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                                                                         Protokół 

                                              posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

                                                             14 września 2016 roku 

 

 Dziekan, prof. M. Michalski, zagaił posiedzenie i powitał zebranych członków Wysokiej Rady. 

Następnie dziekan wręczył listy gratulacyjne rektora z okazji jubileuszów pracowniczych. 

Otrzymali je prof. prof. K. Szcześniak (oboje po 45 lat pracy) tudzież E. Rogowska-Cybulska (30 lat pracy). 

Po wręczeniu listów gratulacyjnych dziekan poinformował o powołaniu dr U. Patockiej-Sigłowy na 

pełnomocnika dziekana do spraw studenckich. Dr U. Patocka-Sigłowy zrezygnowała z pobierania 

wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji. Dziekan wyraził pani doktor swą głęboką wdzięczność za 

dotychczasowy wkład  pracy na rzecz Wydziału i za dbałość o jego finanse. 

Z kolei dziekan przedstawił dwie książki: 

Fortschritt, unverhofft. Deutsprachige Schriftsteller und die Solidarność ―eine Anthologie, herausgegeben 

von Marion Brandt, Fibre Verlag, Osnabrück 2016.   

Druga książka o tematyce bibliologicznej była autorstwa prof. Mai Wojciechowskiej. 

 Po przedstawieniu książek dziekan omówił planowany porządek posiedzenia, który został następnie 

poddany pod głosowanie. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 76 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła porządek posiedzenia. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału  14.07.2016 r. 

2. Uchylenie uchwały Rady Wydziału podjętej  14.07.2016 r.  

3. Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem kadencji 2016–2020. 

4. Sprawy personalne. 

5. Sprawy dotyczące toku studiów. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

6. Sprawy doktoranckie. 

7. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Izabeli Morskiej  

z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

8. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Beacie Dworakowskiej 

z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku. 

9. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania  nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr Jolancie Chomko. 

10. Pracownie i zespoły badawcze. 

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                                       

Ad 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału 14.07.2016 r. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

 Do protokołu zgłoszono szereg poprawek, m.in. uczynili to prof. prof. M. Leśniak i A. Kątny. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 76 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW zatwierdziła protokół ze zgłoszonymi poprawkami. 

Ad 2. Uchylenie uchwały Rady Wydziału podjętej 14.07.2016 r., w wyniku głosowania dotyczącego 

rekomendacji udzielonej przez Komisję konkursową dr Izabeli Kujawie. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

 Dziekan następująco skomentował ten punkt. Komisja konkursowa nie rozstrzyga o zatrudnieniu, a 

jedynie opiniuje. Dlatego nie można się od tej decyzji odwołać. Potem swoją opinię wyrażają kolejno 

Wysoka Rada i dziekan. O zatrudnieniu decyduje natomiast rektor. Ponieważ została podważona 

prawomocność lipcowej uchwały RW w tej sprawie i wiadomość o tym dotarła do rektoratu, powinniśmy 

najpierw uchylić tę uchwałę, a potem poddać ją jeszcze raz głosowaniu. Gdybyśmy tak nie postąpili, 

uchyliłby ją Senat UG.    

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 2 było przeciwnych, 8  się wstrzymało. 
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RW unieważniła uchwałę. 

Ad 3. Sprawy organizacyjne związane z rozpoczęciem kadencji 2016–2020. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

 Przed rozpoczęciem procedowania tego punktu dziekan powiedział o planowanych posunięciach 

organizacyjnych. Kolejne posiedzenia RW będą się odbywały w drugie czwartki miesiąca. Tydzień 

wcześniej, czyli w pierwsze czwartki miesiąca, sprawy mające trafić pod obrady RW zostaną omówione  

podczas spotkania kolegium dziekańskiego. To wszystko, co powinno się znaleźć w porządku posiedzenia, 

należy zgłosić do piątku poprzedzającego czwartkowe obrady RW. To rozwiązanie umożliwi rozsyłanie 

aneksu w poniedziałek. 

 Po spotkaniu z władzami rektorskimi wiadomo, co powinniśmy poprawić w funkcjonowaniu 

Wydziału. Przede wszystkim trzeba zmagać się z deficytem. Przewiduje się jego wysokość w tym roku na 

1,5 mln zł. Konieczne jest przeto  wzmocnienie dyscypliny finansowej. 

 Dochody własne WF-u wyniosły w tym roku 858 tys. zł, a wydatki 880 tys. Z dotacji na działalność 

naukową (478 tys. zł) zostało 3.745 zł. Jednak poszczególne jednostki zapewne nie wydały jeszcze 

wszystkich środków przekierowanych do nich. Powinny więc zwrócić do wspólnej puli pieniądze, których 

nie będą w stanie wykorzystać. 

 Musimy opracować regulaminy przydzielania środków na działalność naukową. Trzeba będzie 

zmierzać ku dotowaniu takich przedsięwzięć, które przynoszą punkty Wydziałowi, czyli przede wszystkim 

na publikacje. W podaniach o dotacje należy podkreślać, jaką korzyść punktową przyniosą. 

 Musimy przestrzegać drogi służbowej, żeby usprawniać działanie Wydziału. Sprawy zatem należy 

zgłaszać bezpośrednim przełożonym, a do dziekana tylko takie, które są w jego gestii. Nie powinno się 

zwracać do rektora z pominięciem  szczebli wydziałowych.  

   
3.1. Zmiany organizacyjne w jednostkach:  

a. Utworzenie w Instytucie Skandynawistyki Pracowni Języka, Kultury i Społeczeństwa Finlandii ― 

pracownia do tej pory funkcjonowała w ramach Katedry Skandynawistyki. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 78 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

b. Zmiana nazwy Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Instytut Rusycystyki  

i Studiów Wschodnich – nowa nazwa została zatwierdzona przez Radę Instytutu. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 76 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW zmieniła nazwę Instytutu. 

