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Protokół 

     posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

25 września 2014 roku 

 

 

 Posiedzenie Wysokiej Rady otworzył  i powitał przybyłych dziekan, prof. A. Ceynowa. Po zagajeniu 

obrad dziekan wręczył indywidualne i zbiorowe nagrody rektora UG. Nagrody indywidualne otrzymali: 

― I stopnia prof. Lucyna Warda-Radys za książkę Językowa kreacja ciała; 

― II stopnia prof. Alicja Pstyga za książkę Przekład w komunikowaniu; 

― II stopnia dr Sebastian Konefał za książkę Corpus futuri. Literackie i filmowe wizerunki postludzi; 

― II stopnia dr Katarzyna Świerk. 

Nagrody zespołowe: 

― I stopnia otrzymał zespół w składzie prof. prof. Andrzej Kątny, Marion Brandt, Danuta Olszewska, Mirosław 

                                                                Ossowski, dr Katarzyna Lukas tudzież dr hab. Jan Sikora; 

― II stopnia otrzymał zespół kierowany przez prof. M. Mosakowskiego. 

 Rektor przyznał także nagrody jubileuszowe za wysługę lat; otrzymali je prof. prof. Ewa Badyda, 

Izabela Kępka, Bożena Matuszczyk, Danuta Olszewska, Alicja Pstyga,  Jean Ward, Jadwiga Węgrodzka,  

Barbara Zwolińska, Zenon Lica, Tadeusz Linkner (45 lat pracy), Stanisław Milewski i Marek Wilczyński. 

 Po wręczeniu nagród dziekan, prof. A. Ceynowa, powiadomił Wysoką Radę, że podczas dzisiejszego 

posiedzenia Senatu UG odmówił przyjęcia przyznanej mu przez rektora nagrody, by zaprotestować przeciwko 

złemu zarządzaniu uczelnią przez tę ekipę. Następnie przedstawił dziewięć książek: 

An Atomizing Theatre, edited by Jerzy Limon & Agnieszka Żukowska. 

Beyond Philology, pod red. Joanny Burzyńskiej-Sylwestrzak i Danuty Stanulewicz, t. 10., Wyd. UG, Gdańsk 

2013. 

Tekstualia nr 1. 2014, pod red. Davida Malcolma i Tomasza Wiśniewskiego. 

Bogdan Dziemidok, Amerykańska aksjologia i estetyka XX w., Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa 

2014. 

Berdowi baronowi von Maybellowi nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego 2 

października 2013 r., Wyd. UG, Gdańsk 2014. 

Hanna Dymel-Trzebiatowska, W poszukiwaniu odrobiny pocieszenia, Wyd. UG, Gdańsk 2014. 

Panoptikon nr 12. 2013. 

Günther Grass. Werk und Rezeption, hrsg. Mirosław Ossowski, Wyd. UG, Gdańsk 2013. 

Tadeusz Linkner, W romantycznym kręgu słowiańskich wierzeń. Trentowski – Mickiewicz – Słowacki – 

Budzyński – Kraszewski, Wyd. UG, Gdańsk 2014. 

 Dziekan zakończył prezentowanie książek i  przeszedł do zatwierdzenia porządku posiedzenia. 

Ponieważ nikt nie zgłosił poprawek do zaproponowanego porządku Odbyło się głosowanie,. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Wręczenie nagród rektora. 

2. Sprawy personalne. 

3. Przedstawienie analizy liczby nadgodzin oraz urlopów w poszczególnych jednostkach. 

4. Sprawy dotyczące toku studiów. 

5. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Olgi Kubińskiej z Instytutu Anglistyki i 

Amerykanistyki UG.  

6. Wniosek Komisji habilitacyjnej, działającej według nowej procedury, dr Diany Oboleńskiej z Instytutu 

Filologii Wschodniosłowiańskiej. 

7. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Anny Ryś z Katedry Filologii Klasycznej.  

8. Sprawy doktorskie. 

9. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich – zasady sprawowania opieki promotorskiej. 

10. Pracownie i zespoły badawcze. 

11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 10 lipca 2014 r. 

12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                                            

 

Głosowanie jawne 

 

Ad 1.  Wręczenie nagród rektora odbyło się zaraz po rozpoczęciu obrad. 
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Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

Ad 2. Sprawy personalne. 

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

2. 1. Zatrudnienie: 

a. dr hab. Kazimierz Musiał – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG  w  Instytucie 

Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Skandynawistyki  na umowę o pracę od 1.11.2014 r.  na 

czas nieokreślony. 

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

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

b.  Dr hab. Ewa Badyda – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG  w  Instytucie Filologii 

Polskiej na umowę o pracę od 1.11.2014 r.  na czas nieokreślony. 

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

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

c. Dr Monika Kallan – zatrudnienie na stanowisku  lektora  w  Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki 

Stosowanej w Katedrze Skandynawistyki  na umowę o pracę od 1.10.2014 r.  do 30.09.2016 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 1 – przeciw, 1się wstrzymał. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

d. Dr Robert Kowalski – zatrudnienie na zastępstwo na stanowisku  wykładowcy  w  Instytucie Skandynawistyki 

i Lingwistyki Stosowanej w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki  na umowę o pracę od 1.10.2014 r.  

do 15.02.2016 r. 

