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Protokół 

      posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

                                                       17 września 2015 roku 

 

 Posiedzenie otworzył dziekan, prof. A. Ceynowa. Powitał on przybyłych członków 

Wysokiej Rady i podkreślił, że to jest pierwsze posiedzenie w nowej sali, liczącej 124 

miejsca, oddanego właśnie do użytku budynku neofilologii. Przedstawił też kierownika 

administracji tego budynku, panią Marię Olszewską. 

 W nowym obiekcie znajduje się coś, czego nie ma w żadnym uniwersytecie na północ 

od Warszawy, a mianowicie sala teatralna z czterystoma miejscami i sceną o wymiarach 22 

na 11 m. Rektor UG wyposażył tę salę w fortepian. W niej odbędzie się uniwersytecka 

inauguracja nowego toku akademickiego. 

 Prezydent Polski wręczył 7 czerwca nominacje profesorskie prof. E. Graczyka i prof. 

W. Kubińskiemu. 

 W konkursie książki kaszubskiej i pomorskiej główną nagrodę otrzymał Dušan 

Paždjerski za Kaszubskie tematy (Belgrad 2014), drugą zaś – Jerzy Treder za Podstawowe 

wiadomości o Kaszubszczyźnie. Wyróżnienia przyznano prof. Markowi Cybulskiemu za 

książkę Franciszek Sędzicki. Utwory kaszubskie tudzież dr Hannnie Makurat za Przemiany 

interferencyjne w mowie społeczeństwa bilingwalnego. 

 Po podaniu powyższych wiadomości dziekan zaznajomił zebranych z najnowszymi 

publikacjami: 

Białe maski, szare twarze. Ciało, pamięć, perfomatywność w pespektywie postzależnościowej, 

pod red. Ewy Graczyk, Moniki Graban-Pomirskiej, Magdaleny Horodeckiej i Moniki Żółkoś 

Universitas, Kraków 2015.  

Beata Karpińska-Musiał, Międzykulturowość w glottodydaktyce. 

Edek, oprac. Andrzej Zgorzelski (jest zbiór wspomnień o prof. Edmundzie Gussmannie). 

Małgorzata Ciepłuch, Myśl liberalno-demokratyczna w amerykańskiej kulturze prawnej w 

latach 1620 – 1865. 

Beyond Philology, nr 11., pod red. Ewy Komorowskiej i Danuty Stanulewicz. 

Barwa w języku, literaturze i kulturze, t. V, pod red. D. Stanulewicz. 

Trzy nowe tomy serii naukowej pt. Mediated Fictions redagowanej w wydawnictwie Peter 

Lang przez Artura Blaima i Ludmiłę Gruszewską-Blaim (t.7, t.8., t.9). Tom 9 to książka 

redagowana przez Jadwigę Węgrodzką pt. Characters in Literary Fictions. 

 

 Po przedstawieniu książek dziekan poddał pod głosowanie zaproponowany porządek 

posiedzenia.    

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW porządek posiedzenia został jednogłośnie 

przyjęty bez żadnych zmian. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród rektora. 

2. Powołanie Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii w Instytucie 

Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej. 

3. Powołanie kierownika Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii.                                                            

4. Konkurs na film o Wydziale. 

5. Wniosek o nadanie nazwy „Humanka” budynkowi przy ul. Wita Stwosza 55. 

6. Omówienie wyników rekrutacji i zagrożeń dla rozwoju Wydziału. Omówienie 

rekrutacji kandydatów z Ukrainy. 

7. Sprawy personalne. 

8. Sprawy dotyczące toku studiów  
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9. Sprawy doktorskie. 

10. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

11. Pracownie i zespoły badawcze. 

12. Przedstawienie przewidywanych terminów posiedzeń Rady Wydziału oraz wstępnego 

kalendarza wyborczego. 

13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z  9.07.2015 r. 

14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                   

Ad 1. Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej oraz Nagród Rektora. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, wręczył Medale Edukacji Narodowej dr Ewie Kremky i 

prof. Józefowi Grabarkowi, którymi odznaczył ich minister szkolnictwa wyższego i nauki. 

