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Protokół 

    posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

  12 marca 2015 roku 

 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, otworzył posiedzenie, powitał zebranych i przedstawił Wysokiej Radzie 

dwie książki: 

Katarzyna Wojan, Język angielski w polskiej leksykografii. Słowniki terminologiczne wydane w latach 1782– 

2012, Wyd. UG, Gdańsk 2014. 

Ksenofont, Wychowanie Cyrusa, przekład i opracowanie – prof. K. Głombiowski, prof. A. Marchewka, dr hab. 

B. Burliga, dr hab. A. Ryś. Jest to pierwsze pełne tłumaczenie na język polski. 

 Po przedstawieniu książek dziekan podał Wysokiej Radzie bieżące informacje. 

 Przyznawaną nauczycielom akademickim  przez UG Nagrodę im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 

otrzymała dziekan, dr Urszula Patocka-Sigłowy. 

 W tym roku na działalność statutową Wydział Filologiczny otrzymał 941 tys. zł, czyli 48% więcej niż 

w ubiegłym roku (2014 – 648 tys. zł). Zwiększenie tej sumy nastąpiło m.in. dzięki dużej liczbie publikacji, 

habilitacji i wniosków profesorskich. 

 Prorektor, prof. M. Szreder, zawiadomił o przygotowywaniu przez ministerstwo zasad parametryzacji w 

2016 r. Projekt rozporządzenia ma być gotowy do czerwca br., termin konsultacji społecznych wyznaczono do 

końca wakacji, a ostateczna postać rozporządzenia ma być gotowa do grudnia br. Ministerstwo podkreśla 

umiędzynarodowienie działalności. Będą szczodrze punktowane publikacje o wymiarze międzynarodowym, a 

także uczestnictwo osób z różnych krajów w kolegiach redakcyjnych czasopism. Za każdą monografię obojętnie 

w jakim języku otrzymuje się 25 pkt., za monografię zaś wyróżnioną – 50 pkt.  Pojawia się novum, czyli grupa 

wspólnej oceny. Mają to być jakoś podobierane grupy jednostek o podobnym profilu naukowym. Ważne będą 

uprawnienia tych jednostek do nadawania stopni naukowych. 

 Prof. M. Przylipiak przedstawił przygotowania do złożenia dwóch wniosków o uzyskanie uprawnień do 

nadawania doktoratów i z kulturoznawstwa, i z nauk o sztuce. Powstają bowiem na WF zarówno  prace 

kulturoznawcze, jak i teatrologiczne oraz filmoznawcze. Jednak te wnioski muszą być poparte wykazem 

osiągnięć dydaktycznych samodzielnych pracowników Wydziału, dlatego należy zgłaszać dane o 

wypromowanych doktorach, o przewodach doktorskich w toku, o napisanych recenzjach habilitacyjnych i 

profesorskich.   

 Dziekan, prof. A. Ceynowa dodał, że liczba uprawnień wpływa na naszą ocenę. Dopiero kiedy 

będziemy mieli odpowiednią liczbę doktoratów z kulturoznawstwa i nauk o sztuce, będziemy mogli się starać o 

uprawnienia do nadawania habilitacji w tych dziedzinach.  

 Prof. K. Szcześniak wystąpiła z wnioskiem o uczczenie pamięci zmarłego prof. Jerzego Sampa. 

Wysoka Rada uczciła jego pamięć minutą ciszy. 

 Prof. H. Chojnacki zapytał, jak będzie funkcjonowała administracja wydziałowa po przeprowadzeniu 

się części jednostek do nowego budynku. W obu budynkach – odpowiedział dziekan – pozostaną części biur 

dziekanatu, które w przyszłości staną się osobnymi dziekanatami. Choć przeniesienie się w lipcu wcale nie jest 

jeszcze pewne, już trzeba dawać odpór zakusom historyków, którzy np.  żądają przydzielenia im sal 

zajmowanych obecnie przez polonistykę. 

 Po zakończeniu części wstępnej posiedzenia dziekan przeszedł do zatwierdzenia porządku obrad. Prof. 