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

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

e. Mgr Małgorzata Marciszewska – zatrudnienie na stanowisku  wykładowcy  w  Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej  na umowę o pracę od 1.10.2014 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 2 – przeciw, 1się wstrzymał. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

f. Dr Katarzyna Wądołowska-Lesner  – zatrudnienie na stanowisku  starszego wykładowcy  w  Instytucie 

Filologii Wschodniosłowiańskiej  na umowę o pracę od 1.10.2014 r. na okres 5 lat. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 1 – przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

g. Mgr Hong Yan Li  – zatrudnienie na stanowisku  lektora języka chińskiego w  Instytucie Filologii Polskiej  na 

umowę o pracę od 1.10.2014 r. na okres 1 roku. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 59 – za, 7 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zgodziła się na zatrudnienie. 

h. Dr Magdalena Kreft-Świetlik z Instytutu Filologii Polskiej –  prośba o zmianę wymiaru czasu pracy na 

stanowisku adiunkta  na ½ etatu od 1.10.2014 r. z powodów rodzinnych. 

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

RW przychyliła się do prośby. 

Ad 3. Przedstawienie analizy liczby nadgodzin oraz urlopów w poszczególnych jednostkach. 

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zwrócił uwagę na praktykę szeregu osób brania tuż po powrocie z urlopu 

dla poratowania zdrowia urlopu naukowego, a po nim następnego urlopu zdrowotnego. Od 1 października 2014 

r. o przyznaniu takiego urlopu będzie decydował lekarz medycyny pracy. Pewna liczba pracowników WF 

wiedząc o tej zmianie prawa, wzięła urlopy zdrowotne od 30 września 2014 r. 

 Nastąpił spadek liczby nadgodzin w naszym Wydziale z około 25 do około 10%. Obecnie przeto jest to 

liczba względnie bezpieczna, choć powinna być jeszcze mniejsza. Rektor jednak jest z niej niezadowolony i 

uważa, że powinna spaść do zera. Deficyt Wydziału wynosi obecnie 2.300.000 zł, a było  5.000.000 zł.  

 Dziekan nawiązał też do starań o otwarcie etnofilologii kaszubskiej, bo od ubiegłego piątku trwała o to 

batalia. Podczas jego bytności wraz z posłanką Teresą Hoppe w Warszawie uzyskali od Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji 60 tys. zł. Brakujące 30 tys. zł zobowiązało się dać Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. 

Mimo to prof. M. Szreder, prorektor, nie zgadzał się na otwarcie kierunku. Prorektor ustąpił dopiero wtedy, gdy 

Zrzeszenie zapewniło o dopłacaniu 30 tys. przez trzy kolejne lata. 

Ad 4. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka. 

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 



3 

 

3 

 

a. Katedra Skandynawistyki  poprosiła o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów oraz seminariów 

dyplomowych w semestrze zimowym roku akademickim 2014/2015 przez pracowników Katedry 

Skandynawistyki ze stopniem doktora. Są to następujące wykłady lub seminaria: 

I rok studia pierwszego stopnia: 

wybrane zagadnienia z literatury Danii – dr Agata Lubowicka 

historia Skandynawii – dr Marta Grzechnik; 

II rok studia pierwszego stopnia: 

wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii – dr Agata Lubowicka 

kultury arktyczne – dr Agata Lubowicka 

wybrane zagadnienia z literatury Szwecji – dr Dorota Janukowicz 

media a demokracja – dr Marta Grzechnik 

komunikowanie organizacyjne i polityczne – dr Marta Grzechnik 

podstawy i metody komunikowania społecznego – dr Maja Chacińska 

środki komunikowania masowego w krajach nordyckich – dr Maja Chacińska; 

III rok studiów pierwszego stopnia: 

teoria i analiza przekazu medialnego – dr Maja Chacińska 

seminarium licencjackie – dr Maja Chacińska, dr Justyna Haber-Biały; 

I rok studiów drugiego stopnia: 

literatura Szwecji – dr Dorota Janukowicz 

teoria literatury profil skandynawski – dr Katarzyna Michniewicz-Veisland. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

b. Katedra Skandynawistyki – poprosiła o zatwierdzenie powiększonego składu Rady Programowej Katedry 

Skandynawistyki. Dodatkowymi osobami są  mgr mgr Anna Kowalska oraz Michał Chaciński. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

c. Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki  zwraca się z prośbą o zgodę na prowadzenie wykładów w 

roku akademickim 2014/15 przez następujących doktorów:  

dr dr Renata Rozalowska-Żądło, Robert Kowalski, Magdalena Grabowska, Grzegorz Grzegorczyk, Hadrian 

Lankiewicz,  Piotr Kallas. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

d. Instytut Filologii Germańskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie seminariów 

magisterskich na I roku studiów II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w Instytucie Filologii Germańskiej w 

roku akademickim 2014/15 przez pracowników ze stopniem doktora: dr dr Iwona Legutko-Marszałek, Eliza 

Szymańska,  Ewa Andrzejewska. 

Prosimy również o wyrażenie zgody na prowadzenie w roku akademickim 2014/15 wykładów i przypisanych im 

egzaminów przez niżej wymienionych pracowników (adiunktów lub starszych wykładowców). 

Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne): 

wstęp do językoznawstwa (30 g.)    dr Anna Socka 

wstęp do literaturoznawstwa (30 g.)   dr M. Borzyszkowska-Szewczyk 

gramatyka opisowa j. niem. (30 g.)    dr Izabela Kujawa 

metodyka nauczania j. niem. (45 g.)   dr Izabela Kujawa 

wiedza o krajach i kulturze niem. obszaru jęz. (30 g.) dr Marek Perlikiewicz 

wstęp do teorii przekładu (30 g.)    dr Katarzyna Lukas 

teoria przekładu (45 g.)     dr Katarzyna Lukas 

historia literatury niemieckiej (30 g.)   dr Eliza Szymańska 

psycholingwistyka (45 g.)     dr I. Legutko-Marszałek 

historia języka niemieckiego (30 g.)   dr Izabela Olszewska 

kontakty literackie niemiecko-polskie (30 g.)  dr Agnieszka Haas 

interkulturowość  w języku i komunikacji (30g.)  dr Izabela Olszewska 

metodologie badan empirycznych w glottodydydaktyce (20) dr Ewa Andrzejewska 

metodyka nauczania języka niemieckiego (30)  dr Izabela Kujawa 

leksykologia kontrastywna    dr Dominika Janus 

interkulturowa dydaktyka języka (15 g.)   dr Adam Szeluga 

polsko-niemieckie pogranicze kulturowe (30)  dr M. Borzyszkowska-Szewczyk 

wykład monograficzny (30 g.)    dr Izabela Olszewska 

przekład tekstów użytkowych (15 g.)   dr Marta Turska 

przekład tekstów literackich (15 g.)   dr Agnieszka Haas. 

