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                                                                    Protokół 

   posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

5 listopada 2015 roku 

 

 Zagaił posiedzenie i powitał przybyłych członków Wysokiej Rady dziekan, prof. A. 

Ceynowa, który następnie podał bieżące informacje.  

 Pod koniec września br. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, działająca zresztą 

bardzo opieszale, skierowała wniosek o nadanie tytułu profesora prof. Grażynie 

Tomaszewskiej do podpisania przez prezydenta. 

 Rektor UG przyznał nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę dr U. Patockiej-

Sigłowy,  dziekan, (20 lat pracy), prof. J. Limonowi (40 lat) tudzież prof. J. Szyłakowi (30 

lat). 

 Po podaniu powyższych informacji dziekan przedstawił najnowsze publikacje: 

„Język, Szkoła Religia”, r. X (2015), nr 1., pod red. Anety Lewińskiej. 

Światło i ciemność. Polskie studia ezoteryczne, t. 7., pod. red. Moniki Rzeczyckiej i Izabeli 

Trzcińskiej, Wyd. UG, Gdańsk 2015. 

On John Berger, edited by Ralf Hertel and David Malcolm, Brill Rodopi, Boston 2016. 

Ewa Muzyka-Furtak, Surdologopedia, Gdańsk 2015 (t. 7. serii Logopedia XXI Wieku pod red. 

nauk. Stanisława Milewskiego i Ewy Czaplewskiej).  

 Po przedstawieniu wydawniczych nowości dziekan kontynuował podawanie bieżących 

informacji. Wnioski o nagrody ministra dla nauczycieli akademickich oraz o odznaczenia 

państwowe i dla nauczycieli akademickich, i dla pracowników Wydziału należy przesłać do 

rektoratu do końca listopada. 

 Dr A. Malcer-Zakrzacka, zajmująca się promocją Wydziału, powiedziała, że 

przygotowuje angielskojęzyczną wersję wydziałowej strony internetowej. Muszą się na niej 

znaleźć informacje o naszej ofercie kształcenia. Jednostki powinny przeto napisać po 

angielsku krótkie charakterystyki  prowadzonych przez siebie kierunków studiów zawierające 

także informację, w jakim języku odbywają się dane zajęcia. Kierownicy jednostek powinni 

też wyznaczyć osobę mówiącą po angielsku do kontaktów z zagranicznymi naukowcami 

zainteresowanymi współpracą z UG, a także z ewentualnymi angielskojęzycznymi  

kandydatami na studia. Kierownicy pracowni badawczych niech dostarczą nazwy pracowni  

po angielsku i program badawczy dla zainteresowanych naukowców z zagranicy. Dziekan 

dodał, że to jest bardzo ważne, byśmy mieli taką informację o Wydziale w języku angielskim 

i prosił o efektywną współpracę w uruchomieniu tej strony. Oprócz tego jednak byłoby 

bardzo dobrze, gdyby każda z neofilologii miała też stronę w języku, w którym prowadzi 

zajęcia. 

 Dziekan powiadomił też, że MNiSW ogłosi konkurs dla humanistów Pomniki polskiej 

myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku i przeznaczy na sfinansowanie 

tematów badawczych 5mln zł.  

 Sprawę finansowania przedsięwzięć naukowych omówił dziekan, prof. S. Rosiek. 

NCN systematycznie ogłasza różne konkursy. Obecnie można do 15 XII zgłaszać swój udział 

w konkursach  Preludium, Sonata i Opus. Wszelkie informacje o konkursach są dostępne w 

rektoracie, a ściślej w Biurze Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi, którym  

kieruje dr Agnieszka Martynowska. Nasza skuteczność w pozyskiwaniu grantów jest niestety 

niska. W latach 2010 – 2015 pracownicy Wydziału Filologicznego złożyli 66 wniosków, atoli 

jedynie 4 z nich, czyli 6%, uzyskało sfinansowanie. Średnia krajowa wynosi tu 15% (co 7. 

wniosek jest przyjmowany), a np. UJ ma 20% skuteczności.  