 Powiadomił następnie Wysoką Radę o przyznaniu przez rektora UG indywidualnych 

nagród I stopnia dr hab. Dianie Oboleńskiej, prof. Aleksandrze Ubertowskiej i prof. 

Tadeuszowi Linknerowi tudzież zespołowej nagrody I stopnia prof. Annie Marchewce, dr 

hab. Annie Ryś i dr hab. Bogdanowi Burlidze. 

 Dziekan powiadomił też, że podczas posiedzenia 8 października zostanie wykonane 

zbiorowe zdjęcie członków RW. Poprzednie zbiorowe zdjęcie zrobiono w 2010 r. 

Ad 2. Powołanie Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii w Instytucie 

Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie wyrazili zgodę na powołanie 

Pracowni. 

Ad 3. Powołanie kierownika Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii.  

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie powołali dr hab. Katarzynę 

Wojan na kierownika Pracowni Języka, Kultury i Gospodarki Finlandii. 

Ad 4. Konkurs na film o Wydziale. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

 Sprawę przedstawił prof. P. Sitkiewicz, wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej. 

Będzie to konkurs otwarty, a suma nagród ma wynieść 6 tys. zł. Chodzi o nakręcenie krótkich 

filmów, które później będzie można wykorzystać w procesie rekrutacji. Szczegółowe 

informacje są podane na stronie Wydziału. 

Ad 5. Wniosek o nadanie nazwy „Humanka” budynkowi przy ul. Wita Stwosza 55.  

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, powiedział, że nazywanie dotychczasowej siedziby 

Wydziału „starym budynkiem” postponuje miejsce, z którego wszyscy pracownicy się 

wywodzą. Dlatego przedłożył wniosek o nazwanie tego budynku „Humanką” albo 

„Humaną”. Poloniści opowiedzieli się za „Humanką”. 

 Zebrani odnieśli się chłodno do proponowanych nazw. Zwrócono uwagę, że Humanka 

jest m.in. nazwą karmy dla zwierząt, Humana natomiast nazwą odżywki dla niemowląt.  

Postanowiono przeto, by sprawę odłożyć i pomyśleć o propozycjach innych jeszcze nazw. 

Należy zgłaszać  je prof. M. Przylipiakowi.  

Ad 6. Omówienie wyników rekrutacji i zagrożeń dla rozwoju Wydziału. Prowadzenie obrad 

przejęła dziekan, dr U. Patocka-Sigłowy.  

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 
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 Rekrutacja wciąż trwa. W ub. roku 30 IX mieliśmy 1859 osób przyjętych na 1. rok 

studiów, obecnie mamy jedynie 1414 osób. Będzie przeto niezmiernie trudno dorównać 

ubiegłorocznemu wynikowi. Poprosiła promotorów prac licencjackich o maksymalne 

przyspieszenie obron, by absolwenci zdążyli złożyć podania o przyjęcie na 2. stopień studiów. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, wskazał, że zmniejszenie liczby przyjętych o 400 

studentów oznacza brak godzin dla 16 pracowników. Poprosił też kierowników jednostek na 

naradę 23 IX o godz. 11.30. 

Ad 7. Sprawy personalne. Do prowadzenia obrad powrócił dziekan, prof. A. Ceynowa.  

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

7. 1. Zatrudnienie: 

a. dr Robert Kowalski – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na zastępstwo w 

Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Katedra Lingwistyki Stosowanej i 

Translatoryki na umowę o pracę od 1.10.2015 r. do 31.01.2016 r. 

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

wstrzymał. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

b. dr Maria Bogucka – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Skandynawistyki i 

Lingwistyki Stosowanej, Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki na umowę o pracę  

na okres ośmiu lat.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

c. dr Izabela Kujawa – zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Instytucie 

Filologii Germańskiej, w Katedrze Językoznawstwa i Teorii Przekładu na umowę o pracę od  

1.10.2015 do 17.05.2017 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 69 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

d. dr hab. Olga Kubińska – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG w 

Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki  w  Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych na 

umowę o pracę od 1.11.2015 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

e. dr Aleksandra Klimkiewicz – zatrudnienie na stanowisku adiunkta  w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka na umowę o 

pracę od 1.10.2015 r. na okres ośmiu lat. 