3.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej (dbającej o prawidłowość głosowań). 

 Komisja ma czuwać, by podczas wszystkich głosowań było kworum. Sytuacja z lipcowego 

posiedzenia RW, kiedy zakwestionowano kworum w czasie jednego z głosowań, nie może się powtórzyć. 

Musimy pamiętać o zasadzie 1 osoba ― 1 głos. 

 Do Komisji zgłoszono następujące kandydatury: mgr A. Chołomej, dr Z. Domarski, prof. M. 

Leśniak, prof. E. Wierzbowska i prof. B. Zwolińska.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 66 – za, 8 było przeciwnych, 4 się wstrzymało. 

RW powołała Komisję Skrutacyjną. 

 Do tej Komisji wejdą jeszcze reprezentanci studentów i doktorantów, wyznaczeni przez te gremia. 

3.3. Informacja o przedstawicielach Wydziału powołanych do Komisji Senackich:                                  

Senacka Komisja Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu ― dr Urszula Patocka-Sigłowy 

Senacka Komisja Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy Międzynarodowej ― prof. UG, dr hab. Tomasz 

Swoboda; 

Senacka Komisja ds. Komercjalizacji i Transferu Technologii ― dr Ewelina Gutowska-Kozielska; 

Uczelniana Komisja Oceniająca ― prof. dr hab. Marek Wilczyński; 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich ― prof. dr hab. Zbigniew 

Majchrowski; 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów ― dr Ewelina Gutowska-Kozielska; 

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Studentów ― dr Liliana Kalita; 

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów ― dr Ewelina Gutowska-Kozielska; 
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Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw Doktorantów  ― dr Liliana Kalita; 

Uczelniana Komisja Socjalna ―  mgr Teresa Gałęzowska; 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Doktorantów ― prof. UG, dr hab. Diana Oboleńska. 

Ad 4. Sprawy personalne. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

4.1. Udzielenie poparcia do pełnienia funkcji w kadencji 2016–2020: 

a. prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska z Instytutu Filologii Polskiej – kierownik Centrum Kultury i Języka 

Polskiego dla Cudzoziemców. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 78 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW udzieliła poparcia. 

b. Dr Justyna Pomierska z Instytutu Filologii Polskiej – kierownik Centrum Języka  

i Kultury Kaszubskiej. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW udzieliła poparcia. 

c. Dr Grzegorz Piotrowski  z Instytutu Badań nad Kulturą – pełniący obowiązki kierownika Katedry 

Kulturoznawstwa. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 74 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW udzieliła poparcia. 

d. Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan – kierownik Pracowni Języka, Kultury  

i Społeczeństwa Finlandii. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 71 – za, 1 był przeciwny, 5 się wstrzymało. 

RW udzieliła poparcia.                                                                                                          

e. Prof. UG, dr Wu Lan – odwołanie z pełnienia funkcji kierownika Pracowni Sinologii  

w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej z dniem 30.09.2016 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 1 był przeciwny, 6 się wstrzymało. 

RW udzieliła poparcia. 

f. Prof. dr hab. Tomasz Lisowski – powołanie do pełnienia funkcji kierownika Pracowni Sinologii w 

instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej z dniem 1.10.2016 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, nikt nie był przeciwny, 5 się wstrzymało. 

RW udzieliła poparcia. 

4.2. Zatrudnienie: 

a. dr Izabela Kujawa – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej w Katedrze 

Językoznawstwa i Teorii Przekładu od 15.11.2016 r. na okres czterech lat. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 50 – za, 7 było przeciwnych, 18 się wstrzymało. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

b. Dr Aleksandra Wiktorowska – zatrudnienie w Instytucie Filologii Romańskiej w Katedrze Literatury 

Romańskiej na stanowisku adiunkta od 1.10.2016 r. na okres 12 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 1 był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

c. Dr Josefa Carpena-Mendez – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Kulturoznawstwa od dnia 

1.01.2017 r. do 31.12.2018 r., finansowanie z projektu NCN POLONEZ, nr decyzji 2015/19/P/HS2/02073. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

d. Mgr Irina Antonenko – zatrudnienie na stanowisku lektora w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, od 1.10.2016 r. na okres 

12 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

e. Mgr Marta Noińska – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, od 1.10.2016 r. na okres 

33 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 71 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 
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RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

f. Prof. dr hab. Józef Grabarek – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego  

w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, w Katedrze Językoznawstwa Diachronicznego i 

Synchronicznego, od 1.10.2016 r. do 31.10.2018 r.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 72 – za, 4 było przeciwnych, 5 się wstrzymało. 

 RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

g. Dr Seàn Moran – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i 

Translatoryki, w Katedrze  Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego, od 1.10.2016 r. do 

21.11.2018 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 72 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

h. Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie 

Filologii Polskiej w Katedrze Polonistyki Stosowanej od 1.10.2016 r. do 30.09.2021 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

i. Prof. dr hab. Ewa Graczyk – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii 

Polskiej , w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej od 1.10.2016 r. do 30.09.2020 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 71 – za, 2 było przeciwnych, 3 się wstrzymało. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

j. Dr Marcin Fortuna – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki  

i Amerykanistyki , w Katedrze Językoznawstwa od 1.10.2016 r. na okres 12 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 72 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW podjęła decyzję o zatrudnieniu. 

4.3. Urlop: 

a. prof. UG, dr hab. H. Wątróbska z Katedry Slawistyki – urlop od 1.10.2016 r. do 30.9.2017 r.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 69 – za, 5 było przeciwnych, 3 się wstrzymało. 

