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Protokół 

   posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

6 listopada 2014 roku 

 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, otworzył obrady i powitał zebranych, a następnie przedstawił Wysokiej 

Radzie trzy książki: 

Jerzy Samp, Gdańska kapsuła czasu, Oficyna Gdańska, Gdańsk 2014; 

Barbara Zwolińska, Sandor Marai jako twórca literacki, teatralny i radiowy, Wyd. UG, Gdańsk 2014; 

Kontrastive Linguistik und interkulturelle Komunikation, „Studia Germanica Gedanensia” 31., Gdańska 2014. 

 Dwoje pracowników naszego Wydziału zostało nagrodzonych. Mianowicie prof. Kazimierz 

Nowosielski otrzymał Złoty Laur Akademii Mistrzów Mowy Polskiej, dr hab. Olga Kubińska natomiast nagrodę 

„Literatury na Świecie” za książkę Przybyłem tu, aby umrzeć. 

 Dziekan poinformował też, że po zakończeniu obecnego posiedzenia RW odbędzie się spotkanie 

neofilologów w sprawie powołania nowych kierunków. Spotkanie zespołu dziekańskiego z polonistami zostało 

zaplanowane w przyszły czwartek, 13 października. 

 Następnie dziekan po stwierdzeniu, że nikt nie zgłasza poprawek zaproponowanego porządku obrad,   

przeszedł  do jego zatwierdzenia. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

 W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Sprawy personalne. 

2. Sprawy dotyczące toku studiów. 

3. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Grażynie Tomaszewskiej, 

prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej. 

4. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Wojciechowi Kubińskiemu, 

prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

5. Sprawy doktorskie. 

6. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

7. Pracownie i zespoły badawcze. 

8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 9.10.2014 r. 

9. Sprawy bieżące  i wolne wnioski.                                                                          

Ad 1. Sprawy personalne. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

1. 1. Zatrudnienie: 

a. prof. UG, dr hab. Halina Popławska – w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych zatrudnienie na 

stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie Filologii Polskiej na umowę o pracę od 2.12.2014 r.  do 

30. 09.2021 r. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 69 – za, 4 – przeciw, 4 się wstrzymało.   

RW zezwoliła na zatrudnienie.  

b. Dr Marta Turska – zatrudnienie na  stanowisku  adiunkta w  Instytucie Filologii Germańskiej  na umowę o 

pracę od 26.11.2014 r. na okres 5 lat. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 74 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.  

RW zezwoliła na zatrudnienie.   

c. Zmiana wymiaru etatu dla pracowników sinologii prof. Wu Lan, mgr Lee Fu Lan i mgr Fu Haifenga z ½ etatu 

na pełen etat od 6.11.2014 r. do końca okresu zatrudnienia. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW:  70 – za, nikt nie był przeciwny, 7 się wstrzymało.   

RW zezwoliła na zatrudnienie.  

1. 2. Powołanie: 

a. dr hab. Żanna Sładkiewicz – powołanie do pełnienia funkcji  kierownika Katedry Pragmatyki Komunikacji i 

Akwizycji Języka w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej od  6 listopada br.  do końca kadencji obecnych 

władz.  

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 75 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.  

RW zaaprobowała powołanie.   

b. Prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka – powołanie do pełnienia funkcji  koordynatora Bałtyckiego Festiwalu 

Nauki od  6 listopada br. do 31.03.2015 r. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW:  76 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW zaaprobowała powołanie.   
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1. 3. Urlop: 

prof. UG, dr hab. Jerzy Samp z Instytutu Filologii Polskiej – prośba o udzielenie urlopu naukowego od 

17.11.2014 r. do końca roku akademickiego 2014/2015. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW:  76 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW udzieliła urlopu. 

Ad 2. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

Rada Naukowa Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego zwraca się z wnioskiem o 

zamknięcie kierunku studiów rosjoznawstwo II stopnia (studia stacjonarne).  

Magisterskie studia rosjoznawstwo od momentu ich powołania na Wydziale Filologicznym nie były 

uruchamiane. Ponadto w roku akademickim 2014/15 nie został spełniony warunek minimum kadrowego dla tego 

kierunku. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Katedra Kulturoznawstwa  poprosiła o włączenie do Rady Programowej kierunku wiedza o filmie i kulturze 

audiowizualnej prof. Mirosława Przylipiaka. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.                                  