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

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

f. dr hab. Tatiana Krynicka – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii 

Klasycznej od 1.12.2015 r. na umowę o pracę na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

7. 2. Urlopy: 

a. dr Izabela Bogumił z Katedry Filologii Klasycznej – prośba o urlop naukowy od 1.10.2015 

r. do 31.07.2016 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 68 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

b. dr Katarzyna Kaczor z Katedry Kulturoznawstwa – prośba o urlop naukowy od 1.10.2015 

r. do 30.09.2016 r.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 
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c. prof. UG, dr hab. Sylwia Firyn – prośba o urlop naukowy od 1.10.2015 do 30.09.2016 r.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, 4 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

Ad 8. Sprawy dotyczące toku studiów. Ten punkt obrad poprowadziła dziekan, prof. I. Kępka. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

A. Wprowadzenie zmian w programach studiów I stopnia, polegających na wprowadzeniu 30 

godzin zajęć na I roku w drugim semestrze przedmiotu ‘kultura języka polskiego’ z liczbą 2 

punktów ECTS.  

 Nazwa przedmiotu ‘kultura języka polskiego’ wywołała dyskusję. Wzięli w niej udział 

prof. prof. M. Adamiec, A. Ceynowa, S. Chwin, J. Ciechowicz, E. Graczyk,  I. Kępka, E. 

Łuczyński, A. Marchewka, K. Nowosielski, S. Rosiek, M. Sibińska, G. Tomaszewska i M. 

Wilczyński. Zastanawiano się, czy taka nazwa przedmiotu nie jest zbyt ogólna i teoretyczna. 

A tu przecież chodzi o uczenie pisania, redagowania i poprawiania prac naukowych. 

Proponowano przeto inne nazwy, a mianowicie ‘warsztaty pisarskie’, ‘sztuka pisania’, 

‘stylistyka praktyczna’. Postanowiono jednak na razie pozostać przy roboczej nazwie ‘kultura 

języka polskiego’, żeby wprowadzić ten przedmiot w letnim semestrze, a potem 

doprecyzować jego nazwę. Zwrócono bowiem uwagę na zatrważająco niski poziom językowy 

tekstów pisemnych tworzonych przez spory procent studiujących. Potrzebują oni przede 

wszystkim nauczenia się poprawnego budowania  zdań pojedynczych, a potem złożonych, 

czyli znajdują się w stadium raczkowania. Można jednak pomyśleć o bardziej 

zaawansowanych językowo studentach i zrobić dla nich odmianę tych zajęć na wyższym 

poziomie. Przywołano przykład amerykańskich szkół wyższych, w których studenci I i II 

roku obowiązkowo uczą się pisać po angielsku.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 55 – za, 4 – przeciw, 11 się wstrzymało. 

RW przyjęła wniosek. 

B. Katedra Filologii Klasycznej  

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów na kierunku filologia 

klasyczna w roku akademickim 2015/16 przez następujących pracowników ze stopniem 

doktora: 

- dr Grzegorz Kotłowski (literatura grecka II – 60 godz., sem. zimowy i letni, wykład 

wydziałowy ‘geografia antyczna’ – 30 godz., sem. letni), 

- dr Jacek Pokrzywnicki (życie literackie i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach 

późniejszych – 15 godz., sem. zimowy, historia książki i bibliotek – 30 godz., sem. zimowy). 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie się 

wstrzymującym. 

C. Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej 

Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów przez 

pracowników Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej ze stopniem doktora w 

roku akad. 2015/2016. 

