich ocenie 

własnej, w trzeciej części krótko odniesiono się do badań ankietowych adresowanych do 

studentów rozpoczynających naukę na naszej Uczelni. Jeśli chodzi o działania związane  

z jakością kształcenia, istotne jest to że zostały zakończone prace nad implementacją 

Krajowych Ram Kwalifikacji do programów studiów, zadania o charakterze naukowym, 

konferencje projekty badawcze i wsparcie bieżącej dydaktyki. W informacji wymieniono 

również działania, które podejmują bezpośrednio wydziały, szczególnie te, które przechodzą 

akredytację. Ponieważ muszą się do niej odpowiednio przygotować wykonują ogromną pracę. 

Prorektor ds. Kształcenia prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska poinformowała, że 

podejmuje szereg prac na poziomie naszej Uczelni, a także uczestniczy w spotkaniach  

z Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie, dąży do tego, aby inicjatywy 

PKA były działaniami, które szanują autonomię Uczelni i poszczególnych wydziałów i były 

nakierowane przede wszystkim na współpracę. Chodzi o to, żeby wszystkie sprawy były 

konsultowane, przedyskutowane a wątpliwości wyjaśniane. Wydziały, które są już po 

akredytacji powinny podzielić się swoimi doświadczeniami z wydziałami, które zostaną 

poddane akredytacji, zwrócić uwagę na problemy, które mogą mieć charakter uniwersalny. 

Uczelniany Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia stara się te informacje 

rozpowszechniać. Jeżeli chodzi o część drugą, czyli sprawozdanie z oceny własnej wydziałów 

w zakresie zapewniania jakości kształcenia, to głównym źródłem informacji na które 

powołują się wydziały są ankiety. Niektóre wydziały starają się rozbudować tę bazę i bardzo 

pozytywne są praktyki Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Historycznego, które starają się 

pozyskać informacje dotyczące jakości kształcenia z wielu źródeł. Z reguły ankiety są 

przeprowadzane w formie internetowej, udział studentów w wypełnianiu tych ankiet jest 

niewystarczający. Studenci są zachęcani do wypełniania ankiet również poprzez współpracę  

z Parlamentem Studentów UG. Istotne jest również to, że ankiety często są częścią oceny 

pracownika i dlatego powinny być miarodajne i reprezentatywne. Należy zwrócić uwagę na 

odpowiedzi studentów na dwa pytania, które praktycznie powtarzały się na każdym wydziale. 

Studenci pozytywnie oceniają jakość kształcenia, ale zwracają uwagę na to, że w ich ocenie 

prowadzenie zajęć nie zawsze umożliwia łączenie własnych doświadczeń i wiedzy, z wiedzą 

przekazywaną w toku studiów. Zachodzą coraz większe rozbieżności między 

doświadczeniem prowadzących zajęcia i studentów. Studenci zwracają uwagę również na to, 

że treści wykładowe nie zawsze w znaczącym stopniu poszerzają wiedzę i umiejętności 

słuchaczy. Na naszej Uczelni studiują studenci o bardzo zróżnicowanym przygotowaniu. 
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Problem ten pojawia się na studiach magisterskich, na pierwszym roku gdzie naukę 

kontynuują studenci Uniwersytetu Gdańskiego i osoby z innych uczelni. Trzeba zdecydować, 

w jakim tempie prowadzić zajęcia, nakierowywać się na najlepszych czy na najsłabszych 

studentów. Ostatnim elementem jest tzw. ankieta na wejściu ”Pierwszy kontakt z uczelnią”. 

Była ona przeprowadzana w październiku 2011 roku, dotyczyła studentów, którzy 

rozpoczynali naukę. Starano się zbadać skąd kandydaci na studia pozyskują informację o 

ofercie kształcenia. Respondenci wskazywali przede wszystkim na opinię rodziny  

i znajomych oraz strony internetowe. Ogólnie wyniki wypadły dosyć dobrze, chociaż na 

niektórych wydziałach mogłaby być lepsza organizacja pierwszych dni studentów, a przede 

wszystkim lepsza praca dziekanatów.  

 Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. M. Szreder stwierdził, że być może 

sposobem na zachęcenie studentów do wypełniania ankiet byłoby działanie na próbach 

losowych studentów na poszczególnych wydziałach. Zespól ds. Zapewnienia Jakości 

Kształcenia mógłby rozważyć takie rozwiązanie. Badanie byłoby bardziej reprezentatywne  

i mniej pracochłonne. Gdyby grupa była dobrze dobrana, to liczba studentów biorących udział 

w ankiecie mogłaby być mniejsza Reakcja respondenta jest inna, gdy do wylosowanego 

studenta pracownik zgłosi się elektronicznie, poinformuje go, że w tym semestrze został 

wylosowany i jest proszony o wypełnienie ankiety.  

 Prof. UG, dr hab. J. Jędrzejowicz poinformowała, że takie rozwiązanie nie jest dobre, 

bo studenci obawiają się czy rzeczywiście ankieta jest anonimowa. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider stwierdziła, że w informacji z przebiegu działań 

dotyczących jakości kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2011/2012 

jest napisane, że duża liczba studentów nie uczestniczy w wykładach. Wybierając studentów 

losowo można trafić właśnie na takich, którzy nie chodzą na wykłady.  

 

 

ad 20 

Dziekan prof. dr hab. W. Długokęcki poinformował, że przedstawiony znak graficzny 

powstał we współpracy z Biurem Promocji UG. Znak przedstawia klepsydrę, która jest 

uniwersalnym znakiem czasu. Niesie przesłanie, że czas jest podstawowym wyznacznikiem 

wszystkich dyscyplin, które są uprawiane na Wydziale Historycznym. Górna część klepsydry 

ma barwę pomarańczową, która jest barwą Wydziału. Dolna część klepsydry ma kolor 

Uniwersytetu Gdańskiego a z boku jest napis: „Wydział Historyczny Uniwersytetu 

Gdańskiego” Wzór uzyskał wyraźne poparcie Rady Wydziału Historycznego.  

 Dziekan prof. UG, dr hab. A. Ceynowa zgłosił wniosek formalny, żeby nie 

dyskutować na ten temat tylko przystąpić do głosowania. 

 Prof. dr hab. J. Warylewski zwrócił uwagę na to, że zostało powiedziane, iż Rada 

Wydziału wyraźnie poparła projekt znaku. Wyniki głosowania wskazują, że wniosek 

rzeczywiście uzyskał wymaganą większość, ale został poparty przez mniej niż połowę 

członków Rady Wydziału.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek stwierdził, że ocenianie takich prac jak znak graficzny 

czy projekt medalu to delikatna materia. Odczucia artystyczne są subiektywne. 

 Prof. dr hab. D. Marciniak-Neider zauważyła, że właściwy kolor znaku Uniwersytetu 

Gdańskiego jest nieco inny niż ten, który ma znak Wydziału Historycznego.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek przypomniał, że został zgłoszony wniosek formalny  

o przeprowadzenie głosowania.  

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 39 osób tak, 8 osób 

nie, 10 osób wstrzymało się od głosu. 

Senat UG zatwierdził znak graficzny Wydziału Historycznego.  
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ad 21 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 

lutego 2013 roku. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowało 57 osób, 57 osób tak.  

Senat UG zatwierdził protokół posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 

2013 roku. 

 

 

ad 22 

 Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. G. Węgrzyn poinformował, że termin składania 

ankiet jednostek naukowych został po raz kolejny przesunięty do 15 kwietnia 2013 roku. 

Zgodnie z ustawą kategoryzacja powinna zakończyć się do 30 września, czyli do tego dnia 

musi być podjęta decyzja o kategoriach. Na wszystkich wydziałach trwają intensywne prace, 

wszystkie problemy, pytania i wątpliwości są na bieżąco wyjaśniane i rozwiązywane. 

Właściwe wypełnienie tych ankiet jest bardzo istotne, ponieważ według KEIN w przyszłości 

rola kategorii będzie jeszcze znacząca, szczególnie w odniesieniu do kwestii finansowych. 

Aktualnie w algorytmie jest tak, że różnica między kategorią A i B wynosi 25%. Kategoria A 

ma współczynnik 1, a kategoria B 0,75. Prawdopodobnie już od przyszłego roku 

współczynnik dla kategorii A będzie wynosił 1,5%, a dla kategorii B 0,75%. 

 

 Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że dwa dni temu Wydział Chemii 

otrzymał decyzję o wielkości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, czyli DS.  