 Lepsze wyniki osiągamy w działaniach Narodowego Programu Rozwoju 

Humanistyki. Tam w 1. module z 4 wniosków przyjęto 1, w 2. module złożyliśmy 14 

wniosków (rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu br.), w 3. module złożyliśmy 2 wnioski. NPRH 

w styczniu ogłosi konkurs Tradycja, a potem konkursy Rozwój i Umiędzynarodowienie. W tej 
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chwili ważny jest udział w trzech konkursach NCN-u. Preludium przeznaczono dla projektów 

badawczych osób rozpoczynających karierę naukową, a więc także dla magistrantów i 

doktorantów, Sonatę ― dla osób z doktoratem, Opus zaś  ― dla starszych pracowników 

mających już dorobek naukowy. Jeżeli są zainteresowani przystąpieniem do tych konkursów, 

to gotów jest się z nimi spotkać i dopomóc w napisaniu wniosków. Zresztą na stronie NCN-u 

znajduje się instrukcja, jak wypełniać te wnioski. Projekty powinny mieć nade wszystko 

cztery cechy: 

1. wspieranie rozwoju młodych naukowców (zatem twórzmy zespoły!); 

2. interdyscyplinarność (powinny powstawać silne zespoły zdolne do konkurowanie na arenie 

międzynarodowej); 

3. kreowanie nowych miejsc pracy w ramach realizowanych projektów; 

4. nawiązanie współpracy międzynarodowej. 

 Gdy dziekan, prof. S. Rosiek, zakończył swoje wystąpienie, głos zabrał prof. M. 

Michalski. Został on powołany do piętnastoosobowej Rady Naukowej Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. Jest w jej składzie jednym z dziesięciu naukowców i jedynym polonistą, 

więc – jak powiedział – czuje brzemię odpowiedzialności. Poprosił o sugestie, uwagi i 

propozycje, by mógł  godnie reprezentować nasze środowisko. 

 Po zakończeniu wstępnej części posiedzenia dziekan, prof. A. Ceynowa, zapytał, czy 

ktoś ma uwagi do zaproponowanego porządku posiedzenia.  Ponieważ nikt nie zgłosił uwag, 

odbyło się głosowanie. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany 

porządek posiedzenia. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Polityka kadrowa Uniwersytetu Gdańskiego wobec nauczycieli akademickich. 

2. Powołanie przedstawicieli Wydziału do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

3. Sprawy personalne. 

4. Sprawy dotyczące toku studiów. 

5. Sprawy doktorskie. 

6. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

7. Pracownie i zespoły badawcze. 

8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 8 października 2015 r. 

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                          

Ad 1. Polityka kadrowa Uniwersytetu Gdańskiego wobec nauczycieli akademickich. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zaapelował, by nie zaklejać papierem szklanych drzwi do 

gabinetów, a wszystkie już zrobione zaklejenia usunąć.  

 Sejm znowelizował ustawę o zatrudnianiu. Nowelizacja polega między innymi na tym, 

że te osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i podpisały umowy na okres dłuższy niż do 21 

XI 2017 r., będą mogły pracować do śmierci. Osoby te powinny podpisać nowe umowy 

określające zatrudnienie właśnie do 21 XI 2017 r. Dzień później, tzn. 22 XI 2017 r., będzie 

można podpisać następną umowę. Rektor prosi właśnie o podpisanie tych nowych umów. 

Odrzucenie tej propozycji oznacza rezygnację z zatrudnienia. 

Ad 2. Powołanie dwóch przedstawicieli Wydziału spośród nauczycieli akademickich w skład 

Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016 ― 2020. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zaproponował  kandydatury prof. Edwarda Jakiela i prof. 

Dušana Paždjerskiego. 
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W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie wybrali prof. E. Jakiela i prof. 

D. Paždjerskiego na przedstawicieli Wydziału Filologicznego w Uczelnianej Komisji 

Wyborczej. 

Ad 3. Sprawy personalne. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

a. dr Justyna Pomirska – powołanie do pełnienia funkcji kierownika Centrum Języka i 

Kultury Kaszubskiej w Instytucie Filologii Polskiej. 

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

RW zaakceptowała powołanie. 

b. Dr hab. Katarzyna Wojan – powołanie do pełnienia funkcji kierownika  Pracowni Języka, 

Kultury i Gospodarki Finlandii w Instytucie Skandynawistyki i Translatoryki Stosowanej 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 68 – za, 1 – przeciw, 1 się wtrzymał. 

RW zaakceptowała powołanie. 

c. Prof. UG, dr Wu Lan – powołanie do pełnienia funkcji kierownika Pracowni Sinologii w 

Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej 

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

RW zaakceptowała powołanie. 

d. Prof. dr hab. David Malcolm – prośba o udzielenie urlopu naukowego w okresie od 

15.02.2016 r. do 14.02.2017 r.  

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

RW udzieliła urlopu. 

e. Prof. UG dr hab. Olga Kubińska – rezygnacja z funkcji Kierownika Centrum 

Translatorycznego w okresie od 1.10.2015 do 30.09.2016 r. z powodu przyznanego urlopu 

naukowego: 

― rezygnacja z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Translatoryka  

― rezygnacja z funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Tłumaczenie Ustne. 

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

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

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

4. 1. Katedra Logopedii UG prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów  

i seminariów przez adiunktów w roku akademickim 2015/2016 na kierunku logopedia przez 

następujące osoby: 

I  stopień 

dr L. Klasner (percepcja wzrokowa w przekazie informacji – III lic.) 

