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Program kandydata 

 

Podział wydziału: 

Jesteśmy wspólnotą akademicką połączoną humanistyczną tradycją i zbieżnością 

merytorycznych zainteresowań, wieloletnią dobrą współpracą (naukową oraz dydaktyczną), a 

także – co równie ważne – towarzyskimi więzami. Jakość i ilość tych relacji jest tak znacząca, 

że ich rozluźnienie, nieuchronne w wyniku podziału wydziału, nie może być pochopne, 

nieprzygotowane, a także – w moim przekonaniu – zbyt szybkie i dokonywane bez pełnego 

przekonania samych zainteresowanych.  

 

Podział to kwestia „żywotnych interesów pracowników i wydziału” (par. 43 Statutu UG), 

zatem rozstrzygnąć ją powinna Rada Wydziału (a nawet – być może w wyniku referendum – 

cała społeczność filologiczna). Decyzję o jego dokonaniu należy podjąć po stosownych 

konsultacjach wśród pracowników, rozważeniu wszystkich zalet i wad, rzetelnym 

przygotowaniu w zakresie uzyskania uprawnień doktorskich i habilitacyjnych, uzgodnień 

dotyczących wykorzystania sal i środków oraz prowadzenia wspólnych kierunków studiów, 

doposażeniu i remoncie starego gmachu.  

 

Nauka:  

- dbanie o wysoki poziom badań naukowych i rozwój kadry to priorytet kadencji;  

- wspieranie tych działań naukowych, które już przynoszą pozytywne efekty (aktywnych 

pracowni naukowych i zespołów badawczych, czasopism i cyklicznych konferencji);  

- wspieranie najaktywniejszych naukowców (którzy uzyskują najwięcej punktów, starających 

się o granty i przechodzących do kolejnych etapów postępowań konkursowych, także tych, 

którzy bardziej zaangażowani są w prace organizacyjne), np. wydzielenie dla nich środków z 

DS i ich przydzielanie według jasnych kryteriów ustalonych przez jednostki (np. ranking 

najaktywniejszych, wycena punktów przynoszonych wydziałowi);  

- tworzenie grupy wsparcia przy pisaniu grantów (koncepcja prof.  S. Rośka); konieczne jest 

tu wsparcie ze strony administracji w zakresie kwestii formalnych; wsparcie powinno mieć 

charakter aktywny (szukanie możliwych płaszczyzn współpracy, obszarów badań);  

- rozwój i wspieranie czasopism wydziałowych (m.in. oddelegowanie lub zatrudnienie osoby, 

która odciążałaby redakcje w zakresie spraw formalno-organizacyjnych); zachęcanie 

doktorantów do publikowania w naszych czasopismach, żeby mogli otwierać przewody i 

aplikować o granty; 

- koordynacja działań w zakresie rozwoju naukowych (monitorowanie karier oraz działań 

wydziału pod kątem kolejnych parametryzacji, nawiązywanie współpracy 

międzywydziałowej i międzyuczelnianej w zakresie badań);  

- polityka kadrowa: zatrudnianie najlepszych doktorantów (2-3 w ciągu roku, w miarę 

możliwości); zachęcanie do awansu naukowego przed ukończeniem okresu zatrudnienia; 

zadbanie o ciągłość pokoleniową, także w celu kontynuowania badań w obszarach ważnych 

dla humanistyki, wydziału i UG;  

- ustalenie przejrzystych zasad dofinansowania z DS (po uzgodnieniu z jednostkami); 

zwiększenie udziału jednostek (szczególnie bardziej aktywnych naukowo) w wykorzystaniu 

środków z DS kosztem puli dziekańskiej (50/50);  

- dążenie do umiędzynarodowienia badań i kształcenia, np. rozwój współpracy z uczelniami 

zagranicznymi (szczególnie na obszarze neofilologii) – prodziekan ds. nauki stałby się 

prodziekanem ds. nauki i współpracy międzynarodowej.  

 



Dydaktyka:  

- rozwój indywidualizacji procesu kształcenia – zwiększenie oferty dla najlepszych, np.: 

- finansowanie dodatkowych ECTS dla najlepszych, 

- specjalności międzykierunkowe,  

- uczestniczenie w zajęciach na innych kierunkach,  

- tutoring,  

- włączanie studentów i doktorantów do pracy naukowej i dydaktycznej;  

- rozwój jakości kształcenia: 

- doposażenie sal (w starym gmachu),  

- rozwój jakości dydaktyki, np. wprowadzenie mniejszej liczebności grup dla zajęć 

warsztatowych, korzystanie z doświadczenia zawodowego doktorantów, zmiana 

układu stołów w salach (w podkowę zamiast konfrontacyjnego), prowadzenie zajęć 

przez dwóch wykładowców (jednocześnie lub sukcesywnie),  

- rozwój kompetencji dydaktycznych kadry (szkolenia z zakresu dydaktyki 

akademickiej, dzielenie się doświadczeniami przez osoby, które przeszły takie kursy),  

- monitorowanie programów studiów i zajęć, aby nie powtarzały się treści z innych 

przedmiotów lub niższego stopnia studiów;  

- elastyczne zarządzanie kierunkami, np. uregulowanie limitów przyjęć na studia w taki 

sposób, żeby wypełnić limit dla całego wydziału, ale rozdzielać na poszczególne kierunki w 

zależności od potrzeb, być może otwieranie co dwa lata, unowocześnianie lub przekształcanie 

w specjalności;  