Katedra Skandynawistyki, kierunek skandynawistyka 

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 

seminarium licencjackie – III rok, 60 godz., semestry zimowy i letni 

dr Justyna Haber-Biały 
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seminarium licencjackie – III rok, 60 godz., semestry zimowy i letni 

proseminarium – II rok, 30 godz., semestr letni 

dr Maja Chacińska 

seminarium licencjackie – III rok, 60 godz., semestry 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 

proseminarium – II rok, 30 godz., semestr 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 

historia Skandynawii - I rok, 60 godz., semestry zimowy i letni 

komunikowanie organizacyjne i polityczne - II rok, 60 godz., semestr letni 

dr Agata Lubowicka 

kultury arktyczne - II rok, 15 godz., semestr zimowy 

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

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki, kierunek lingwistyka stosowna 

dr Hadrian Lankiewicz   

 wstęp do teorii i terminologii lingwistycznych – I rok , 25 godz., semestr letni  

dr Robert Kowalski  

wstęp do literaturoznawstwa – I rok, 15 godz., semestr zimowy  

dr Magdalena Grabowska  

opisowa gramatyka języka angielskiego – II rok, 15 godz., semestr zimowy, 15 godz., semestr 

letni 

historia języka angielskiego z elementami tłumaczeń starych tekstów – III rok, 30 godz., 

semestr letni 

dr Grzegorz Grzegorczyk  

aspekty teorii translacji –  I rok, studia  II stopnia, 30 godz., semestr zimowy, 30 godz., 

semestr letni 

gramatyka kontrastywna angielsko-polska z elementami kontrastów tekstowych – III rok, 20 

godz., semestr zimowy  

gramatyka opisowa języka angielskiego – I rok, 15 godz., semestr letni  

dr Adam Jarosz  

podstawy psychologii ogólnej – I rok, 15 godz., semestr letni 

elementy psychologii rozwojowej – I rok, studia  II stopnia, 15 godz., semestr letni.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie się 

wstrzymującym. 

D. Katedra Kulturoznawstwa 

Katedra Kulturoznawstwa  prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i 

seminariów w roku akademickim 2015/2016 dla studentów kulturoznawstwa przez 

następujące osoby ze stopniem doktora: 

 

LP. Nazwisko Imię Przedmiot 
Rodzaj 

zajęć 
Rok Sem. Forma 

1.  Monika Białek  seminarium magisterskie sem. II Z II st. 

2.  Monika Białek  seminarium magisterskie sem. II L II st. 

3.  Monika Białek  estetyka mediów wykład II Z II st. 
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4.  Monika Białek  media w praktyce wykład II Z II st. 

5.  Monika Białek  praca rzecznika prasowego wykład II Z II st. 

6.  Helena Draganik  seminarium licencjackie sem. III Z I st. 

7.  Helena Draganik  seminarium licencjackie sem. III L I st. 

8.  Zbyszek Dymarski  
filozoficzne podstawy 

kulturoznawstwa 
wykład II Z I st. 

9.  Zbyszek Dymarski 
metodologiczne podstawy 

kulturoznawstwa 
wykład III Z I st. 

10.  Zbyszek Dymarski  antropologia kultury wykład II Z II st. 

11.  Zbyszek Dymarski  klasycy antropologii kultury wykład II Z II st. 

12.  Zbyszek Dymarski  
filozoficzne podstawy 

kulturoznawstwa 
wykład II L I st. 

13.  
Barbara 

Forysiewicz  
proseminarium sem. II Z I st. 

14.  
Barbara 

Forysiewicz  
proseminarium sem. II L I st. 

15.  
Barbara 

Forysiewicz  
teatr w kulturze wykład II L I st. 

16.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium magisterskie sem. II Z II st. 

17.  
Forysiewicz 

Barbara 
seminarium magisterskie sem. II L II st. 

18.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium licencjackie sem. III Z I st. 

19.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium licencjackie sem. III L I st. 

20.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
propedeutyka wiedzy o sztuce wykład I Z I st. 

21.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
kulturowy wymiar sztuki wykład I L I st. 

22.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  

myśl estetyczna w naukach o 

kulturze 
wykład I Z II st. 

23.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  

wiedza o sztuce -wybrane 

zagadnienia 
wykład I Z II st. 

24.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  

wiedza o sztuce -wybrane 

zagadnienia 
wykład I L II st. 