M. Adamiec o wykreślenie  z zaproponowanego porządku punktu 6.8.a. Ten punkt został usunięty. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW zaproponowany przez dziekana porządek posiedzenia został 

jednogłośnie przyjęty po dokonaniu poprawki zgłoszonej przez prof. M. Adamca.  

Porządek  posiedzenia: 

1. Sprawy personalne. 

2. Sprawy dotyczące toku studiów. 

3. Wniosek Zespołu do przygotowania projektów uchwał dotyczących toku postępowania o nadanie tytułu 

naukowego profesora dr hab. Wojciechowi Owczarskiemu, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej. 

4. Wniosek Komisji  habilitacyjnej – działającej według nowej procedury – dr Tatiany Krynickiej z 

Katedry Filologii Klasycznej.  

5. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2015. 

6. Sprawy doktorskie. 

7. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 

8. Pracownie i zespoły badawcze. 

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 15.01.2015 r. 

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                              

Ad 1. Sprawy personalne. 
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Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

1. 1. Zatrudnienie: 

a. prof. dr hab. Stefan Chwin – w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych,  zatrudnienie na  stanowisku  

profesora zwyczajnego w  Instytucie Filologii Polskiej  na umowę o pracę  od 01.04.2015 r. do ukończenia 70. 

roku życia. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 76 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

b. Prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska – w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych,  zatrudnienie na  

stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG w  Instytucie Filologii Germańskiej  na umowę o pracę  od 

01.04.2015 r. do ukończenia 67 roku życia. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 80 – za, 1 – przeciw, 5 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

c. Dr hab. Jan Sikora  – zatrudnienie na  stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie Filologii 

Germańskiej na umowę o pracę  od 01.04.2015 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 76 – za, 1 – przeciw, 9 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

d. Dr hab. Piotr Millati  – zatrudnienie na  stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie Filologii 

Polskiej na umowę o pracę  od 01.04.2015 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 78 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

e. Dr hab. Beata Milewska  – zatrudnienie na  stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie Filologii 

Polskiej na umowę o pracę  od 01.04.2015 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 78 – za, 1 – przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

f. Dr hab. Olga Kubińska  – zatrudnienie na  stanowisku  adiunkta ze stopniem dra hab. w Instytucie Anglistyki i 

Amerykanistyki  na umowę o pracę  od  15.03.2015 r. na okres 5 lat. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 77 – za, 1 – przeciw, 5 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

g. Dr Robert Kowalski  – zatrudnienie na  stanowisku  starszego wykładowcy  w  Katedrze Lingwistyki 

Stosowanej i Translatoryki  na zastępstwo od  16.03.2015 r. do 15 02. 2016 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 74 – za, 3 – przeciw, 6 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

h. Dr Karolina Drozdowska  – zatrudnienie na  stanowisku  adiunkta w Instytucie Skandynawistyki i 

Lingwistyki Stosowanej  na umowę o pracę  od 15.03.2015 r. na okres 8 lat. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 81 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

1. 2. Powołanie: 

a. prof. dr hab. Jan Ciechowicz – powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Kultury i Sztuki w 

Instytucie Filologii Polskiej od 15 marca br. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 81 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW zatwierdziła powołanie. 

b. Prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki – powołanie do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Skandynawistyki 

i Lingwistyki Stosowanej od 15 marca br. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 81 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zatwierdziła powołanie. 

c. Prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska– powołanie do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Filologii 

Germańskiej od 1kwietnia br. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 77 – za, 4 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW zatwierdziła powołanie. 

d. Prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak – powołanie do pełnienia funkcji kierownika Katedry 

Rosjoznawstwa od 13 marca br. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 82 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW zatwierdziła powołanie. 

e. Dr Liliana Kalita – powołanie do pełnienia funkcji koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki od 1kwietnia 

br. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 83 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW zatwierdziła powołanie. 
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f. Wniosek dyrektora Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki – w związku z rezygnacją Pana prof. dr hab. Davida 

Malcolma z funkcji zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych, proszę o powołanie Pani prof. UG, dr hab. Jean 

Ward do pełnienia tej funkcji (obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. studenckich) od 15 marca br. do 

końca kadencji obecnych władz. 