RW udzieliła urlopu. 

b. prof. UG, dr hab. M. Eberharter-Aksu z Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki – urlop od 

1.10.2016 r. do 30.9.2017 r.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 68 – za, 4 było przeciwnych, 3 się wstrzymało. 

RW udzieliła urlopu. 

Ad 5. Sprawy dotyczące toku studiów. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. Prowadzenie obrad 

przejął dziekan prof. P. Sitkiewicz.  

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

5.1. Sprawy dotyczące toku studiów. 

a. Instytut Anglistyki i Amerykanistyki prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów 

magisterskich w roku akademickim 2016/17 dla studentów filologii angielskiej oraz amerykanistyki przez 

niżej wymienione osoby: dr Aldridge Ross, dr Bielenia-Grajewska, dr Anna Brodecka, dr Piotr 

Derengowski, dr Maria Fengler, dr Justyna Giczela-Pastwa, dr Michał Golubiewski, dr Ewelina Gutowska-

Kozielska, dr Karolina Janczukowicz, dr Anna Jarmołowska, dr Wioleta Karwacka,  

dr Andrzej Kołakowski, dr Paweł Kozielski, dr Anna Mazurkiewicz, dr Stanisław Modrzewski, dr Ewa 

Nawrocka, dr Mikołaj Rychło, dr Małgorzata Smentek-Lewandowska, dr Grzegorz Stunża, dr Xymena 

Synak, dr Monika Szuba, dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska, dr Welizarowicz Grzegorz, dr Beata 

Williamson, dr Tomasz Wiśniewski, dr Miłosz Wojtyna. 

 Szczegółowy wykaz prowadzonych przedmiotów znajduje się  w załączeniu. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

b. Katedra Slawistyki zwraca się z prośbą o  

― wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach slawistyka 

I st., studia bałkańskie I st., slawistyka II st. przez następujących pracowników ze stopniem doktora: 

dr Jolanta Dziuba, dr Anita Gostomska, dr Maša Guštin, dr Ewa Stawczyk, dr Natalia Wyszogrodzka, dr 

Dorota Żyłko; 
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― wyrażenie zgody na prowadzenie w roku akademickim 2016/2017 seminarium magisterskiego przez dr 

Mašę Guštin; 

― wyrażenie  zgody na prowadzenie  w roku akademickim 2016/2017 seminarium licencjackiego przez: 

dr Jolantę Dziubę, dr Anitę Gostomską, dr Mašę Guštin, dr Ewę Stawczyk,  

dr Natalię Wyszogrodzką, dr Dorotę Żyłko. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

c. Dyrekcja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

prowadzenie w roku akademickim 2016/2017 wykładów przez następujących pracowników IFW ze 

stopniem doktora:  

dr Katarzyna Arciszewska - polityka kulturalna Rosji (rosjoznawstwo, studia stacjonarne) 

dr Liliana Kalita - historia literatury rosyjskiej (filologia rosyjska, studia stacjonarne); najnowsza literatura 

rosyjska (filologia rosyjska, studia stacjonarne); wykład fakultatywny: kino rosyjskie wczoraj i dziś 

(filologia rosyjska, studia stacjonarne); polsko-rosyjskie stosunki kulturalne (rosjoznawstwo, studia 

stacjonarne); kultura masowa w Rosji (rosjoznawstwo, studia stacjonarne) 

dr Urszula Patocka-Sigłowy - funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku rosyjskim (rosjoznawstwo, studia 

stacjonarne); realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji (rosjoznawstwo i studia wschodnie, studia 

stacjonarne); wykład fakultatywny kierunkowy: zarządzanie organizacją (studia wschodnie, studia 

stacjonarne); elementy zarządzania projektami (studia wschodnie, studia stacjonarne); otoczenie kulturowe 

w biznesie (sinologia, studia stacjonarne i niestacjonarne); techniki negocjacji (studia bałkańskie, studia 

stacjonarne) 

dr Wanda Stec - organizacja i technika pracy tłumacza przysięgłego (filologia rosyjska, studia stacjonarne); 

realia społeczno-gospodarcze Rosji (filologia rosyjska, studia stacjonarne) 

dr Magdalena Jaszczewska - gramatyka opisowa języka rosyjskiego (filologia rosyjska, studia stacjonarne)  

dr Ewa Konefał - gramatyka opisowa języka rosyjskiego (filologia rosyjska, studia stacjonarne); 

komunikacja w sferze biznesu (filologia rosyjska, studia stacjonarne); wykład fakultatywny: innowacje w 

leksyce współczesnego języka rosyjskiego (filologia rosyjska, studia stacjonarne) 

dr Tatiana Siniawska-Sujkowska - język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego (filologia 

rosyjska, studia stacjonarne); komunikacja międzykulturowa (filologia rosyjska, studia stacjonarne); 

krajoznawstwo (rosjoznawstwo, studia stacjonarne); komunikacja międzykulturowa (rosjoznawstwo, 

studia stacjonarne); przekład tekstów specjalistycznych (filologia rosyjska, studia stacjonarne); przekład 

ustny (filologia rosyjska, studia stacjonarne) 

dr Anna Hau - psychologiczne aspekty komunikacji językowej (filologia rosyjska, studia stacjonarne); 

podstawy dydaktyki (filologia rosyjska, studia stacjonarne); komunikacja w korporacji (rosjoznawstwo, 

studia stacjonarne) 

dr Tatiana Kopac – wykład fakultatywny: percepcja i redagowanie tekstów pisanych (filologia rosyjska, 

studia stacjonarne); wykład fakultatywny: mentalność rosyjska (filologia rosyjska, studia stacjonarne) 

Jednocześnie Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

prowadzenie w roku akademickim 2016/2017 seminariów magisterskich na I roku studiów II stopnia  

dr Liliana Kalita (filologia rosyjska, studia stacjonarne). 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

d. Instytut Filologii Polskiej zwraca się z prośbą o zgodę na uzupełnienie zapisu zatwierdzonego na RW w 

dniu 2 czerwca 2016 r. z: 

„Polonistyczna specjalność nauczycielska na studiach II stopnia może być realizowana tylko przez 

studentów, którzy ukończyli specjalność nauczycielską na I stopniu filologii polskiej.  