25.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
kulturowy wymiar sztuki wykład II Z I st. 

26.  Sebastian Konefał  krytyka filmowa wykład I Z II st. 

27.  Sebastian Konefał  kontrkultura i media wizualne wykład I L II st. 

28.  Sebastian Konefał  seminarium magisterskie sem. II Z II st. 

29.  Sebastian Konefał  seminarium magisterskie sem. II L II st. 

30.  Grzegorz metody badania obrazów i wykład I Z II st. 
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W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie się 

wstrzymującym. 

E. Instytut Filologii Germańskiej 

Prosimy Radę Wydziału Filologicznego o zgodę na prowadzenie w roku akademickim 

2015/16 następujących zajęć na kierunku filologia germańska przez pracowników 

niesamodzielnych: 

1) Seminaria magisterskie: dr Magdalena Rozenberg, dr Iwona Legutko-Marszałek, dr 

Ewa Andrzejewska, dr Dariusz Pakalski, dr Anna Socka. 

Piotrowski  przekazów audiowizualnych 

31.  
Grzegorz 

Piotrowski  

metody badania obrazów i 

przekazów audiowizualnych 
wykład I L II st. 

32.  
Grzegorz 

Piotrowski  
kultura muzyczna wykład II Z I st. 

33.  
Grzegorz 

Piotrowski  
kultura muzyczna wykład II L I st. 

34.  
Grzegorz 

Piotrowski  
seminarium magisterskie sem. I Z II st. 

35.  
Grzegorz 

Piotrowski  
seminarium magisterskie sem. I L II st. 

36.  
Grzegorz 

Piotrowski  
wykład monograficzny wykład   Z   

37.  Magdalena Sacha  wiedza o regionie wykład II Z I st. 

38.  Magdalena Sacha  kultura w regionie wykład III Z I st. 

39.  Magdalena Sacha  muzealnictwo wykład III Z I st. 

40.  Magdalena Sacha  teoria i praktyka wystawiennicza  wykład III Z I st. 

41.  Magdalena Sacha turystyka kulturowa wykład III Z I st. 

42.  
Barbara Świąder-

Puchowska  

wybrane zagadnienia animacji i 

upowszechniania kultury 
wykład I Z II st. 

43.  
Barbara Świąder-

Puchowska  

podstawy animacji i 

upowszechniania kultury 
wykład II Z I st. 

44.  
Barbara Świąder-

Puchowska  
animacja i upowszechnianie kultury wykład III Z I st. 

45.  
dr P. Łuczeczko 

(WNS) 
socjologia kultury wykład I Z Ist. 

46.  dr A. Wierucka Antropologia kultury wykład II Z I st. 

47.  dr A. Wierucka Antropologia kultury wykład II L I st. 

48.  
Dr J. Wrycza-

Bekier 
Media i nauczanie (zew.) wykład II Z II st. 

49.  
Dr J. Wrycza-

Bekier 
Ograniczenia i selekcja (zew.) wykład II Z II st. 

50.  Dr M. Łosiewicz Sztuka kreacji i autokreacji (WNS) wykład I Z II st. 

51.  
Dr A. Ryłko-

Kurpiewska 
Marketing, reklama,… wykład II L II st. 
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2) Seminaria licencjackie: dr Dominika Janus, dr Katarzyna Lukas, dr Ewa Wojaczek, dr 

Dariusz Pakalski, dr Marek Perlikiewicz, N.N. – adiunkt wyłoniony w konkursie. 

3) Wykłady: 

Tytuł 

Prowadzący 

Rok/stopień Tryb 

Godzin 

w sem. 

zim. 