Prof. M. Wilczyński wyjaśnił, że prof. D. Malcolm poprosił o zwolnienie z tej funkcji z powodu dużej liczby 

innych obowiązków. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 81 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zatwierdziła powołanie. 

g. Dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki jednocześnie prosi o powołanie Pani dr Eweliny Kozielskiej-

Gutowskiej do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora ds. studenckich od 15 marca br. do końca kadencji obecnych 

władz. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 83 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zatwierdziła powołanie. 

1. 3. Urlop: 

dr Janina Gesche – prośba o udzielenie bezpłatnego urlopu w terminie 1.04.2015 r. – 31.07.2015 r. ze względu 

na konieczność prowadzenia badań naukowych poza uczelnią. 

Prof. D. Olszewska powiedziała, że dyrekcja Instytutu Filologii Germańskiej negatywnie zaopiniowała to 

podanie z powodu kłopotów z obsadą zajęć. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 16 – za, 40 – przeciw, 28 się wstrzymało. 

RW nie udzieliła urlopu.   

1. 4. Stypendium: 

dr Maja Wojciechowska z Instytutu Filologii Polskiej – prośba o poparcie wniosku dotyczącego przyznania 

stypendium dla młodych naukowców. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 82 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW poparła wniosek.  

 

Ad 2. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, dr U. Patocka-Sigłowy.   

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

A. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia na rok 2015/2016. Limit wynosi 2087 studentów. Liczymy na to, że 

uzyskamy dodatkowe miejsca od tych wydziałów UG, którym gorzej pójdzie rekrutacja.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli limit przyjęć przy 2 głosach się wstrzymujących. 

B. Zatwierdzenie zasad rekrutacji na rok 2016/2017.  Limit wynosi 2087 studentów. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli limit przy 1 głosie się wstrzymującym. 

C. Zatwierdzenie terminów rekrutacji na rok 2016/2017: 

I stopień ― do połowy lipca; mniej popularne kierunki ― do połowy sierpnia. 

II stopień ― do września. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli terminy rekrutacji. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, podniósł fakt, że w ciągu ostatnich 7 lat liczba studentów Wydziału 

wzrosła z 3,5 do 4,5 tys.  

Katedra Skandynawistyki.  Rada Programowa kierunku skandynawistyka zwraca się z prośbą o  

wprowadzenie  korekty na I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia:  

― zmianę nazwy przedmiotu ze ‘środowisko geograficzne Skandynawii’ na ‘środowisko geograficzne krajów 

nordyckich’ 

― zmianę charakteru przedmiotu ‘literatury Finlandii’ z wykładu na konwersatorium.  

Zmiany są spowodowane dopasowaniem istniejącej oferty do otwieranej w październiku 2015 nowej 

specjalności. Korekta nie spowoduje zmian efektów kształcenia. 

Rada Programowa prosi również o korektę programu studiów podyplomowych. Propozycja korekty dotyczy 

nowego uruchomienia studiów  mającego nastąpić  w październiku 2015 roku: 

 a.  przeniesienie przedmiotów ‘kultury arktyczne’ i ‘wybrane zagadnienia ekonomiczne   krajów 

nordyckich’ z semestru II do semestru IV;  

 b.  przeniesienie przedmiotów  ‘kultura  Skandynawii’ i ‘wybrane zagadnienia społeczne 

 Skandynawii’  z semestru IV do semestru II. 

Korekta na studiach podyplomowych nie przekracza 25% programu i  nie spowoduje zmian efektów kształcenia 

ani  nie pociągnie za sobą zmian w  przypadającej na każdy semestr  liczbie godzin i punktów ECTS.   

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Ad 3. Wniosek Zespołu do przygotowania projektów uchwał dotyczących toku postępowania o nadanie tytułu 

naukowego profesora dr hab. Wojciechowi Owczarskiemu, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej. Prowadzenie 

obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek. 
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Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

Wniosek przedstawił prof. J. Ciechowicz, przewodniczący Zespołu. 