Zarządzenie Dziekana z 6. 11.2014 r. dotyczące zmniejszania odpisu na studia podyplomowe 

Obniżenie odpisu na rzecz Wydziału na studiach podyplomowych jest możliwe jedynie w sytuacjach 

nadzwyczajnych na jeden cykl dydaktyczny. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, skomentował powyższe zarządzenie. Od opłaty za studia podyplomowe 

rektorat pobiera 20%, a Wydział  – 10%. Są to właściwie jedyne dochody  Wydziału, z których są opłacane 

godziny zlecone i inne drobne wydatki. W bardzo wyjątkowych wypadkach można obniżyć należność Wydziału 

do 4%, ale trzeba wtedy pamiętać, by również wystąpić z prośbą o bonifikatę do rektora. 

Elektroniczne ankiety wypełniane przez studentów. 

 Dziekan, prof. I. Kępka, omówiła wyniki ankietowych badań zajęć przeprowadzonych w ub. roku 

akademickim. Były oceniane kierunki filologia polska, skandynawistyka, lingwistyka stosowana, filologia 

rosyjska, rosjoznawstwo, slawistyka i filologia klasyczna Studenci wypełnili 2616 ankiet, choć powinno ich 

wpłynąć około 49 tys. W porównaniu z rokiem 2012 – 2013 prowadzący zajęcia uzyskali nieco lepsze oceny. 

Zajęcia odbywały się regularnie i były prowadzone sumiennie, a prowadzący odnosili się do studentów z 

życzliwością. Warunki uzyskania zaliczenia zostały podane w 90% podczas początkowych zajęć. 

  Słabe strony naszej dydaktyki to niewłaściwe wykorzystywanie czasu zajęć i zbyt mała korelacja 

między wiedzą i doświadczeniem studentów a tematyką zajęć. Tematyka też jest często postrzegana jako 

nieposzerzająca w istotny sposób wiedzy. 

 Należałoby się zastanowić, czyby nie powrócić do ankiet papierowych w celu zwiększenia ich liczby. 

Są programy, które skanują ankiety, a następnie opr acowują  wyniki. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, powiedział, że choć takie oprogramowanie może być drogie, trzeba pomysł 

rozpatrzyć. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji może nam przyznać 100 tys. zł dla etnofilologii kaszubskiej. 

Ta suma miała być podzielona między Kaszubów i Łemków, ale ci ostatni nie wystąpili o dotację. Jeżeli zatem 

my otrzymamy te pieniądze, można będzie kupić dwa skanery i odpowiednie oprogramowanie. 

 Dziekan zapytał, czy Wysoka Rada wyraża zgodę na taką transakcję i sposób jej sfinansowania.  

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW zaakceptowali projekt takiego zakupu przy 16 głosach się 

wstrzymujących.  

 Dziekan, prof. I. Kępka, z kolei przedłożyła wniosek o skierowanie do Senatu UG prośby o 

pozwolenie na wprowadzenie papierowych ankiet i zakup odpowiedniego oprogramowania tudzież skanerów. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

 W obecnym roku akademickim w semestrze zimowym badaniami ankietowymi zostaną objęte 

kulturoznawstwo, logopedia tudzież zarządzanie kierunkami artystycznymi,  w semestrze letnim zaś –  

romanistyka, germanistyka oraz sinologia. 

Ad 3. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Grażynie Tomaszewskiej, 

prof. UG. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

 Wniosek przedstawił prof. K. Nowosielski, przewodniczący Komisji. Wszystkie recenzje mają 

jednoznacznie pozytywne konkluzje. Komisja podziela przekonanie recenzentów, że dr hab. Grażyna 

Tomaszewska, prof. UG, w pełni zasługuje na nadanie tytułu profesora. 
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Uchwała o poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 68 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Ad 4. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Wojciechowi Kubińskiemu, 

prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

 W zastępstwie przewodniczącego Komisji, prof. A. Kątnego, wniosek przedstawił prof. E. Łuczyński. 