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne): 

wstęp do językoznawstwa (20 g.)    dr Anna Socka 

wstęp do literaturoznawstwa (20 g.)   dr M. Borzyszkowska-Szewczyk 

historia krajów niemieckiego obszaru jęz. (20)  dr Marek Perlikiewicz 
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historia literatury niem. (20 g.)    dr Marek Perlikiewicz 

historia literatury niem. (20 g.)    dr Dariusz Pakalski 

teoria przekładu (20 g.)     dr Katarzyna Lukas 

historia literatury niem. (20 g.)    dr Marek Perlikiewicz 

historia języka niemieckiego z elementami gramatyki historycznej (20 g.) dr Izabela Olszewska 

historia literatury niemieckiej (20 g.)   dr Eliza Szymańska 

współczesna literatura niem. (20 g.)   dr Eliza Szymańska 

dzieje kultury niemieckiej (15 g.)     dr Marek Perlikiewicz 

wybrane zagadnienia z historii literatury (20 g.)   dr Anatol Michajłow 

wybrane zagadnienia z historii literatury (15 g)   dr Dariusz Pakalski 

przekład tekstów specjalistycznych (20 g.)    dr Marta Turska 

metodyka nauczania języka niemieckiego (20 g.)   dr Adam Szeluga 

interkulturowa dydaktyka języka (10 g.)    dr Adam Szeluga. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

e. Instytut Filologii Romańskiej zwraca się z prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie wykładów w roku 

akademickim 2014/2015 przez następujących nauczycieli akademickich z stopniem doktora: 

dr dr Joanna Drzazgowska, Dorota Karwacka-Pastor, Katarzyna Kotowska, Nora Orłowska, Izabela Pozierak-

Trybisz, Mirosław Trybisz, Teresa Ścipień, Gilles Quentel. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

f. Katedra Kulturoznawstwa  prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów w roku 

akademickim 2014/2015 dla studentów kulturoznawstwa  przez następujące osoby ze stopniem doktora: 

 

LP. Nazwisko Imię Przedmiot 
Rodzaj 

zajęć 
Rok Sem. Forma 

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

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

3.  Monika Białek  estetyka mediów wykład II Z II st. 

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  komunikacja niewerbalna wykład II Z I st. 

7.  Helena Draganik  komunikacja werbalna wykład II Z I st. 

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

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

10.  Zbyszek Dymarski  
filozoficzne i metodologiczne podstawy 

kulturoznawstwa 
wykład II Z I st. 

11.  Zbyszek Dymarski 
filozoficzne i metodologiczne podstawy 

kulturoznawstwa 
wykład II L I st. 

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

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

14.  Zbyszek Dymarski  
filozoficzne i metodologiczne podstawy 

kulturoznawstwa 
wykład III Z I st. 

15.  
Barbara 

Forysiewicz  
proseminarium sem. II Z I st. 

16.  
Barbara 

Forysiewicz  
proseminarium sem. II L I st. 

17.  
Barbara 

Forysiewicz  
teatr w kulturze wykład II L I st. 
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18.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium magisterskie sem. II Z II st. 

19.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium magisterskie sem. II L II st. 

20.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium licencjackie sem. III Z I st. 

21.  
Barbara 

Forysiewicz  
seminarium licencjackie sem. III L I st. 

22.  
Magdalena 

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

23.  
Magdalena 

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

24.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
myśl estetyczna w naukach o kulturze wykład I Z II st. 

25.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
wiedza o sztuce -wybrane zagadnienia wykład I Z II st. 

26.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
myśl estetyczna w naukach o kulturze wykład I L II st. 

27.  
Magdalena 

Howorus-Czajka  
wiedza o sztuce -wybrane zagadnienia wykład I L II st. 

28.  
Magdalena 

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

29.  Katarzyna Kaczor  seminarium magisterskie sem. II Z II st. 

30.  Katarzyna Kaczor  seminarium magisterskie sem. II L II st. 

31.  Katarzyna Kaczor  problemy literatury i kultury masowej wykład III Z I st. 

32.  Katarzyna Kaczor  problemy literatury i kultury masowej wykład III L I st. 

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

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

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

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

37.  
Grzegorz 

Piotrowski  

metody badania obrazów i przekazów 

audiowizualnych 
wykład I Z II st. 

38.  
Grzegorz 

Piotrowski  

metody badania obrazów i przekazów 

audiowizualnych 
wykład I L II st. 

39.  
Grzegorz 

Piotrowski  
kultura muzyczna wykład II Z I st. 

40.  
Grzegorz 

Piotrowski  
kultura muzyczna wykład II L I st. 

41.  
Grzegorz 

Piotrowski  
seminarium licencjackie sem. III Z I st. 

42.  
Grzegorz 

Piotrowski  
seminarium licencjackie sem. III L I st. 