Zespół do przygotowania projektów uchwał w toku postępowania o nadanie tytułu naukowego 

profesora dr hab. Wojciechowi Owczarskiemu, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej powołany uchwałą Rady 

Wydziału Filologicznego z dnia 15 stycznia 2015 r. w składzie: prof. dr hab. Jan Ciechowicz – przewodniczący, 

prof. dr hab. Mirosław Przylipiak, prof. dr hab. Michał Mrozowicki, prof. dr hab. Mirosław Ossowski, prof. dr 

hab. David Malcolm po zapoznaniu się z dokumentacją, to znaczy 

― wnioskiem kandydata do tytułu naukowego profesora,  

― autoreferatem,  

― ankietą osiągnięć naukowych, 

― wskazanym w ankiecie najważniejszym osiągnięciem naukowym, które stanowi książka „Sennik polski. 

Literatura, wyobraźnia i pamięć” wydana przez gdańskie wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria w 2014 roku, 

stwierdza, że kandydat spełnia wymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (z późn. zmianami) o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki upoważniające do wszczęcia postępowania o nadanie 

tytułu naukowego profesora oraz uznaje wniosek za w pełni uzasadniony i rekomenduje go radzie Wydziału 

Filologicznego. 

Zespół do przygotowania projektów uchwał w toku postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Panu 

prof. UG, dr hab. Wojciechowi Owczarskiemu z Instytutu Filologii Polskiej proponuje listę kandydatów na 

recenzentów dorobku Kandydata: 

Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk humanistycznych. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 61 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW uchwaliła wszczęcie postępowania. 

Wyznaczenie kandydatów na recenzentów: 

1. Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel – UJ. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

2. Prof. dr hab. Przemysław Czapliński – UAM. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

3. Prof. dr hab. Paweł Dybel – IFiS PAN. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

4. Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski – UJ. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

5. Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz - Universite Paris-Sorbonne, dyrektor Centre de civilisation polonaise. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

6. Prof. dr hab. Jarosław Ławski – UWB. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

7. Prof. dr hab. Aleksander Madyda – UMK. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

8. Prof. dr hab. Marta Piwińska – IBL PAN. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

9.  Prof. dr hab. Prof. dr hab. Maria Janion – IBL PAN. 

10.  Prof. dr hab. Zbigniew Osiński – UW. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 63 –za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 4. Wniosek Komisji habilitacyjnej – działającej zgodnie z nowa procedurą – dr Tatiany Krynickiej z Katedry 

Filologii Klasycznej. 

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

Uchwałę przedstawiła prof. A. Marchewka. 

UCHWAŁA 

Komisji habilitacyjnej powołanej w dniu 2 września 2014 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 

na podstawie art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
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stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. 

z 2011 r., nr 84, poz. 455) w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Tatiany Krynickiej w 

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.  

Komisja, działając zgodnie z ww. ustawą, w oparciu o rozporządzenie MNiSzW z dnia 22 września 2011 r. w 

sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), na posiedzeniu w 

dniu 31 stycznia 2015 roku, w którym uczestniczyło sześcioro członków Komisji, opierając się na opiniach 

recenzentów, uznała, że przedstawione przez dr Tatianę Krynicką prace, składające się na osiągnięcia naukowe 

uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, jak również opisana w referacie aktywność naukowa po otrzymaniu 

stopnia doktora, mają charakter wskazanego w Ustawie znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej 

(literaturoznawstwo) oraz istotnej aktywności naukowej. W głosowaniu jawnym (z wynikiem 6 głosów za, 0 

głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się) Komisja podjęła uchwałę, w której wyraża pozytywną opinię w 

sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo Pani 

dr Tatianie Krynickiej – adiunktowi w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. 

Komisja przekazuje niniejszą opinię Radzie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego z wnioskiem o 

jej przegłosowanie. 

Uchwała o nadanie stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie 

literaturoznawstwo. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 –za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.  

RW stopień doktora habilitowanego. 

Ad 5.  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2015. 