Godzin w 

sem.letnim 

metodologia badań 

empirycznych w 

glottodydaktyce 

dr E. Andrzejewska 

I/II stac. 20   

historia literatury 

niemieckiej  
dr P. Clar 

III/I stac. 30   

współczesna literatura 

niemiecka 
dr. P. Clar 

I/II niestac. 20   

leksykologia 

kontrastywna 
dr. Dominika Janus 

II /II st stac. 30   

psycholingwistyka 

(sp. translatoryczna) 

dr I. Legutko-

Marszałek III/I stac. 15   

psycholingwistyka 

(sp. nauczycielska) 

dr I. Legutko-

Marszałek III/I stac. 30   

gramatyka opisowa j. 

niemieckiego 

N.N. (adiunkt 

wyłoniony w 

konkursie) II/I stac. 30   

wstęp do teorii 

przekładu 
dr Katarzyna Lukas  

I / I st. stac.   30 

teoria przekładu  dr Katarzyna Lukas II / I st. stac. 15 30 

przekład tekstów 

użytkowych 
dr Katarzyna Lukas 

II/I st. stac.   15 

teoria tłumaczenia  dr Katarzyna Lukas I / II st. stac. 30 30 

elementy teorii 

translacji 
dr Katarzyna Lukas 

I/II st. niestac. 20   

teoria przekładu dr Katarzyna Lukas III / I st. niestac. 15   

teoria przekładu dr Katarzyna Lukas II / I st. niestac.   20 

wykład 

monograficzny 
dr Izabela Olszewska 

I/II stac.   30 

historia krajów 

niemieckiego obszaru 

jęz. 

dr. M. Perlikiewicz 

II/I stac. 30   

wiedza o krajach i 

kulturze niem. obsz. 

językowego 

dr. M. Perlikiewicz 

II/I stac.   30 

historia literatury 

niemieckiej 
dr. M. Perlikiewicz 

III/I niestac.   20 

historia krajów niem. dr. M. Perlikiewicz I / I st. niestac. 20   

dzieje kultury 

niemieckiej 
dr. M. Perlikiewicz 

I / II st. niestac.   15 

wstęp do 

literaturoznawstwa 
dr Marek Perlikiewicz 

I/I st. niestac.  20 

interkulturowa dr M. Rozenberg II/II stac.   30 
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dydaktyka języka 

wstęp do 

językoznawstwa 
dr Anna Socka 

I / I st. stac. 30   

wstęp do 

językoznawstwa 
dr Anna Socka 

I / I st. niestac. 20   

historia literatury 

niemieckiej 
dr Anastasia Telaak 

III/I niestac. 20   

historia literatury 

niemieckiej 
dr Anastasia Telaak 

II/I niestac. 20   

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie się 

wstrzymującym. 

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

seminariów w roku akademickim 2015/16 dla studentów filologii angielskiej oraz 

amerykanistyki przez niżej wymienione osoby:  

dr Magdalena Bielenia-Grajewska 

dr Anna Mazurkiewicz 

dr Ross Aldridge  

dr Beata Williamson  

dr Wioleta Karwacka  

dr Justyna Giczela-Pastwa  

dr Magdalena Bielenia-Grajewska  

dr Aleksandra Brodecka  

dr Beata Karpińska- Musiał  

dr Mikołaj Rychło 

dr Grzegorz Welizarowicz  

dr Małgorzata Smentek-Lewandowska 

dr Joanna Redzimska  

dr Michał Golubiewski  

dr Dorota Majewicz 

dr Piotr Deręgowski  

dr Ewelina Gutowska-Kozielska  

dr Stanisław Modrzewski 

dr Arkadiusz Misztal  

dr Monika Szuba  

dr Xymena Synak-Pskit  

dr Tomasz Wiśniewski  

dr Maria Fengler.  

Szczegółowy wykaz prowadzonych przedmiotów znajduje się  w załączeniu. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie się 

wstrzymującym. 

G. Instytut Filologii Romańskiej zwraca się z prośbą o zgodę na prowadzenie wykładów 

przez doktorów w roku akademickim 2015/2016: 

dr Dorota Karwacka-Pastor 

dr Katarzyna Kotowska 

dr Joanna Drzazgowska 

dr Nora Orłowska 

dr Izabela Pozierak-Trybisz 

dr Teresa Ścipień 

dr Mirosław Trybisz. 
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W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie się 

wstrzymującym. 