Studenci, którzy ukończyli inną specjalność na kierunku filologia polska I stopnia, mogą realizować 

specjalność nauczycielską na II stopniu, pod warunkiem uzupełnienia przedmiotów Modułu2: 

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (90 godzin)” na 

 „Polonistyczna specjalność nauczycielska na studiach II stopnia może być realizowana tylko przez 

studentów, którzy ukończyli specjalność nauczycielską na I stopniu filologii polskiej.  

Studenci, którzy ukończyli inną specjalność na kierunku filologia polska I stopnia, mogą realizować 

specjalność nauczycielską na stopniu II, pod warunkiem uzupełnienia przedmiotów Modułu2: 



6 
 

Przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (90 godzin) oraz uzupełnienia wiadomości z 

Modułu 3 (dydaktyki przedmiotowej), niezbędnych do kontynuacji tego modułu na specjalizacji 

nauczycielskiej na studiach II stopnia”. 

Zapis ten wiąże się z troską o zapewnienie jak najlepszego przygotowania studentów do nauczania języka 

na wszystkich poziomach i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

nauczyciela.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

e. Instytut Filologii Polskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie seminariów 

licencjackich na III roku studiów I st. i seminariów magisterskich na I roku II st. (studiów niestacjonarnych) 

w roku akademickim 2016/2017 przez pracowników ze stopniem doktora: dr Aneta Lica, dr Piotr Kąkol, 

dr Dagmara Maryn-Stachurska, dr Zofia Pomirska, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr Katarzyna Szalewska. 

Jednocześnie Instytut Filologii Polskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów 

oraz/lub przypisanych im egzaminów na kierunkach filologia polska (studia I i II stopnia, stacjonarne i 

niestacjonarne), wiedza o teatrze (studia I stopnia, stacjonarne), teatrologia (studia II stopnia, stacjonarne) 

i etnofilologia kaszubska (studia I stopnia, stacjonarne) w roku akademickim 2015/2016 przez 

pracowników ze stopniem doktora:  

dr Katarzyna Borkowska, dr Bartosz Dąbrowski, dr Maciej Dajnowski, dr Magdalena Dalman, dr Anna 

Filipowicz, dr Magdalena Horodecka, dr Piotr Kąkol, dr Beata Kapela-Bagińska, dr Katarzyna Kiszkowiak 

dr Magdalena Kreft-Świetlikowska, dr Katarzyna Kręglewska, dr Aneta Lica, dr Hanna Makurat, dr 

Dagmara Maryn-Stachurska, dr Janusz Mosakowski, dr Artur Nowaczewski, dr Justyna Pomierska, dr 

Zofia Pomirska, dr Monika Pomirska, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr Anna Reglińska-Jemioł, dr Katarzyna 

Szalewska, dr Dariusz Szczukowski, dr Monika Żółkoś, a także pracowników ze stopniem doktora spoza 

Instytutu: dr Bartosz Filip (godziny zlecone), dr Joanna Lisiewicz (godziny zlecone), dr Monika Samsel 

(godziny zlecone), dr Jacek Friedrich, dr Grażyna Świętochowska, dr Sebastian Jakub Konefał, dr Joanna 

Sarbiewska, dr Adela Kożyczkowska, dr Jolanta Sokołowska, dr Anna Jarmołowska, dr Katarzyna 

Skrzypińska, dr Krzysztof Czub. 

 głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

f. Instytut Skandynawistyki uprzejmie prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów na 

kierunku skandynawistyka przez pracowników etatowych Instytutu Skandynawistyki ze stopniem doktora 

w roku akad. 2016/2017: 

dr Dorota Janukowicz 

„wybrane zagadnienia z literatury Szwecji” - II rok, 30 godz. semestr letni 

„literatura Szwecji” –I rok studia drugiego stopnia, 30 godz. semestr letni 

dr Katarzyna Michniewicz -Veisland 

„teoria literatury profil skandynawski” – I rok studia drugiego stopnia, 30 godz. semestr zimowy 

dr Justyna Haber-Biały 

„seminarium licencjackie” – III rok, 60h semestr zimowy i letni 

„proseminarium” – II rok, 30h semestr letni 

dr Maja Chacińska 

„seminarium magisterskie” – II rok studia drugiego stopnia, 60 godz. semestr zimowy i letni 

„podstawy i metody komunikowania społecznego – II rok, 30 godz. semestr zimowy 

„teoria i analiza przekazu medialnego” – III rok, 30 godz. semestr zimowy 

„środki komunikowania masowego w krajach nordyckich” - II rok, 30 godz. semestr letni 

dr Karolina Drozdowska 

„seminarium licencjackie” – III rok, 60 godz. semestr zimowy i letni 

„rynek wydawniczy w Skandynawii” - III rok, 30 godz. semestr zimowy 

dr Marta Grzechnik 

„proseminarium” – II rok, 30 godz. semestr letni 

„media a demokracja” - II rok, 30 godz. semestr zimowy 

„polityka w regionie bałtyckim” - I rok studia drugiego stopnia, 30 godz. semestr zimowy 
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„seminarium licencjackie” – III rok, 60 godz. semestr zimowy i letni 