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

Dziekan, prof. S. Rosiek, poinformował Wysoką Radę, że został ogłoszony 1. moduł konkursu pt. 

Tradycja. Zebranie osób, które przystąpiły do tego konkursu, odbędzie się po posiedzeniu Wysokiej Rady. 

Gdyby ktoś jeszcze chciał przystąpić do tego konkursu z gotowym projektem, to jeszcze jest to możliwe. 

Powinien się jednak pospieszyć, bo termin zgłoszeń upływa 23 marca. Wkrótce zostaną ogłoszone dwa następne 

moduły konkursu, a mianowicie Rozwój i Umiędzynarodowienie. W rektoracie działa Biuro Zarządzania 

Krajowymi Projektami Naukowymi, które zawiadamia o terminach konkursów.  

Konkursy ogłasza też Narodowe Centrum Nauki. Z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z kolei można uzyskać 

dotację na wydanie książki, ale tam termin zgłaszania wniosków upływa 2 kwietnia. Młodzi naukowcy powinni 

też pamiętać o Fundacji Lanckorońskich. 

Zabrała także głos dr K. Świerk i powiedziała, że Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

przeznaczył w tym roku na trzy moduły konkursu 80 mln zł. W ramach modułu Umiędzynarodowienie 

przewidziano pieniądze na tłumaczenie polskich czasopism naukowych na inne języki. Tym powinni się 

zainteresować redaktorzy tych czasopism.  

Dziekan, prof. A. Ceynowa, poinformował zebranych, że dr K. Świerk przyjęła propozycję prorektora, 

prof. G. Węgrzyna, i przenosi się do rektoratu. Zostanie zatem ogłoszony konkurs na kierownika dziekanatu.    

Ad 6.  Sprawy doktorskie. 

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

6. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 

a) mgr Paulina Jaszczerska-Urbańczyk (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski)  

1. prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski – przewodniczący 

2. dr hab. Marcin Całbecki 

3. prof. dr hab. Jan Ciechowicz 

4. prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz  

5. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk 

6. dr hab. Piotr Millati 

7. prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

b) Mgr Patrycja Lisiecka (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Ewa Czaplewska)  

1. prof. UG, dr hab. Stanisław Milewski - przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Marek Cybulski 

3. prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska 

4. prof. UG, dr hab. Zenon Lica 

5. prof. dr hab. Edward Łuczyński 

6. prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska 

7. prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec 
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W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

6. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego:  

― w zakresie językoznawstwa: 

Mgr Karolina Czemplik (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Zenon Lica); tytuł: Nazwiska mieszkańców parafii 

Osie na podstawie ksiąg chrztu z lat 1742 -1922. 

Zakres egzaminu kierunkowego: antroponimia. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

― W zakresie literaturoznawstwa: 

a) Mgr Agnieszka Bednarek (opiekun naukowy: prof. AP, dr hab. Sławomir Rzepczyński); tytuł: Homo Capax, 

Capax Hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama Mickiewicza. 

Zakres egzaminu kierunkowego: mickiewiczologia XX wieku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

b) Mgr Roksana Zgierska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Jean Ward); tytuł: Realms of Disillusion: The 

Functions of Intertextuality, Narrational Configuration, and the Construction of the Implied Reader in Evelyn 

Waugh’s Fiction. (Obszary deziluzji: funkcje intertekstualności, konfiguracji narracyjnej oraz konstrukcji 

czytelnika wirtualnego w wybranych  powieściach Evelyna Waugha). 

Zgoda Rady Wydziału na pisanie pracy w języku angielskim. 

Zakres egzaminu kierunkowego: proza brytyjska 1920-1970. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

c) Mgr Aleksandra Słyszewska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Jeana Ward); tytuł: Sacrament and the 

English Catholic Novel (Sakramenty w angielskiej powieści katolickiej). 

Zgoda Rady Wydziału na pisanie pracy w języku angielskim. 