43.  
Grzegorz 

Piotrowski  
wykład monograficzny wykład   Z   

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

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

46.  Magdalena Sacha  muzealnictwo wykład III Z I st. 
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W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW uchwalili wniosek przy 1 głosie się wstrzymującym.  

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

poprowadzenie w roku akademickim 2014/15 następujących wykładów przez pracowników naukowo-

dydaktycznych ze stopniem doktora: 

dr Magdalena Jaszczewska  

 gramatyka opisowa języka rosyjskiego, I i II rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia stacjonarne 

 język w interakcjach handlowych, II rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia stacjonarne; 

dr Tatiana Siniawska-Sujkowska 

 język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego, II rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia 

stacjonarne i II rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia niestacjonarne 

 komunikacja międzykulturowa, III rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia stacjonarne; III rok filologii 

rosyjskiej I stopnia, studia niestacjonarne i II rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 językowa sytuacja Słowiańszczyzny(wykład fakultatywny), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia 

stacjonarne;  

dr Tatiana Kopac 

 mentalność rosyjska (wykład fakultatywny), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne  

 prawosławie a ikona, liturgia, śpiew (wykład fakultatywny), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia 

stacjonarne  

 percepcja i redagowanie tekstów pisanych (wykład fakultatywny prowadzony wspólnie z dr Żanną 

Sładkiewicz), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne;  

dr Katarzyna Arciszewska 

 literatura powszechna, III rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia stacjonarne 

 rosyjska demonologia ludowa (wykład fakultatywny), III rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia 

niestacjonarne 

 kultura Rosji, II rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia niestacjonarne; 

dr Liliana Kalita 

 kanon literatury rosyjskiej, I rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 wybrane zagadnienia z wiedzy o filmie (wykład fakultatywny), III rok filologii rosyjskiej I stopnia, 

studia niestacjonarne  

 ekranizacje literatury rosyjskiej – wybrane aspekty (wykład fakultatywny), III rok filologii rosyjskiej I 

stopnia, studia niestacjonarne;  

dr Urszula Patocka-Sigłowy 

 realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji, I rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 marketing międzynarodowy, II rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku rosyjskim, III rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 wstęp do dyplomacji, III rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 elementy zarządzania projektami, III rok rosjoznawstwa I stopnia, studia stacjonarne 

 podstawy ekonomii, II rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia niestacjonarne 

 komunikacja międzykulturowa, II rok sinologii I stopnia, studia stacjonarne; 

dr Karolina Mendat  

 najnowsza literatura rosyjska, I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne; 

dr Anna Hau 

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

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

49.  
Barbara Świąder-

Puchowska  

wybrane zagadnienia animacji i upowszechniania 

kultury 
wykład I Z II st. 

50.  
Barbara Świąder-

Puchowska  
podstawy animacji i upowszechniania kultury wykład II Z I st. 

51.  
Barbara Świąder-

Puchowska  
animacja i upowszechnianie kultury wykład III Z I st. 

52.  

Paweł Łuczeczko 

(WNS) 

 

sojologia kultury wykład I Z I st. 

53. Aleksandra 

Wierucka 
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 psycholingwistyka/Strategie przyswajania języka (jeden z przedmiotów do wyboru), II rok filologii 

rosyjskiej I stopnia, studia niestacjonarne 

 prawo oświatowe, II rok filologii rosyjskiej II stopnia i III rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia 

stacjonarne 

 psychologiczne aspekty komunikacji językowej, I rok filologii rosyjskiej I stopnia, studia stacjonarne 

 podstawy dydaktyki, II rok germanistyki II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne; 

dr Aleksandra Klimkiewicz 

 metodyka nauczania języków obcych, II rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne; 

dr Żanna Sładkiewicz 

 popkultura w komunikacji, I (dla I roku jest to wykład fakultatywny) i II rok filologii rosyjskiej II 

stopnia, studia stacjonarne; 

 socjolingwistyka, I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne 

 satyra polityczna w Rosji (wykład fakultatywny), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne  

 percepcja i redagowanie tekstów pisanych (wykład fakultatywny prowadzony wspólnie z dr Tatiana 

Kopac), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia stacjonarne  

 język młodzieży rosyjskiej (wykład fakultatywny), I rok filologii rosyjskiej II stopnia, studia 

stacjonarne;  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

h. Katedra Logopedii UG prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów przez adiunktów w 

roku akademickim 2014/2015 na kierunku logopedia przez następujące osoby: 

I  stopień 

dr J. Przybylski (psychologia ogólna ― I lic.)  

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

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

III lic., afazja – III lic.) 

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

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

dr B. Łukaszewska (oligofrenopsychologia – II lic.) 

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

dr B. Kapela-Bagińska (dydaktyka języka polskiego – II 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 B. Kamińska (proseminarium – II lic., kultura języka polskiego – III lic., seminarium licencjackie – III lic.) 

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

dr n. med. P. Radziwiłłowicz (elementy psychiatrii – III lic.) 

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

dr E. Kowalewska (surdologopedia – III lic.) 

dr K. Kaczorowska-Bray (oligofrenologopedia - III lic.) 

dr B. Kapela-Bagińska (ewaluacja i pomiar dydaktyczny - 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, badanie neuropsychologiczne pacjenta z uszkodzeniem OUN – 

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) 

dr n. med. P. Radziwiłłowicz (podstawy psychiatrii dziecięcej – I MU) 

mr A. Walencik-Topiłko (metodyka emisji głosu – I MU, jąkanie ― diagnoza i terapia – II MU) 

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 , mowa osób z zaburzeniami psychicznymi – II MU, afazja 

dziecięca- diagnoza i terapia – 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) 
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dr n. med. J. Jabłońska-Brudło (metody wspomagające rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznymi – 

II MU) 

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

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.                                          –                                                                                                           

i. Katedra Logopedii prosi o jednorazową zmianę w roku akademickim 2014/2015 wykładów na ćwiczenia w 

zakresie następujących przedmiotów: 

rteterapia (II MU) i 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.  