„seminarium magisterskie” – I rok studia drugiego stopnia, 30h semestr letni 

„wstęp do studiów regionalnych” - I rok, 30h semestr zimowy 

„wstęp do studiów regionalnych” - II rok grupa fińska, 30 godz. semestr zimowy 

„podstawy ideowe społeczeństw nordyckich” - II rok, 30 godz. semestr letni 

dr Agata Lubowicka 

„kultury arktyczne” - II rok, 30 godz.  semestr zimowy 

„wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii” - II rok, 60 godz. semestr zimowy i letni 

„seminarium magisterskie” – I rok studia drugiego stopnia, 30 godz. semestr letni 

„wybrane zagadnienia z literatury Danii” - I rok, 30 godz. semestr letni 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

g. Instytut Filologii Germańskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie w roku 

akademickim 2016/17 wykładów i seminariów przez następujących pracowników ze stopniem doktora: 

dr Ewa Andrzejewska  

- seminarium magisterskie r. II st. II st. stacj. sem. zim. 30 godz./ sem. letni 30 godz. 

- metodologia badań empirycznych w glottodydaktyce r. I st. II st. stacj.  sem. zim. 20 godz. 

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 

- wstęp do literaturoznawstwa r. I st. I st. stacj. sem. zim. 30 godz. 

- seminarium licencjackie r. III st. I st. stacj. sem. zim. 30 godz. / sem. letni 30 godz. 

- polsko-niemieckie pogranicze kulturowe r. I st. II st. stacj. / sem. zim. 30 godz. 

dr Peter Clar   

- historia literatury niemieckiej r. III st. I st. stacj. sem. zim. 30 godz. 

- wykład monograficzny (Lit. XX w.) (dw.) r. I st. II st. stacj. sem. letni 30 godz. 

- współczesna literatura niemiecka r. I st..II st. niest. sem. zim. 20 godz.  

dr Anna Daszkiewicz 

- wykład wydziałowy r. I st. II st. niest. sem. zim. 10 godz. 

dr Dominika Janus  

- leksykologia kontrastywna (dw.) r. II st. II st. stacj. sem. zim. 30 godz. 

- gramatyka opisowa jęz. niemieckiego r. II st. II st. stacj. sem. zim. 30 godz. 

dr Izabela Kujawa 

- wstęp do językoznawstwa r. I st. I st. stacj. sem. zim. 30 godz. 

dr Iwona Legutko-Marszałek 

- psycholingwistyka r. III st. I st. stacj. sem. zim. 45 godz. 

dr Katarzyna Lukas 

- wstęp do teorii przekładu r. I st. I st. stacj. sem. letni 30 godz. 

- teoria przekładu r. II st. I  st. stacj. sem. zim. 15 godz. / sem. letni 30 godz. 

- terminologia ekon.-bizn. / warsztat tłumacza (dw.) r. I st. I st. niest. sem. zim. 20 godz. 

- elementy teorii translacji r. I st. II st. niest. sem zim. 20 godz. 

- teoria przekładu r. II st. I st. niest. sem. zim. 15 godz. 

- teoria przekładu r. II st. I st. niest. sem. letni 20 godz. 

dr Izabela Olszewska 

- wykład monograficzny r. I st. I  st. stacj. sem. letni 30 godz. 

- interkulturowość w języku i komunikacji r. II st. I st. stacj. sem. letni 30 godz. 

- historia języka r. III st. I st. stacj. sem. letni 30 godz. 

- historia języka r. II st. I st. niest. Sem. letni 20 godz. 

- historia języka z elementami leksykografii r. Ii st. Ii st. niest. sem. zim. 15 godz. / sem. letni 15 godz. 

dr Dariusz Pakalski 

- seminarium magisterskie r. II st. II st. niest. sem. zim. 30 godz. / sem. letni 30 godz. 

- historia literatury niemieckiej (w/ćw.) r. II st. I st. niest. sem. letni 30 godz. 

- wybrane zagadnienia z historii literatury r. II st. II st. niest. sem. letni 15 godz. 

dr Marek Perlikiewicz 

- historia krajów niem. obszaru językowego r. II st. I st. stacj. sem. zim. 30 godz. 
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- wiedza o krajach i kulturze niem. r. II st. I st. stacj. sem. letni 30 godz. 

- historia krajów niemieckojęzycznych r. I st. I st. niest. sem. zim. 20 godz. 

- seminarium licencjackie r. II st. I st. niest. sem. zim. 25 godz. / sem. letni 25 godz. 

- wstęp do literaturoznawstwa r. I st. I st. niest. sem. letni 20 godz.  

- dzieje kultury niemieckiej r. I st. II st. niest. sem. letni 15 godz. 

dr Magdalena Rozenberg 

- dydaktyka mediów r. I st. II st. stacj. sem. zim. 15 godz. 

- interkulturowa dydaktyka języka r. II st. II st. stacj. sem. letni 30 godz. 

dr Eliza Szymańska  

- historia literatury niemieckiej r. II st. I st. niest. sem letni 20 godz. 

- seminarium magisterskie r. I st. II st. niest. sem. zim 20 godz. / sem. letni 20 godz. 

- seminarium licencjackie r. II st. I st. stacj. sem. zim 30 godz. / sem. letni 30 godz. 

dr Marta Turska 

- seminarium licencjackie r. III st. I st. stacj. sem. zim. 30 godz. / sem. letni 30 godz. 

- przekład tekstów użytkowych r. II st. I st. stacj. sem. letni 15 godz. 

- język prawny r. I st. II st. niest. sem. zim. 20 godz. 