Ad 9.  Sprawy doktorskie. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

9. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 

a) mgr Karol Jaroszewski (opiekun naukowy: prof. dr hab. David Malcolm) 

1. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa 

3. prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 

4. prof. dr hab. Jerzy Limon  

5. prof. UG, dr hab. Mirosława Modrzewska 

6. prof. UG, dr hab. Jean Ward 

7. prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

b) Mgr Arco van Ieperen (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa) 

1. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 

3. prof. dr hab. Jerzy Limon  

4. prof. dr hab. David Malcolm 

5. prof. UG, dr hab. Mirosława Modrzewska 

6. prof. UG, dr hab. Jean Ward 

7. prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

c) Mgr Aleksandra Szczepańska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki) 

1. prof. UG, dr hab. Paweł Sitkiewicz – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 

3. prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz 

4. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk 

5. prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 

6. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak 

7. prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

d) Mgr Katarzyna Szuchiewicz (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki) 

1. prof. UG, dr hab. Paweł Sitkiewicz – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 

3. prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz 

4. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk 

5. prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 

6. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak 

7. prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak. 

Głosują samodzielni członkowie Rady Wydziału W głosowaniu tajnym samodzielni 

członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

e) mgr Raman Shcherbau (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa) 
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1. prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka – przewodnicząca 

2. prof. UG, dr hab. Diana Oboleńska 

3. prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga 

4. prof. dr hab. Tadeusz Linkner  

5. prof. UG, dr hab. Żanna Sładkiewicz 

6. prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec 

7. prof. dr hab. Krystyna Szcześniak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

f) Mgr Michał Woźniak (opiekun naukowy prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk) 

1. prof. UG, dr hab. B. Oleksowicz – przewodniczący  

2. prof. dr hab. Stefan Chwin  

3. prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski 

4. prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska 

5. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk  

6. prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski 

7. dr hab.  Mariusz Kraska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

9. 2. Zmiana składu komisji doktorskiej: 

mgr Marta Bączkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa) 

― w miejsce prof. A. Pstygi – prof. UG, dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow 

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

(przewodnicząca). 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW zmieniła skład Komisji. 

9. 3. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa: 

mgr Arco van Ieperen (promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa), tytuł: Changes in the 

Roles of Male and Female Characters in American Detective Fiction (Zmiana ról męskich i 

żeńskich postaci w amerykańskiej prozie kryminalnej). 

Zakres egzaminu kierunkowego: amerykańska proza popularna po 1965 r. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, 5 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

9. 4. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa: 

mgr Jacek Kuchta (promotor: prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec), tytuł: Obraz 

świata w podręcznikach do nauczania języka niemieckiego i polskiego jako obcego. 

Zakres egzaminu kierunkowego: metody nauczania języków obcych. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 59 – za, 1 – przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

9. 5. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

mgr Anna Kierchner (promotor: prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak, tytuł: W 

kręgu kolorów: żółty, niebieski, czerwony w języku polskim i chorwackim. Leksykalno-

semantyczne studium komparatywne.  

Przyjęcie pracy. 

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

wstrzymało. 
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RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec.  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, 3 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW powołała recenzenta. 

― prof. Neda Pintarić (Uniwersytet Zagrzebski).  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW powołała recenzenta. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zwrócił uwagę na dodatkowe koszty wynikające wyboru 

zagranicznego recenzenta. Wydział nie jest w stanie pokryć tych kosztów. Lepiej przeto 

wybierać recenzentów w kraju. 

9. 6. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

a) mgr Natalia Czarnowska (promotor: prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk, tytuł: Exposé 

jako forma dyskursu politycznego. Pragmatyczno-semantyczna analiza exposé polskich 

premierów 1989–2011. 

Obrona doktorska: 29 września 2015 r. o godz. 15 w sali Rady Wydziału w budynku 

neofilologii. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciw, 1 się 

wstrzymał. 

RW dopuściła do obrony doktorskiej. 

b) Mgr Agnieszka Wysomierska (promotor: prof. UG, dr hab. Zoja  Nowożenowa, tytuł: 

Różnorodność gatunkowa tekstów prawnych i prawniczych jako problem metodyki nauczania 

języka rosyjskiego. 