Wniosek zostanie rozpatrzony podczas posiedzenia Wysokiej Rady 9 października br. 

j. Katedra Logopedii prosi o następujące jednorazowe zmiany w programie studiów  

w roku akademickim 2014/2015 z powodu urlopu macierzyńskiego pracownika w semestrze zimowym: 

podstawy dydaktyki i metodyki logopedii (kierunek logopedia, II rok, studia I stopnia) – przesunięcie z semestru 

zimowego do letniego; 

terapia logopedyczna dzieci z rozszczepami, II rok, studia II stopnia, wykład) – przesunięcie z semestru 

zimowego do letniego. 

Wniosek zostanie rozpatrzony podczas posiedzenia Wysokiej Rady 9 października br. 

k. 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 

2013/2014 przez następujących pracowników ze stopniem doktora: dr dr M. Kreft-Świetlik, M. Dalman, J. 

Mosakowski,  B. Dąbrowski,  M. Horodecka,  A. Nowaczewski, A. Lica,  D. Szczukowski, Z. Pomirska i M. 

Wojciechowska. 

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

przypisanych im egzaminów na kierunkach filologia polska (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) i 

wiedza o teatrze (studia I stopnia, stacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 przez pracowników ze stopniem 

doktora: dr dr Beata Kapela-Bagińska, Justyna Pomierska, Aneta Lica, Zofia Pomirska, Monika Pomirska, 

Hanna Makurat, Dariusz Szczukowski, Jolanta Laskowska,  Joanna Puzyna-Chojka, Maja Wojciechowska, 

Monika Żółkoś, Bartosz Dąbrowski, Artur Nowaczewski, Dagmara Maryn-Stachurska, Katarzyna Szalewska, 

Maciej Dajnowski, Małgorzata Klinkosz, Magdalena Kreft, Magdalena Dalman, Anna Filipowicz, Magdalena 

Horodecka, Agnieszka Friedrich, Piotr Kąkol, Mariusz Kraska, Marcin Całbecki, Katarzyna Kiszkowiak, Janusz 

Mosakowski, Piotr Millati, Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Katarzyna Borkowska, Piotr Doroszewski, Bartosz 

Filip (godziny zlecone) i stopniem magistra: mgr Kazimierz Orzechowski (godziny zlecone na specjalności 

edytorskiej), mgr Piotr Sitkiewicz (godziny zlecone na specjalności edytorskiej). Trzej ostatni wykładowcy, 

którzy prowadzą zlecone zajęcia o charakterze warsztatowym,  są specjalistami i doświadczonymi praktykami i 

nie mogą być zastąpieni przez adiunktów zatrudnionych w Instytucie. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

l. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na prowadzenie w roku akademickim 2013/2015 następujących 

wykładów przez  pracowników Katedry Filologii Klasycznej ze stopniem naukowym doktora: 

 historia starożytna, rok I fil. klas., 60 godzin – dr Anna Ryś; 

 literatura grecka, rok II fil. klas., 60 godzin – dr Grzegorz Kotłowski; 

 literatura rzymska, rok II fil. klas., 60 godzin – dr Izabela Bogumił; 

 literatura grecka, rok III fil. klas, 30 godzin – dr Anna Ryś; 

 wykład wydziałowy, 30 godzin – dr Agnieszka Witczak. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

ł. Instytut Anglistyki i Amerykanistyki prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów w roku 

akademickim 2014/15 dla studentów filologii angielskiej oraz Amerykanistyki przez wymienionych niżej 

doktorów: 

dr dr Magdalena Bielenia-Grajewska, Adam Krassowski, Ross Aldridge, Beata Williamson, Wioleta Karwacka,  

Justyna Giczela-Pastwa, Olga Kubińska, Beata Karpińska-Musiał, Mikołaj Rychło, Anna Mazurkiewicz, 

Grzegorz Welizarowicz, Małgorzata Smentek-Lewandowska, Joanna Redzimska, Michał Golubiewski, Dorota 

Majewicz, Ewelina Gutowska-Kozielska, Stanisław Modrzewski, Arkadiusz Misztal, Monika Szuba, Xymena 

Synak-Pskit, Karolina Janczukowicz, Tomasz Wiśniewski, Maria Fengler, Agnieszka Żukowska.  

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie uchwalili wniosek.  

m. Zmiana w regulaminie studiów. 

Dziekan, dr U. Patocka-Sigłowy, wyjaśniła, że od 1 X 2014 r. nastąpi zmiana w regulaminie studiów. Dotąd  

student mógł przejść warunkowo na kolejny kres rozliczeniowy z dwoma niezaliczonymi przedmiotami w 

semestrze  i trzema rocznie. Teraz pojawi się zapis o długu punktowym. 

UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU 

w sprawie określenia wysokości długu punktowego 
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Na podstawie § 20, ust. 3 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego Rada Wydziału Filologicznego UG 

określa następującą wysokość maksymalnego, semestralnego długu punktowego ECTS (liczbę punktów ECTS, 

której przekroczenie w danym semestrze nie pozwala na ubieganie się przez studenta o zezwolenie na 

studiowanie w następnym okresie rozliczeniowym): 

Amerykanistyka – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Amerykanistyka – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Etnofilologia kaszubska – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia angielska – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia angielska – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Filologia germańska – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia germańska – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Filologia klasyczna – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia klasyczna – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Filologia polska – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia polska – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Filologia romańska – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia romańska – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Filologia rosyjska – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Filologia rosyjska – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Iberystyka – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Kulturoznawstwo – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Kulturoznawstwo – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Lingwistyka stosowana – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Lingwistyka stosowana – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Logopedia – studia pierwszego stopnia – 6 ECTS 

Logopedia – studia drugiego stopnia – 6 ECTS 

Rosjoznawstwo – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Sinologia – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Skandynawistyka – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Skandynawistyka – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Slawistyka – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Slawistyka – studia drugiego stopnia – 10 ECTS 

Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej – studia pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Wiedza o teatrze – studia stacjonarne pierwszego stopnia – 8 ECTS 

Zarządzanie instytucjami artystycznymi – studia stacjonarne pierwszego stopnia – 8 ECTS 

 

Zgodnie z § 20, ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, ze względu na konieczność właściwej 

realizacji planu studiów i programu kształcenia student nie może ubiegać się o zezwolenie na studiowanie w 

następnym okresie rozliczeniowym w przypadku niezaliczenia praktycznej nauki języka kierunkowego na 

kierunkach: amerykanistyka, filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, 

iberystyka, lingwistyka stosowana, sinologia, slawistyka, skandynawistyka i niezaliczenia przedmiotów 

‘ćwiczenia z języka łacińskiego z gramatyką opisową’, ‘ćwiczenia z języka greckiego z gramatyką opisową’ na 

kierunku filologia klasyczna.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW podjęli uchwałę przy 1 głosie przeciwnym i 1 się 

wstrzymującym. 

Ad 5. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Olgi Kubińskiej z Instytutu Anglistyki i 

Amerykanistyki UG.  

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

 Wniosek przedstawiła przewodnicząca Komisji, prof. J. Burzyńska-Sylwestrzak. Wszystkie cztery 

recenzje są pozytywne, więc Komisja przedkłada Wysokiej Radzie wniosek o dopuszczenie habilitantki do 

kolokwium. 

Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt  nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  

RW dopuściła habilitantkę do kolokwium. 

Kolokwium się odbędzie 24 X 2014 r., wyjątkowo w piątek, o godz. 11.30. 

Ad 6. Wniosek Komisji habilitacyjnej – działającej według nowej procedury –  dr Diany Oboleńskiej z Instytutu 

Filologii Wschodniosłowiańskiej. 

 Wniosek o nadanie habilitantce stopnia doktora habilitowanego przedstawiła sekretarz Komisji, prof. I. 

Fijałkowska-Janiak.  
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UCHWAŁA 

Komisji Habilitacyjnej 

z dnia 16 września 2014 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

Pani Doktor Dianie Oboleńskiej 

 

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2014 roku Komisja Habilitacyjna, powołana decyzją Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Diany Oboleńskiej, adiunkta w Instytucie 

Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego, w głosowaniu jawnym podjęła jednomyślnie 

uchwałę o skierowaniu do Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego wniosku o nadanie dr 

Dianie Oboleńskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa. 

 

Uzasadnienie 

 

Po zapoznaniu się z trzema pozytywnymi recenzjami oraz pozytywnymi opiniami członków Komisji, które 

sporządzone zostały na podstawie recenzji i pozostałych dokumentów przewodu, Komisja stwierdza, że dr Diana 

Oboleńska spełnia wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. Godny uznania jest 

zarówno dorobek naukowy Habilitantki, jak i  jej osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. 

1. Dorobek naukowy 

Na dorobek naukowy dr Diany Oboleńskiej składają się dwie monografie, sześć artykułów opublikowanych 

w punktowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, siedemnaście artykułów w monografiach 

wieloautorskich i tomach pokonferencyjnych oraz redakcja czterech monografii zbiorowych. Członkowie 

Komisji podkreślili wysoki poziom prac badawczych Habilitantki, ich znaczącą rolę w kształtowaniu 

reprezentowanej przez nią dyscypliny naukowej, tj. literaturoznawstwa, jak też w badaniach nad historią 

literatury rosyjskiej, a także antropozofii i ezoteryzmu w kulturze Srebrnego Wieku w Rosji.  

2. Rozprawa habilitacyjna  

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na wysoki standard naukowy wieńczącej wieloletni wysiłek badawczy 

monografii przedstawionej jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę przewodu habilitacyjnego. W tym 

studium szczegółowemu oglądowi autorka poddała dramaturgię Aleksandra Błoka (Róża i krzyż) i Wasyla 

Kandinskiego (Żółty dźwięk). 

Prof. dr hab. Izabella Malej podkreśliła, że dzięki imaginacji i wyobraźni ezoterycznej w ramach jednej 

rozprawy stało się możliwe ujęcie dwóch jakże różnych osobowości artystycznych: symbolisty Błoka 

i awangardzisty Kandinskiego. Mówiąc o zaletach pracy Habilitantki, dr hab. Monika Rzeczycka podkreśliła, że 

„rozprawa jest w swej strukturze klasyczna, natomiast w warstwie problemowej i analitycznej — bardzo 

nowatorska i odkrywcza”. Z kolei prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda zwróciła uwagę na znaczenie 

rozdziału, według niej najlepszego w monografii, poświęconego scenicznym kompozycjom Kandinskiego. 

Wszyscy członkowie Komisji podzielili opinię o nowatorskim wymiarze monografii Diany Oboleńskiej De 

imaginatione. О эзотерической имагинации в русской культуре начала XX века. 

Zasługuje na uwagę również aktywność Habilitantki w międzynarodowych projektach naukowych. 