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

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

dr B. Kamińska (ortofonia – I lic., proseminarium – II lic., kultura języka polskiego – III lic., 

seminarium licencjackie – III lic.) 

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

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

i terapii jąkania – III lic.) 

dr K. Stankiewicz  (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., proseminarium – II 

lic.) 

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.) 
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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 (seminarium licencjackie – III lic.) 

dr n. med. M. Herstowska (elementy psychiatrii – III lic.) 

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

dr E. Kowalewska (surdologopedia – III lic.) 

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

dr n. med. M. Herstowska (podstawy psychiatrii dziecięcej – I MU) 

dr A. Walencik-Topiłko (etodyka 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) 

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 jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

4. 2. Katedra Logopedii prosi o jednorazową zmianę w roku akademickim 2015/2016 

wykładów na ćwiczenia w zakresie przedmiotów  arteterapia (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. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.  

4. 3. Katedra Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej zwraca się z prośbą o pozwolenie na 

prowadzenie seminarium magisterskiego przez dr Maję Chacińską w semestrze letnim roku 

akademickiego 2015/2016. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

4. 4. Katedra Slawistyki zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie w Katedrze 

Slawistyki w roku akademickim 2015/2016 wykładów przez następujących pracowników ze 

stopniem doktora: 

1. dr Jolanta Dziuba –historia literatury serbskiej i chorwackiej (slawistyka, studia stacjonarne 

I stopnia); 

2. dr Anita Gostomska – historia literatury serbskiej i chorwackiej (slawistyka, studia 

stacjonarne I stopnia); kanon literatur południowosłowiańskich (studia ałkańskie, studia 

stacjonarne I stopnia); 
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3. dr Maša Guštin – wykład ogólnouczelniany/wydziałowy, 

4. dr Ewa Stawczyk – współczesne literatury południowosłowiańskie w oryginale (slawistyka, 

studia stacjonarne I stopnia); systemy prawno-polityczne wybranych państw regionu (studia 

bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia); dziedzictwo historyczno-kulturowe wybranych 

krajów bałkańskich (studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia) 

5. dr Natalia Wyszogrodzka – podstawy translatoryki (slawistyka, studia stacjonarne I stopnia, 

i studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia), kontakty gospodarcze Polski z krajami 

regionu w XX i XXI w. (studia bałkańskie, studia stacjonarne I stopnia); fakultet kierunkowy 

(slawistyka, studia stacjonarne II stopnia);  komunikacja międzykulturowa a przekład 

audiowizualny (slawistyka, studia stacjonarne II stopnia); 

6. dr Dorota Żyłko – gramatyka opisowa języka polskiego (slawistyka, studia stacjonarne I 

stopnia); gramatyka porównawcza języków słowiańskich (slawistyka , studia stacjonarne I 

stopnia); metodologia badań językoznawczych (slawistyka, studia stacjonarne II stopnia); 

historia literackiego języka serbskiego i chorwackiego (slawistyka, studia stacjonarne II 

stopnia). 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie przeciwnym. 

4. 5. Katedra Slawistyki zwraca się także z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie w 

Katedrze Slawistyki w roku akademickim 2015/2016  seminarium magisterskiego przez dr 

Jolantę Dziubę, pracownika Katedry.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 1 głosie przeciwnym. 

4. 6. Instytut Filologii Polskiej zwraca się z prośbą o zgodę na ukonstytuowanie Rady 

Programowej kierunku filologia polska, w skład której wchodzić będą: prof. UG dr hab. 

Paweł Sitkiewicz (przewodniczący, wicedyrektor IFP ds. kształcenia), prof. UG dr hab. 

Bolesław Oleksowicz (dyrektor IFP), prof. UG dr hab. Maciej Michalski (wicedyrektor IFP 

ds. nauki), dr Małgorzata Klinkosz (wicedyrektor IFP ds. studentów), prof. UG dr hab. 

Kwiryna Ziemba (Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej), prof. UG dr hab. Elżbieta 

Mikiciuk (Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk), prof. UG dr hab. Ewa Badyda (Katedra 

Języka Polskiego), dr Bartosz Dąbrowski (Katedra Historii Literatury) i dr Dariusz 

Szczukowski (Katedra Polonistyki Stosowanej). 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

 Po głosowaniu dziekan, prof. A. Ceynowa, zapowiedział, że podczas następnego 

posiedzenia Wysokiej Rady złoży wniosek o odwołanie prof. H. Wątróbskiej z funkcji 

kierownika Katedry Slawistyki. 