Obrona doktorska: wtorek, 13 października 2015 r., godz. 13.15, sala Rady Wydziału w 

budynku neofilologii 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciw, 2 się 

wstrzymało. 

RW dopuściła do obrony doktorskiej. 

5. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 

a) Mgr Kamila Cempa (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński, tytuł: Tłumaczenie 

kultur na podstawie angielskiego przekładu powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i 

przygody Remusa” 

Przewodniczący komisji: prof. H. Chojnacki 

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

RW nadała stopień doktora. 

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o wydrukowanie tej pracy. 

Ad 10. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

 Dziekan, prof. S. Rosiek, powiedział, że wszyscy, którzy chcą prowadzić seminaria 

dla doktorantów, powinni je zgłosić dzisiaj do północy. Dotąd zostało zgłoszonych 10 

seminariów, a potrzeba co najmniej 15.   

Ad 11. Pracownie i zespoły badawcze. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

 W tym punkcie nie było żadnych spraw. 

Ad 12. Przedstawienie przewidywanych terminów Rad Wydziału oraz wstępnego Kalendarza 

Wyborczego. Do prowadzenia obrad powrócił dziekan, prof. A. Ceynowa. 

Proponowane terminy Rad Wydziału: 

8.10.2015 r.; 5.11.2015 r.; 3.12.2015 r.  

14.01.2016 r.; 3.03.2016 r.; 7.04.2016 r.; 5.05.2016 r.; 2.06.2016 r. 
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Wstępny kalendarz wyborczy: 

 do końca listopada 2015 r. powołanie Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 12.2015 r. – pierwsze zebranie UKW 

 01.2016 r. – pierwsze zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorów, otwarcie listy 

kandydatów na rektora 

 02.2016 r. –  zebranie UKE dla ustalenia listy kandydatów na rektora 

 03.2016 r. – prezentacja programów działania przez kandydatów na rektora, wybór 

rektora, wybory prorektorów 

 04.2016 r. – powołanie przez Rady Wydziałów Wydziałowych Komisji Wyborczych, 

otwarcie listy kandydatów na dziekanów 

 05.2016 r. – prezentacja programów działania przez kandydatów na dziekanów, 

wybory dziekana i prodziekanów 

 06.2016 r. – wybory członków Senatu i Rady Wydziału. 

Ad 13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 9 lipca 2015 r. oraz z 15 lipca 

2015 r. 

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół. 

Ad 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   

Dziekan, prof. A. Ceynowa, pokazał wydaną w Szkocji pocztówkę z wierszem 

Tuwima przetłumaczonym na szkocki przez prof. D. Malcolma. Pocztówkę wydano w 

nakładzie 60 tys. egzemplarzy. 

Senat UG postanowił, by wszelkie obieralne stanowiska można było zajmować tylko 

dwie kadencje.                                                               

Skład RW 139 osób, w tym 105 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 65 

pracowników samodzielnych. 

 W Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki zostały opracowane „Zasady promowania 

prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych”. Dostosowują one 

wydziałowe „Zasady” do potrzeb tego instytutu. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zaakceptowali „Zasady” 

Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

 Dziekan, prof. I. Kępka poinformowała o programie stażowym „Studiujesz, 

praktykuj” ogłoszonym przez NCBR. Skierowany jest ten program do studentów ostatnich lat 

studiów I i II stopnia. Jeżeli zgłoszony projekt wygra można otrzymać 15 tys. zł. Jednostki 

otrzymały informacje o tym programie. 

 Prof. L. Gruszewska-Blaim zaprosiła na konferencję „Literaturoznawca literatem”. 

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa książek z twórczością literacką pracowników 

Wydziału tudzież wystawa rysunków prof. S. Chwina. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zaapelował jeszcze o obecność podczas uniwersyteckiej 

inauguracji nowego roku akademickiego, której gospodarzem jest nasz Wydział, i zamknął 

obrady. 

 Na tym protokół został zakończony.   

 Protokółował dr Piotr Doroszewski. 

 