Wszyscy recenzenci wypowiedzieli się pozytywnie o dorobku kandydata do tytułu. Jeden z nich podkreślił, że 

wniósł on znaczący wkład w rozwój językoznawstwa kognitywnego. Komisja przeto wystąpiła o poparciu 

wniosku o nadanie tytułu. 

Uchwała o poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 67 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora. 

Ad 5. Sprawy doktorskie.                                                                                                         – 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

5. 1. Uzupełnienie składu komisji doktorskiej: 

a) mgr Ewelina Wilkosz (promotor: prof. UPH, dr hab. Danuta Budniak) 

― w miejsce prof. J. Bartoszewskiej – prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa (przewodnicząca) 

― w miejsce prof. J. Maćkiewicz – prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga 

― w miejsce prof. A. Spagińskiej-Pruszak – dr hab. Żanna Sładkiewicz 

― w miejsce prof. M. Szczodrowskiego – prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW uzupełniła skład Komisji. 
b) Mgr Piotr Rysztowski (promotor: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek) 

w miejsce prof. K. Maksimowicz – prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW uzupełniła skład Komisji. 
c) Mgr Adam Zięba (promotor: prof. dr hab. Jadwiga Kotarska) 

― w miejsce prof. K. Maksimowicz – prof. UG, dr hab. Edward Jakiel (przewodniczący) 

― w miejsce prof. K. Turo – prof. dr hab. Tadeusz Linkner. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW uzupełniła skład Komisji. 
5. 2. Wniosek promotora o powołanie promotora pomocniczego: 

mgr Joanna Antczak-Sokołowska (promotor: prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska); tytuł: 

Językowy obraz zwierząt u dzieci z autyzmem. 

Promotor pomocniczy: dr Zofia Pomirska. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 67 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała promotora pomocniczego. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, jeszcze raz zachęcił do dobierania promotorów pomocniczych. Ta praktyka 

świadczy też o współpracy wewnątrz jednostek. 

5. 3. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

a) Mgr Adam Zięba (promotor: prof. dr hab. Jadwiga Kotarska); tytuł: Inspiracje ewangeliczne w poezji pasyjnej 

XVII w. 

Przyjęcie pracy. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

―  prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner (UMK). 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

―  Prof. UG, dr hab. Halina Popławska 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

b) Mgr Piotr Rysztowski (promotor: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek); zmiana tytułu pracy na: Grafomania i 

instytucja. O romantycznej granicy literatury. 

Przyjęcie pracy. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 
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Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ). 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 68 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

― prof. UG, dr hab. Maciej Michalski. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW:    60 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

5. 4. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

mgr Wanda Dittrich (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski), tytuł: „Dziwolągi” w literaturze i filmie 

XX i XXI wieku. 

Obrona doktorska: piątek, 21 listopada 2014 r. o godz. 13.00 w sali 4.65. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej. 

5. 5. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 

a) mgr Iwona Kosowska (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska), tytuł: Francja i kultura 

francuska w twórczości Julii Hartwig. 

Przewodnicząca Komisji: prof. K. Ziemba. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 66 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

b) Mgr Maja Dziedzic (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski), tytuł: Musca domestica. Epifanie 

Tadeusza Różewicza. 

Przewodniczący Komisji: prof. J. Ciechowicz. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

c) Mgr Tatiana Jankowska (promotor: prof. dr hab. Bogusław Żyłko), tytuł: Londyn Charlesa Dickensa i 

Petersburg Fiodora Dostojewskiego. Próba analizy porównawczej. 

Przewodniczący Komisji: prof. T. Bogdanowicz. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 66 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

5. 6. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 

a) mgr Ewelina Staniewicz (promotor: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska), tytuł: Etykiety alkoholowe jako 

specjalny rodzaj reklamy. 

Przewodnicząca Komisji: prof. K. Szcześniak. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 58 – za, 2 – przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW nadała stopień doktora. 

b) Mgr Anna Kłaczyńska (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński), tytuł: Hybrydy leksykalne z elementami 

angielskimi w języku polskim. 