- przekład tekstów specjalistycznych r. II st. II st. niest. sem. zim. 20 godz.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

h. Katedra Logopedii UG prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów  

i seminariów przez adiunktów w roku akademickim 2016/2017 na kierunku logopedia przez następujące 

osoby: 

I  stopień 

dr P. Koprowski (historia Polski – I lic.) 

dr D. Budnik-Przybylska (psychologia ogólna - I lic.)  

dr n. med. E. Spodnik (anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu – I lic.) 

dr B. Kamińska (ortofonia – I lic., kultura języka polskiego – III lic., seminarium licencjackie – III lic.) 

dr E. Binkuńska (profilaktyka logopedyczna – I lic.) 

dr P. Kąkol (historia literatury polskiej – I lic.) 

dr A. Walencik-Topiłko (emisja i higiena głosu – I lic., logorytmika - II lic., metody diagnozy i terapii 

jąkania – III lic.) 

dr K. Kmita-Zaniewska  (pedagogika – I lic.) 

dr n. med. Z. Banecka-Majkutewicz (przedmiot medyczny do wyboru – II lic.) 

dr A. Banaszkiewicz (podstawy dydaktyki i metodyki logopedii – II lic., seminarium licencjackie) 

dr B. Łukaszewska (oligofrenopsychologia – II lic.) 

dr M. Dalman (literatura powszechna – II lic.) 

dr B. Kapela-Bagińska (dydaktyka języka polskiego – II lic., ewaluacja i pomiar dydaktyczny - III lic.) 

dr Z. Pomirska (dydaktyka literatury – II lic.) 

dr M. Pomirska (przedmiot polonistyczny do wyboru – II lic., literatura dla dzieci  

i młodzieży – II lic.) 

dr G. Kołodziej (proseminarium – II lic., seminarium licencjackie – III lic.) 

dr J. Kozaka (elementy psychologii klinicznej – III lic.) 

dr E. Kowalewska (surdologopedia – III lic.) 

dr K. Kaczorowska-Bray (afazja – III lic., oligofrenologopedia - III lic., seminarium licencjackie – III lic.) 

dr n. med. L. Glasner (percepcja wzrokowa w przekazie informacji – III lic.) 

II stopień 

dr n. med. J. Dziewiątkowski (wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy - I 

MU) 

dr B. Łukaszewska (neuropsychologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy – I MU, 

psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – I MU, parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego – II MU, 

zaburzenia komunikacji u dzieci autystycznych – II MU, psychologiczne aspekty pracy z osobami w 

podeszłym wieku – II MU, badanie neuropsychologiczne pacjenta z uszkodzeniem OUN – II MU) 

dr A. Walencik-Topiłko (metodyka emisji głosu – I MU, jąkanie – diagnoza i terapia – II MU) 
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dr n. med. A. Gójska-Grymajło (neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się – I MU, neuropatologia 

afazji i dysartrii – I MU) 

dr K. Kaczorowska-Bray (diagnoza i terapia afazji i dysartrii – I MU, diagnoza i terapia dziecka z 

mózgowym porażeniem dziecięcym – I MU, wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu 

mózgu – I MU, wspomagające sposoby porozumiewania się – II MU, dysfagia – II MU, afazja dziecięca – 

diagnoza i terapia – II MU, mowa osób z zaburzeniami psychicznymi – II MU) 

dr n. med. I. Domżalska-Popadiuk (podstawy neonatologii – I MU) 

dr E. Kowalewska (metody pracy logopedycznej z dzieckiem niedosłyszącym – II MU) 

dr A. Banaszkiewicz (terapia logopedyczna dzieci z rozszczepami – II MU) 

dr n. med. W. Nyka (podstawy fizjoterapii – II MU, rehabilitacja chorego z afazją – II MU, metody 

wspomagające rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznymi – II MU) 

dr n. med. J. Jabłońska-Brudło (metody wspomagające rehabilitację dziecka  

z uszkodzeniami neurologicznymi – II MU) 

dr K. Kampert (podstawy terapii behawioralnej- II MU) 

Katedra Logopedii prosi o jednorazową zmianę w roku akademickim 2016/2017 wykładów na ćwiczenia 

w zakresie następujących przedmiotów: 

wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń rozwoju (II MU). 

Powyższa prośba związana jest z brakiem specjalistów o odpowiednim stopniu naukowym  

w Katedrze Logopedii i w jednostkach z nią współpracujących.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

i. Instytut Filologii Romańskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wykładów w 

roku akademickim 2016/17 przez nauczycieli akademickich ze stopniem doktora: 

dr Barbara Brzezicka / fakultet kierunkowy „kultura krajów francuskojęzycznych / 

dr Joanna Drzazgowska  / elementy językoznawstwa ogólnego / 

dr Dorota Karwacka-Pastor / dot. studia bałkańskie / dr Katarzyna Kotowska  / fakultet  kierunkowy ,,Paryż, 

sztuka i historia/ dr Olga Nowak / fakultet kierunkowy ,,literatura i popkultura” 

dr Izabela Pozierak-Trybisz / leksykologia dr Mirosław Trybisz / teoria przekładu 

dr Gilles Quentel / historia języka, językoznawstwo stosowane 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

j. Katedra Filologii Klasycznej uprzejmie prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów na kierunku 

filologia klasyczna oraz Studium Humanitatis w roku akademickim 2016/17 przez następujących 

pracowników ze stopniem doktora: dr Grzegorz Kotłowski, dr Jacek Pokrzywnicki, dr Izabela Bogumił. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

k. Instytut Badań nad Kulturą uprzejmie prosi o wyrażenie zgodny na prowadzenie wykładów przez 

następujących adiunktów z Instytutu Badań nad Kulturą: dr dr Grażyna Świetochowska,  Sebastian 

Konefał,  Aleksandra Wierucka,  Grzegorz Piotrowski,  Magdalena Sacha,  Helena Draganik,  Barbara 

Forysiewicz,  Barbara Świąder ,  Katarzyna Kaczor,  Magdalena Howorus-Czajka. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 73 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

l. Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej uprzejmie prosi o drobną zmianę w siatkach. Należy 

120 godz. fakultetu na studiach stacjonarnych i 40 godz. fakultetu na studiach niestacjonarnych zamienić 

na konwersatoria. Ta modyfikacja pozwoli zlecić te zajęcia doktorantom. Nie wpłynie ani na sposób 

organizacji zajęć, ani na liczebność grup.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 72 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW przyjęła wniosek. 