Zakres egzaminu kierunkowego: rozwój literatury katolickiej w Anglii od połowy XIX wieku po połowę XX 

wieku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

6. 3. Korekta tytułu pracy doktorskiej: 

Mgr Alicja Wódkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska, tytuł: Na tropie podmiotu. O 

sposobach kształtowania się kobiecego „ja” w polskiej prozie autobiograficznej po roku 1989. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW zgodziła się na korektę tytułu pracy. 

4. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

a) Mgr Marta Gierczyńska-Kolas (promotor: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec); tytuł: A 

comparative analysis of metaphors used on Polish and American Internet forums for mothers (Analiza 

porównawcza metafor używanych na polskich i amerykańskich forach internetowych dla matek). 

Przyjęcie pracy: 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało. 

RW przyjęła pracę. 

Powołanie recenzentów: 

― prof. UKW, dr hab. Anna Bączkowska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW powołała recenzenta. 

― Prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 59 – za, 2 było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.  

RW powołała recenzenta. 

b) Mgr Małgorzata Zawadzka (promotor: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki); tytuł: Kino nomadycznych 

tożsamości Anga Lee. 

Przyjęcie pracy: 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 6 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała recenzenta. 

― Dr hab. Elżbieta Durys (UŁ). 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
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RW powołała recenzenta. 

6. 5. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

a) Mgr Izabela Dixon (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz), tytuł: A Linguistic Study of Fear in English 

(Językoznawcze studium strachu w języku angielskim). 

Obrona doktorska: czwartek, 16 kwietnia 2015 r., godz. 12.00, sala 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW dopuściła do obrony pracy doktorskiej. 

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

mgr Nicolas Rougier (promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska), tytuł: 

La correction des erreurs dans les productions écrites: le cas des enseignants et des apprenants polonais de FLE 

(Percepcja błędu w pracach pisemnych w nauczaniu/uczeniu się języka francuskiego przez Polaków.) 

Przewodnicząca komisji: prof. K. Szcześniak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

6. 7. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 

a) mgr Mirosława Wójtowicz (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski), tytuł: Rola biblioterapii i biblioteki 

szkolnej w pracy z uczniami z dysleksją i uczniami ryzyka dysleksji. 

Przewodniczący komisji: prof. M. Adamiec. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW nadała stopień doktora. 

b) Mgr Adrianna Adamek-Świechowska (promotor: prof. dr hab. Józef Bachórz); tytuł: „Quo vadis?” Henryka 

Sienkiewicza. Od intencji do tekstu. 

Przewodniczący komisji: prof. J. Ciechowicz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

6. 8. Wyróżnienie pracy doktorskiej: 

mgr Adrianna Adamek-Świechowska (promotor: prof. dr hab. Józef Bachórz); tytuł: „Quo vadis?” Henryka 

Sienkiewicza. Od intencji do tekstu. 

Przewodniczący komisji: prof. J. Ciechowicz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW wyróżniła pracę. 

Ad 7. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

 Dziekan, prof. S. Rosiek powiadomił zebranych, że trwają prace nad nowym regulaminem 

przyznawania stypendiów doktorantom. 

Ad 8. Pracownie i zespoły badawcze. 

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

 Dziekan, prof. S. Rosiek, poprosił tych kierowników zespołów i pracowni badawczych, którzy jeszcze 

nie złożyli sprawozdań, by zrobili to, nie zwlekając.   

Ad 9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 15 stycznia  2015 r.  

Skład RW 139 osób, w tym 103 pracowników samodzielnych; obecnych 90 osób, w tym 72 pracowników 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół. 

Ad 10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, przypomniał ważne terminy: 

26.03.2015 r. o godz. 11.30 – kolokwium habilitacyjne dra M. Kraski z IFP (ostatnie kolokwium według starej 

procedury); 

9.04.2015 r. o godz. 11.30 – posiedzenie zwykłe Rady Wydziału Filologicznego. 

 Następnie dziekan zachęcił do przystępowania do konkursów, o których mówili dziekan, prof. S. 

Rosiek, i dr K. Świerk, pożegnał zebranych i zamknął posiedzenie. 

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował dr Piotr Doroszewski. 