W decyzji tej stwierdzono, że Wydział dostał o 0,5 miliona złotych mniej, pomimo, że 

pozostaje w kategorii A, wykazuje coraz lepsze osiągnięcia naukowe i posiada coraz bardziej 

rozbudowany potencjał badawczy, który wymaga finasowania. Okazało się, że wszystkie 

wydziały eksperymentalne w Polsce dostały mniej więcej 80% środków, które dostały  

w ubiegłym roku. Taka sytuacja ma miejsce także na innych wydziałach Uniwersytetu 

Gdańskiego. Dziekan prof. dr hab. P. Stepnowski poinformował, że Wydział będzie się 

odwoływał od tej decyzji i zaapelował do Senatu UG o podjęcie uchwały, w której zostanie 

wyrażone głębokie zaniepokojenie tak radykalnym ograniczaniem finansowania działalności 

naukowej i to w przededniu przyznania kategorii. Nawet jeżeli w przyszłości Wydział Chemii 

pozostanie w kategorii A i współczynnik będzie wynosił 1,5 to będzie to oznaczało tylko 

powrót do starego poziomu finansowania. Praktycznie nic się nie zmieni, ale w świat pójdzie 

informacja, że MNiSW coraz więcej łoży na naukę w Polsce. W rzeczywistości trzeba 

funkcjonować dysponując taką samą pulą pieniędzy, która jest przesuwana pomiędzy 

działalnością na utrzymanie potencjału badawczego NCN, NCBR. To, co jest 

niewykorzystane przez te dwie instytucje wraca do MNiSW. Prawdopodobnie uchwała w tej 

sprawie nie będzie miała żadnej mocy sprawczej, ale nie można pozostać biernym wobec tak 

radykalnych, niekorzystnych działań.  

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że zgadza się z Dziekanem  

prof. dr hab. P. Stepnowskim. Byłoby dobrze gdyby Senat UG upoważnił Prorektora ds. 

Nauki prof. dra hab. G. Węgrzyna do napisania grzecznego, ale zdecydowanego protestu. 

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że na ostatnim posiedzeniu kolegium 

rektorów uniwersytetów zajął zdecydowane stanowisko w tej sprawie. Chodzi o to, że istnieje 

pewne minimum, poniżej którego nie można prawidłowo funkcjonować i utrzymywać 

infrastruktury. Inni rektorzy zgadzają się z tym, że zmniejszanie wielkości DS. jest 

niedopuszczalne. Wcześniej z MNiSW docierały informacje, że dotacja zmniejszy się do 85% 

w skali całego DS. Zdecydowany protest jest potrzebny. 

Głosowanie: uprawnione do głosowania 73 osoby, głosowały 54 osoby, 53 osoby tak, 1 osoba 

nie.  
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Senat UG upoważnił Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. G. Węgrzyna do napisania w imieniu 

Senatu Uniwersytetu Gdańskiego uchwały w sprawie dotacji na działalność statutową 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych.  

Uchwała w załączeniu do oryginału protokołu.  

 

 Dziekan prof. dr hab. P. Bojarski w imieniu własnym, studentów oraz opiekunów 

naukowych podziękował zespołowi rektorskiemu za szybką reakcję i wsparcie wybitnych 

studentów Informatyki, którzy zostali laureatami międzynarodowego konkursu Windows 

Startup Challenge, organizowanego przez Microsoft. Dzięki temu będą mogli swój projekt, 

innowacyjną platformę „Linxi”, która służy dzieleniu się wiedzą, zaprezentować przed 

Aniołami Biznesu, Venture Capitals i innymi ważnymi inwestorami z Doliny Krzemowej na 

prestiżowej konferencji Demo Mobile, która odbędzie się w San Francisco. Tylko dzięki 

przychylnej i szybkiej decyzji kolegium rektorskiego o sfinansowaniu wyjazdu studenci będą 

mieli możliwość wzięcia udziału w tej konferencji. Poza tym jest to świetna okazja do 

promowania naszej Uczelni przed osobami bardzo ważnymi dla gospodarek krajów najwyżej 

rozwiniętych na świecie.  

 

 Rektor prof. dr hab. B. Lammek złożył Senatorom życzenia z okazji zbliżających się 

Świąt Wielkanocnych.  

Rektor prof. dr hab. B. Lammek poinformował, że następne posiedzenie Senatu 

Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała mgr M. Cieszyńska. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Senatu 
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Prof. dr hab. Bernard Lammek 