5.2. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. Prowadzenie obrad przejął dziekan prof. T. Swoboda. 

Reprezentanci doktorantów przedstawili lis otwarty do Wysokiej Rady. Dotyczył on uczciwego 

podawania przez doktorantów osiągnięć we wnioskach o stypendia. Nie wszyscy doktoranci postępują tu 

etycznie, dlatego promotorzy podpisując sprawozdania swoim podopiecznym, powinni baczniej się tym 

sprawozdaniom przyglądać i zadbać, by były prawdziwe. 
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List doktorantów wywołał dyskusję. Zastanawiano się, w jaki sposób promotor ma sprawdzać 

prawdziwość sprawozdań doktorantów. Dlaczego podpis promotora ma stanowić  poświadczenie danych 

zawartych w sprawozdaniu? To Rada Doktorantów powinna sprawdzać rzetelność sprawozdań. 

Dyskusję podsumował dziekan prof. T. Swoboda. Opieka nad doktorantem wymaga orientowania, 

co on zrobił. To łączy się z kwestią, ilu doktorantów może prowadzić promotor. Ustawa o studiach 

doktoranckich z kwietnia 2016 r., a także nowy regulamin studiów doktoranckich z sierpnia 2016 r. 

nakładają na nas obowiązek ustalenia maksymalnej liczby doktorantów z otwartymi przewodami, których 

może mieć pod opieką jeden promotor. Zdaniem dziekana Swobody nie może to być liczba większa niż 

sześciu. Ponadto musimy określić, w ciągu ilu lat od momentu otworzenia przewodu trzeba będzie obronić 

rozprawę doktorską. Kolegium dziekańskie przygotuje oba te wnioski i zostaną one poddane pod  

głosowanie podczas październikowego posiedzenia RW. Powinniśmy też ograniczyć ogólną liczbę 

doktorantów, bo wszyscy mamy poczucie, że wśród nich są osoby, które nie powinny się znaleźć na 

studiach III stopnia. 

Dziekan prof. T. Swoboda zaapelował też o jak najszybsze zgłaszanie seminariów otwartych oraz 

wykładów mistrzowskich.   

Ad 6. Sprawy doktoranckie. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

Umorzenie postępowania doktorskiego na wniosek kandydatki: 

a) mgr Martyna Wielewska-Baka (promotor: prof. UG, dr hab. Maciej Michalski).  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW umorzyła postępowanie. 

b) Mgr Irena Chawrilska (promotor: prof. dr hab. Stanisław Rosiek).  

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

RW umorzyła postępowanie. 

c) Mgr Miłosława Kosmulska (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński).  

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

RW umorzyła postępowanie. 

Ad. 7. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo, dr Izabeli Morskiej z Instytutu Anglistyki i 

Amerykanistyki. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

Wszczęcie postępowania. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wszczęła postępowanie. 

Powołanie członków Komisji habilitacyjnej: 

prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim – recenzent. 

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

RW powołała recenzenta. 

Prof. UG, dr hab. Mirosława Modrzewska – sekretarz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW powołała sekretarza. 

Prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska – członek Komisji. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW powołała członka Komisji. 

Ad 8. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych, w 

dyscyplinie językoznawstwo dr Beacie Dworakowskiej z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej z 

Uniwersytetu w Białymstoku. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

Wszczęcie postępowania. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
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RW wszczęła postępowanie. 

Powołanie członków Komisji habilitacyjnej: 

prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga – recenzent. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW powołała recenzenta. 

Prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz – sekretarz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW powołała sekretarza. 

Prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz  – członek Komisji. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW powołała członka Komisji. 

Ad 9. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania  nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr Jolancie Chomko. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

                                                                         UCHWAŁA 

Komisji habilitacyjnej, powołanej w dniu 5 kwietnia 2016 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 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 Jolanty Chomko w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie 

językoznawstwo. Komisja, działając zgodnie z Ustawą i 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 9 września 2016 roku, w którym uczestniczyło siedmioro członków 

Komisji, opierając się na opiniach recenzentów i członków Komisji, uznała w wyniku przeprowadzonej 

dyskusji, że przedstawiona przez dr Jolantę Chomko jako osiągnięcie habilitacyjne monografia nie ma 

wskazanego w Ustawie charakteru znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej (językoznawstwa). 

Opisana w autoreferacie aktywność naukowa po otrzymaniu stopnia doktora jest znaczna i istotna. 

W jawnym głosowaniu nad wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii w sprawie nadania dr Jolancie 

Chomko stopnia doktora habilitowanego wzięło udział siedmioro członków Komisji. Wynik głosowania 

był następujący: 0 głosów za, 7 głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących się. Tym samym Komisja 

podjęła uchwałę, w której wyraża negatywną opinię w sprawie nadania dr Jolancie Chomko stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.   

Uzasadnienie 

Po wnikliwym rozpatrzeniu argumentacji recenzentów i członków Komisji wyrażonej w recenzjach, 

opiniach i w przeprowadzonej w trakcie posiedzenia dyskusji Komisja stwierdza, że przedłożone przez dr 

Jolantę Chomko dokonanie habilitacyjne (monografia Концепт «земля» в русской языковой и наивной 

картинах мира, Białystok 2015), zawiera szereg wartościowych poznawczo spostrzeżeń i konstatacji w 

zakresie systemowojęzykowego obrazu ZIEMI w języku rosyjskim. Dr Jolanta Chomko przywołała bogatą, 

choć niepełną literaturę przedmiotu, w oparciu o liczne opracowania leksykograficzne utworzyła bazę 

materiałową swej analizy, zarysowała fragmentaryczny (oparty na definicjach słownikowych i danych 

leksykalno-frazeologicznych, częściowo także diachronicznych) obraz konceptu ZIEMIA w języku 

rosyjskim.  