3. Praca dydaktyczna i organizacyjna 

Komisja Habilitacyjna wysoko oceniła zarówno działalność dydaktyczną dr Diany Oboleńskiej, jak jej pracę 

organizacyjną: na rzecz Katedry, Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu. Jest ona doskonałą organizatorką 

konferencji naukowych, przedsięwzięć kulturalnych i popularyzujących naukę.  

Uwzględniając powyższe argumenty, Komisja Habilitacyjna jednomyślnie popiera wniosek skierowany do Rady 

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego o nadanie dr Dianie Oboleńskiej stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 

Uchwała o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 

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

RW przyjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dianie Oboleńskiej. 

Ad 7. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Anny Ryś z Katedry Filologii Klasycznej. 

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

 Wniosek Komisji odczytała prof. K. Maksimowicz, jej przewodnicząca. Ponieważ wszystkie cztery 

recenzje kończą się jednoznacznymi wnioskami o dopuszczenie habilitantki do dalszych etapów procedury, 

Komisja rekomenduje Wysokiej Radzie podjęcie uchwały o dopuszczeniu dr A. Ryś do kolokwium. 

Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 

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

RW dopuściła habilitantkę do kolokwium. 

Ad 8. Sprawy doktorskie. 
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Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

8. 1. Uzupełnienie składu komisji doktorskiej: 

a) mgr Tatiana Jankowska (promotor: prof. dr hab. Bogusław Żyłko)  

― w miejsce prof. F. Apanowicza – prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka. 

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

b) Mgr Joanna Ginter (promotor: prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska)  

w miejsce prof. J. Tredera – prof. UG, dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany. 

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

c) Mgr Beata Jędrzejczak (promotor: prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska)  

― w miejsce prof. J. Tredera – prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska. 

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

d) Mgr Adam Bukowski (promotor: prof. dr hab. Irena Kadulska)  

― w miejsce prof. K. Turo – prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 

― w miejsce prof. K. Maksimowicz – prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk. 

Funkcję przewodniczącego powierza się prof. F. Tomaszewskiemu 

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

e) Mgr Magdalena Toczyńska (promotor: prof. dr hab. Irena Kadulska)  

― w miejsce prof. K. Turo – prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 

― w miejsce prof. K. Maksimowicz – prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk. 

Funkcję przewodniczącego powierza się prof. F. Tomaszewskiemu. 

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

f) Mgr Roksana Blech (promotor: prof. UG, dr hab. Jan Data)  

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

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

g) Mgr Mirosława Wójtowicz (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski)  

― w miejsce prof. I. Kadulskiej funkcję przewodniczącego komisji powierza się prof. M. Adamcowi. 

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

RW uzupełniła skład Komisji. 

8. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa: 

a) mgr Marta Cebera (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej. 

Zakres egzaminu kierunkowego: sztuka aktorska czasów PRL-u. 

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

RW otworzyła przewód doktorski. 

b) Mgr Kinga Kuczyńska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: Komiks kobiecy. 

Zakres egzaminu kierunkowego: problematyka gender w badaniach kultury popularnej. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 62 – za, 1 był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.  

RW otworzyła przewód doktorski. 

c) Mgr Maria Dąbrowska-Czoch (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk); tytuł: Zwierzęcość i 

człowieczeństwo w wybranych powieściach Sienkiewicza, Gombrowicza i Stasiuka. 

Zakres egzaminu kierunkowego: problematyka narracji w prozie polskiej XX i XXU wieku. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 66 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  

RW otworzyła przewód doktorski. 

d) Mgr Łukasz Jaroń (promotor: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki); tytuł: Polska, wydanie drugie, 

poprawione. Film i teatr Przemysława Wojcieszka. 

Zakres egzaminu kierunkowego: film i teatr w Polsce po 1989 roku. 

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

RW otworzyła przewód doktorski. 

e) Mgr Marta Maciejewska (promotor: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki); tytuł: Dialektyka formy. 

Pełnometrażowe filmy fabularne Jana Švankmajera. 

Zakres egzaminu kierunkowego: historia kina czechosłowackiego. 

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

RW otworzyła przewód doktorski. 
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f) Mgr Dobrosława Korczyńska-Partyka (promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska; promotor 

pomocniczy: dr Katarzyna Szalewska); tytuł: Narracje miejskie w literaturze polskiej po 1989 roku: pamięć, 

przestrzeń, dyskurs. 

Zakres egzaminu kierunkowego: problematyka przestrzeni miejskiej w literaturze i teorii kultury XX i XXI 

wieku. 

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

RW otworzyła przewód doktorski. 

 

 

8. 3. Korekta tytułu pracy doktorskiej: 

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. 

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

RW przyjęła wniosek. 

8. 4. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

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. 

Przyjęcie pracy. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 59 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  

RW przyjęła pracę. 

Powołanie recenzentów: 

―  prof. dr hab.  Marta Bogdanowicz (Instytut Psychologii UG). 

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

RW powołała recenzenta. 

―  Prof. USz, dr hab. Urszula Chęcińska. 

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

RW powołała recenzenta. 

8. 5. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

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

specjalny rodzaj reklamy. 

Obrona doktorska: 6 października 2014 r. o godz. 11.30 w sali 1.48. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 50 – za, 4 – przeciw, 7 się wstrzymało.  

RW dopuściła do obrony doktorskiej. 

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

Petersburg Fiodora Dostojewskiego. Próba analizy porównawczej. 

Obrona doktorska: 30 października 2014 r. o godz. 12.00 w sali 1.48. 

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

RW dopuściła do obrony doktorskiej. 

c) Mgr Maria Faściszewska (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński), tytuł: Specyfika tekstów dialogowych i 

narracyjnych tworzonych przez osoby mówiące niepłynnie. 