Przewodnicząca Komisji: prof. J. Kowalewska-Dąbrowska. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW nadała stopień doktora. 

5. 7.  Zamknięcie przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta: 

mgr Maciej Wiktor (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak), tytuł: Struktury narracyjne w filmach Terry’ego 

Gilliama. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW zamknęła przewód doktorski. 

Ad 6. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

Ogłoszono termin składania wniosków o granty. Upływa on 14 grudnia. Wnioski mogą składać i 

doktoranci, i młodzi pracownicy, i pracownicy z większym stażem. Gdyby ktoś potrzebował pomocy w 

zredagowaniu takiego wniosku, może się zgłosić do dziekana, prof. S. Rośka.  

Ad 7. Pracownie i zespoły badawcze. 

Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

 Powstała jedna pracownia, a mianowicie założona przez prof. B. Zwolińską i prof. F. Tomaszewskiego 

Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną. 

RW jednomyślnie przyjęła powstanie tej jednostki do akceptującej wiadomości. 

Ad 8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 9 października 2014 r. Prowadzenie obrad 

przejął dziekan, prof. A. Ceynowa. 
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Skład RW 138, w tym 102 pracowników samodzielnych; obecnych 80 osób, w tym 69 pracowników 

samodzielnych.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół. 

Ad 9.  Sprawy bieżące  i wolne wnioski. 

Dziekan, prof. A. Ceynowa, przypomniał o posiedzeniach Wysokiej Rady w listopadzie i grudniu: 

27.11. 2014 r. o godz. 11.30 – kolokwium habilitacyjne dra Marcina Całbeckiego z IFP 

4.12. 2014 r. o godz. 11.30 – posiedzenie zwykłe Rady Wydziału Filologicznego 

18.12. 2014 r. o godz. 11.30 – kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Haas z IFG. 

Zaapelował do pracowników samodzielnych o uczestnictwo w kolokwiach habilitacyjnych. 

 Dziekan, dr U. Patocka-Sigłowy, powiadomiła Wysoką Radę o zakończeniu rekrutacji na rok 

akademicki 2014 – 2015. Wielkie podziękowania należą się członkom wydziałowych komisji rekrutacyjnych, a 

także osobom pracującym nad powołanie nowych kierunków. Nasz Wydział uzyskał bardzo dobry wynik w 

porównaniu z innymi wydziałami UG.  Na studia stacjonarne I stopień przyjęliśmy 1943 osoby (w ub. roku 1812 

osób), także zwiększyła się liczba rozpoczynających studia stacjonarne II stopnia. Taki wynik uzyskaliśmy m.in. 

dzięki powstaniu nowych kierunków. 

 Na studia niestacjonarne I stopnia przyjęliśmy 303 osoby (w ub. roku 226), ale na studiach 

niestacjonarnych II stopnia udało się utworzyć jedynie filologię angielską, na którą się zgłosiło 82 osoby. W ub. 

roku różne kierunki tych studiów podjęło 160 osób. Należy zatem w przyszłym roku popracować tu nad 

rekrutacją. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa także podziękował członkom komisji rekrutacyjnych i tworzącym nowe 

kierunki. Powiedział, że kandydaci wybierający te nowe kierunki nie przyszliby do nas na tradycyjne kierunki. 

To dzięki rozszerzeniu oferty mamy tylu chętnych. Dążymy do tego, by nasz Wydział stał się miejscem, w 

którym będzie się można nauczyć wszystkich ważnych w dzisiejszym świecie języków. Jak to już zostało 

powiedziane planujemy uruchomienie studiowania wielu języków, a mianowicie portugalskiego, współczesnego 

greckiego, fińskiego (od przyszłego roku), japońskiego, koreańskiego, arabskiego, tureckiego. W ramach 

przygotowywanych studiów wschodnich będą lektoraty języków litewskiego i łotewskiego. Ten kierunek 

rozwoju Wydziału jest bardzo  ważny dla studentów, bo biznes interesuje się absolwentami znającymi powyższe 

języki. 

 Po zrealizowaniu porządku obrad dziekan, prof. A. Ceynowa, zamknął posiedzenie. 

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował dr Piotr Doroszewski.  