Jednocześnie jednak habilitacyjna monografia dr Jolanty Chomko charakteryzuje się określoną wtórnością 

względem prac już wcześniej w tym obszarze problemowym opublikowanych. Formalnie 

lingwoetnokognitywna, w praktyce pomija istotne dla analiz kognitywnych dane ankietowe i tekstowe, nie 

uwzględnia miejsca konceptu ZIEMIA w systemie rosyjskich wartości społecznych, nie konfrontuje 

rosyjskiego konceptu ZIEMIA z analogicznymi obrazami w innych językach słowiańskich (zwłaszcza 

polskim). Rozprawa ta ma bardziej charakter systematyzujący wiedzę już zdobytą niż otwierający nowe 

perspektywy poznawcze. Wtórność habilitacyjnej monografii dr Jolanty Chomko polega także na 

wykorzystywaniu tekstów prac zarówno innych badaczy, jak i tekstów własnych, opublikowanych przez 

habilitantkę wcześniej, w sposób sprzeczny z regułami etyki pracy naukowej. 
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Biorąc pod uwagę i starannie wyważając argumenty przemawiające za pozytywną oceną habilitacyjnych 

dokonań dr Jolanty Chomko i przeciwko niej, Komisja po dyskusji stwierdziła, że ocena monografii dr 

Jolanty Chomko, przedstawionej jako osiągnięcie  habilitacyjne, nie daje podstaw, by mówić o znacznym 

wkładzie habilitantki w rozwój dyscypliny naukowej językoznawstwo. Mimo więc pozytywnej oceny 

aktywności naukowej dr Jolanty Chomko w okresie po uzyskaniu stopnia doktora, Komisja uznała, że dr 

Jolanta Chomko nie spełnia wszystkich ustawowych warunków stawianych przed kandydatami do 

stopnia doktora habilitowanego, nadto zaś nieuprawnionymi zapożyczeniami z prac innych autorów 

uchybiła zasadom etyki naukowej.  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 0 – za, 50 było przeciwnych, 3 się wstrzymało. 

RW wypowiedziała się przeciwko nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Jolancie Chomko.  

Ad 10. Pracownie i zespoły badawcze.. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

Instytut Filologii Polskiej – Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej  

Prof. dr hab. Ewa Graczyk zwraca się z wnioskiem o powołanie Pracowni Badań nad Narracjami Kobiet i 

o Kobietach. W skład pracowni wchodzą doktorantki UG: Urszula Abucewicz, Barbara Borowiak, Anna 

Miler, Martyna Tymińska, Agata Włodarczyk. W centrum zainteresowania Pracowni są badania 

analizujące sposoby reprezentacji i obecności głosu podmiotu kobiecego w tekstach kultury. 

RW przyjęła powstanie nowej Pracowni do wiadomości. 

Ad 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                             

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 148 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych;  

obecnych 85 osób, w tym 67 pracowników samodzielnych. 

Prof. Z. Lica będzie przedstawicielem Wydziału w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa UG. 

Poparcie postulatów sformułowanych w „Liście otwartym” Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 49 – za, , 1 był  przeciwny, 3 się wstrzymało. 

RW poparła stanowisko Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej. 

Wyrażenie stanowiska wobec pobicia prof. Jerzego Kochanowskiego za to, że rozmawiał w tramwaju po  

niemiecku. Odpowiedź na apel rektora UW, prof. Marcina Pałysa. 

Dziekan, prof. T. Swoboda, odczytał tekst „Stanowiska Rady Wydziału Filologicznego 

Uniwersytetu Gdańskiego”.  

 Po odczytaniu tekstu rozpoczęła się dyskusja. Większość jej uczestników poparła treść 

„Stanowiska”. Nasila się ksenofobia, brutalizacja języka, a formacja rządząca się nie przeciwstawia 

należycie tym zjawiskom. Rozwój sytuacji w kraju wskazuje, że zmierzamy w kierunku rządów 

dyktatorskich. Jesteśmy zawodem zaufania publicznego, przeto nie możemy milczeć wobec tych zagrożeń. 

Nie możemy się zamykać w murach akademii.  

  Przeciwnicy wystosowania tego tekstu argumentowali, że Rada Wydziału nie powinna występować 

co jakiś czas jako głos sumienia narodu. Nie mamy np. narzędzi do zmierzenia, jaki stopień natężenia 

osiągnęła ksenofobia. Nie powinniśmy więc teraz występować jako Wysoka Rada, tylko niech zwolennicy 

upublicznienia „Stanowiska”  podpiszą się pod nim imiennie.  

 Większość członków RW zdecydowała, by sprawę upublicznienia „Stanowiska” poddać pod 

głosowanie. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 47 – za, , 6 było  przeciwnych, 3 się wstrzymało. 

RW uchwaliła tekst „Stanowiska” zdecydowaną większością głosów. 

 Dziekan, prof. T. Swoboda, przynaglił te jednostki, które nie dostarczyły jeszcze liczby 

pracowników nie mających publikacji (N0), by uczyniły to jak najszybciej. 

 Dziekan, prof. M. Michalski, przypomniał, że następne posiedzenie Wysokiej Rady obędzie się 

13.10.2016 r., i zamknął obrady. 

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował dr Piotr Doroszewski. 

   

 