- rozwój współpracy i wymiana doświadczeń między jednostkami oraz innymi wydziałami w 

zakresie prowadzonych specjalności, programów studiów, rozwiązań dydaktycznych i 

organizacyjnych;  

- zwiększenie internacjonalizacji studiów (przyciąganie studentów z zagranicy, tworzenie 

oferty studiów w języku angielskim lub innych);  

- wspomaganie działań ukierunkowanych na zdobywanie środków na realizację projektów 

dydaktycznych, np. konkursy w ramach POWERa, inne konkursy NCBiR (przy wsparciu 

administracji);  

- utworzenie rady ds. studentów i doktorantów (złożonej z przedstawicieli studentów, 

doktorantów, opiekunów roczników, pracowników administracji) – aby pomóc w lepszym 

zorganizowaniu zarówno kształcenia, jak i pracy administracji;  

- zadbanie o większą obecność studentów w radach instytutów oraz aktywniejszy udział w 

radzie wydziału;  

- wspieranie studenckich projektów naukowych, np. poprzez utworzenie funduszu na 

dofinansowanie pracy naukowej, umożliwienie studentom uczestniczenia w konkursie 

grantowym dla doktorantów i młodych pracowników naukowych.  

 

Obecność wydziału na zewnątrz:  

- zwiększenie roli wydziału na UG – nacisk na większą aktywność przedstawicieli wydziału 

w działaniach różnych komisji na UG (np. aktywna praca w komisjach senackich, komisjach 

powoływanych przez rektora i prorektorów), rozwój kontaktów naukowych i dydaktycznych;  

- zwiększenie obecności wydziału poza uczelnią, nie tylko w zakresie promocji, co wynika to 

ze specyfiki humanistyki; konieczne jest większe społeczne oraz kulturalne zaangażowanie 

wydziału oraz popularyzacja nauki, np. wykłady otwarte, także z ofertą dla firm i innych 

uczelni trójmiejskich, Uniwersytet 30+, festiwale literackie, większa współpraca z 

trójmiejskimi instytucjami kulturalnymi; dążenie do obecności w istotnych gremiach i 

mediach;   

- kontynuacja i rozwój współpracy ze szkołami: zajęcia dla uczniów, ale także wspieranie  

nauczycieli (szkolenia).  



 

Administracja:  

- działanie na rzecz odciążenia pracowników naukowo-dydaktycznych w kwestiach 

administracyjnych, ograniczanie biurokracji – administracja to niezbędne zaplecze 

wspierające działania naukowców i dydaktyków;  

- wprowadzenie zasady, że pracownicy naukowi proszeni są o dostarczenie stosownych 

informacji, wypełnianie tabelek itp. tylko w sytuacji, gdy pracownik administracji nie jest w 

stanie inaczej zdobyć potrzebnych danych;  

- wspieranie przez administrację działań naukowych (czasopism, pracowni, organizacji 

konferencji);  

- bieżące analizowanie działań administracji w celu usprawnienia jej pracy, np. zbieranie 

sugestii od samych pracowników administracyjnych oraz naukowców i dydaktyków na temat 

potrzeb i sposobów optymalizacji funkcjonowania wydziału.   

 

Administrowanie wydziałem:  

- pojmowanie władzy dziekańskiej jako potentia – mnożenia możliwości, wspierania, 

stymulowania rozwoju;  

- większa kolegialność w zakresie podejmowania decyzji, kontynuowanie dobrej tradycji 

kolegiów dziekańskich, regularne spotkania z pracownikami instytutów i katedr;  

- poprawa komunikacji i współpracy w obrębie różnych społeczności wydziału, np. 

upowszechnianie informacji o uchwałach RW wśród pracowników nie będących jej 

członkami, tworzenie (tematycznych i/lub zadaniowych) komisji mieszanych.  



prof. UG dr hab. Maciej Michalski 

 

- ur. 1970;  

- magisterium: 1995, doktorat: 1999 (promotor: prof. M. Czermińska), habilitacja: 2011;  

- autor dwóch książek, ok. 40 artykułów naukowych, 30 referatów konferencyjnych;  

- promotor 1 doktoratu i 9 prac magisterskich (dwóch magistrów uzyskało stopień doktora, 

kolejny finalizuje dysertację);  

- recenzent 1 habilitacji i 3 doktoratów, przewodniczący 3 komisji habilitacyjnych;  

- kierownik 7 uczelnianych grantów BW;  

- nagrody i wyróżnienia:  

- 2002 – I nagroda w Konkursie Fundacji im. Konrada i Marty Górskich na pracę 

doktorską z dziedziny humanistyki; 

- 2001 – 2002 – stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych 

naukowców (program START);  

- praca organizacyjna: 

pełnione funkcje:  

- zastępca dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UG (od 1.09.2012), 

- kierownik Katedry Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej IFP UG (od 1.09.2012). 

 

Inne:  

- koordynator wdrażania KRK w IFP UG (2011/2012),  

- członek rady programowej filologii polskiej (2006, 2011-12),  

- członek wydziałowej komisji ds. jakości kształcenia (od 2012), 

- przewodniczący jednej z wydziałowych komisji rekrutacyjnych (od września 2013), 

- członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. Doktorantów (od 2013), 

- przewodniczący wydziałowej komisji ds. grantów dla doktorantów i młodych 

naukowców (od 2014);  

- członek redakcji „Jednak Książki. Gdańskiego Czasopisma Humanistycznego”;  

- członek Rady Naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (jako jedyny polonista) i 

ekspert CKE w zakresie egzaminu gimnazjalnego i maturalnego z języka polskiego. 