Obrona doktorska: 9 października 2014 r. o godz. 9.00 w sali Parlamentu Studentów UG. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 61 – za, 1 – przeciw, nikt  się nie wstrzymał.  

RW dopuściła do obrony doktorskiej. 

d) Mgr Karolina Kierlańczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp), tytuł: Hieronim Derdowski w Ameryce 

(1885-1902). 

Obrona doktorska: 9 października 2014 r. o godz. 9.30 w sali 1.48.  

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał.  

RW dopuściła do obrony doktorskiej. 

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

a) mgr Agata Lubowicka (promotor: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska), tytuł: Analiza reprezentacji Grenlandii 

Północnej w dwóch epickich relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena. Perspektywa postkolonialna. 

Przewodniczący komisji: prof. M. Adamiec. 

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

RW nadała stopień doktora. 

b) Mgr Karolina Drozdowska (promotor: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska), tytuł: Jens Bjørneboes episke teater 

(Teatr epicki Jensa Bjørneboe). 

Przewodniczący komisji: prof. H. Chojnacki. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  

RW nadała stopień doktora. 
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c) Mgr Grażyna Świętochowska (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak), tytuł: Czechosłowacja nowa fala 

jako forma filmowego modernizmu. 

Przewodniczący komisji: prof. J. Ciechowicz. 

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

RW nadała stopień doktora. 

 

 

8. 7. Wyróżnienie pracy doktorskiej: 

a) mgr Agata Lubowicka (promotor: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska), tytuł: Analiza reprezentacji Grenlandii 

Północnej w dwóch epickich relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena. Perspektywa postkolonialna. 

Przewodniczący komisji: prof. M. Adamiec.  

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

RW wyróżniła rozprawę doktorską. 

b) Mgr Karolina Drozdowska (promotor: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska), tytuł: Jens Bjørneboes episke teater 

(Teatr epicki Jensa Bjørneboe). 

Przewodniczący komisji: prof. H. Chojnacki 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  

RW wyróżniła rozprawę doktorską. 

Ad 9. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

Skład RW 135 osób, w tym 101 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 70 pracowników 

samodzielnych. 

  W wyniku rozmów kwalifikacyjnych zostało przyjętych na 1. rok studiów III stopnia 91 

kandydatów, w tym 3 z Ukrainy. Spośród zakwalifikowanych wczoraj 21 osób część nie ma jeszcze 

promotorów. Dobrze, by promotorzy dopraszali doktorów jako promotorów pomocniczych, bo to jest w naszym 

interesie.  

 Od  października do końca grudnia na Wydziale Filologicznym gościć będzie znakomity szwajcarski 

polonista, slawista i komparatysta, prof. dr hab. Rolf Fieguth. Wygłosi on 5 listopada wykład mistrzowski. 

Ad 10. Pracownie i zespoły badawcze. 

 W tym punkcie nie poruszono żadnych spraw. 

Ad 11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10 lipca 2014 r. Prowadzenie obrad przejął 

dziekan, prof. A. Ceynowa. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół. 

Ad 12.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.     

  Prof. M. Adamiec zapytał, kiedy zaczynają się zajęcia kursowe. Dziekan, prof. A. Ceynowa, że 

zaczynają się 2 października.  

A. Hołomej  zaproponowała wprowadzenie kart egzaminacyjnych dla tych studentów, którzy mają 

potwierdzenie zdania egzaminu lub uzyskania zaliczenia wpisane jedynie w  protokół elektroniczny. W czasie 

sesji bowiem, kiedy jeszcze nie wszystkie oceny są umieszczone w tym protokóle, nie wiadomo, co student 

zaliczył. Czy więc nie należałoby powrócić do kart egzaminacyjnych? W odpowiedzi dziekan,  U. Patocka-

Sigłowy argumentowała, przywrócenie kart byłoby niepotrzebnym mnożeniem dokumentów. Dowodem 

zaliczenia jest teraz podpisany przez dziekana wydruk z elektronicznego protokółu. Czemu miałaby zatem 

służyć ta karta? Może lepiej byłoby, gdyby pracownicy podczas egzaminowania mieli papierowe protokóły 

służące do zapisywania wyników, które potem wpisywaliby do protokółów elektronicznych. 

Prof. M. Adamiec zwrócił uwagę na niemożność wpisywania ocen do protokołów elektronicznych za 

pomocą innych systemów operacyjnych, np. z ipodu.  Dziekan, U. Patocka-Sigłowy, obiecała, że przedstawi  

tę sprawę kierownikowi ośrodka informatycznego.  

Prof. K. Ziemba powiedziała, że czasami Panel Nauczyciela otwiera się bardzo powoli. Zapytała też o 

zabezpieczenie protokołów elektronicznych przed hakerami, bo może się okazać, że oceny w notatkach 

egzaminatorów różnią się  od ocen w protokółach. Dziekan, prof. A. Ceynowa, wskazał zapewnienia 

informatyków, że zabezpieczyli  odpowiednio system.    

Na zakończenie obrad dziekan, prof. A. Ceynowa, przypomniał ważne terminy:             

30.09. 2014 r. o godz. 10.00 – wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2014/2015 

09.10. 2014 r. o godz. 11.30 – posiedzenie zwykłe Rady Wydziału Filologicznego 

16.10. 2014 r. o godz. 11.30 – kolokwium habilitacyjne dra Marcina Całbeckiego z IFP 

16.10. 2014 r. o godz. 14.30 – kolokwium habilitacyjne dr Żanny Sładkiewicz z IFW. 

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował dr Piotr Doroszewski. 

 