Ad. 5. Sprawy doktorskie. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

5. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 

a) mgr Magdalena Bulińska (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: 63 – za, nikt nie był przeciwny ani się 

nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

b) mgr Zbigniew Walczak (opiekun naukowy: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski) 

1. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk 
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3. dr hab. Mariusz Kraska  

4. prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz 

5. prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska 

6. prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski 

7. prof. UG, dr hab. Jean Ward. 

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

nie wstrzymał. 

RW powołała Komisję. 

5. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa: 

mgr Milena Starczewska (promotor: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz), tytuł: Konflikt 

ukraińsko-rosyjski w świetle nagłówków serbskich dzienników. 

Zakres egzaminu kierunkowego: perswazja w języku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW otworzyła przewód. 

5. 3. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa: 

a) Mgr Karol Jaroszewski (promotor: prof. dr hab. David Malcolm), tytuł: World of Hateful 

Wonder – Psychology, Social Sciences, Politics and History in the Fiction of Michael 

Moorcock (Świat cudów stworzonych z nienawiści – psychologia oraz nauki społeczne, 

polityczne i historyczne w prozie Michaela Moorcocka) 

Zakres egzaminu kierunkowego: science fiction w języku angielskim w okresie 1945-2010. 

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

wstrzymał. 

RW otworzyła przewód. 

b) Mgr Michał Woźniak (promotor: prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk), tytuł: 

Czesława Miłosza szukanie ojczyzny (perspektywa postkolonialna). 

Zakres egzaminu kierunkowego: eseistyka polska drugiej połowy XX wieku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się 

wstrzymało. 

RW otworzyła przewód. 

c) Mgr Alicja Wódkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski), tytuł: Podmiot 

snu, sen podmiotu. Ponowoczesne modele tożsamości w polskiej prozie autobiograficznej. 

Zakres egzaminu kierunkowego: teorie snów ― od Freuda do dzisiaj 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – za, 8 – przeciw, 14 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód. 

5. 4. Powołanie promotora pomocniczego: 

na wniosek promotora, prof. dr hab. Krystyny Szcześniak, powołanie dr Doroty Żyłko na 

promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Eweliny Lechockiej, tytuł pracy 

doktorskiej: Fitonimia łemkowska a warmińsko-mazurska w zbiorach pieśni ludowych. 

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

wstrzymał. 

RW powołała promotora pomocniczego. 

5. 5. Zmiana promotora: 

na wniosek promotora, prof. dr hab. Jana Ciechowicza, powołanie prof. UG, dr hab. 

Małgorzaty Jarmułowicz na promotora pracy doktorskiej mgr Jadwigi Możdżer, tytuł pracy 

doktorskiej: Teatry Orientu – jawajski teatr wayang. Między sacrum a profanum. 

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

nie wstrzymał. 

RW zmieniła promotora. 

5. 6. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

a) mgr Aleksandra Wrona (promotor: prof. UG, dr hab. Marion Brandt, tytuł: Polnische 

Schriftsteller in West-Berlin nach 1968 (Polscy pisarze w Berlinie Zachodnim po 1968 roku). 
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Przyjęcie pracy. 

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

wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― dr hab. Maria Gierlak (UMK). 

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

nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. UAM, dr hab. Brigitta Helbig-Mischewski, 

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

nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

b) Mgr Andrzej Kasperek (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, tytuł: 

Sztuka ekfrazy w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. 

Przyjęcie pracy. 

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

nie wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, 1 przeciw, nikt się nie 

wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. dr hab. Seweryna Wysłouch. 

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

nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

c) Mgr Katarzyna Kręglewska-Powązka (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, tytuł: 

Polskie pamiętniki teatralne. Teoria – historia – teksty. 

Przyjęcie pracy.  

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

wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. UG, dr hab. Małgorzata Jarmułowicz. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

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

― Prof. dr hab. Magdalena Raszewska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

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

mgr Agnieszka Wysomierska (promotor: prof. UG, dr hab. Zoja  Nowożenowa, tytuł: 

Różnorodność gatunkowa tekstów prawnych i prawniczych jako problem metodyki nauczania 

języka rosyjskiego 

Przewodnicząca komisji: prof. D. Stanulewicz 

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

wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

5. 8. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 
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mgr Anastassija Vekšina (promotor: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, tytuł: 

Метариторика в художествеинных произведениах Федора Достевского (Metaretoryka 

w utworach Fiodora Dostojewskiego). 

Przewodniczący komisji: prof. T. Bogdanowicz. 

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

nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

5. 9. Wyróżnienie pracy doktorskiej: 

mgr Anastassija Vekšina (promotor: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz, tytuł: 

Метариторика в художествеинных произведениах Федора Достевского (Metaretoryka 

w utworach Fiodora Dostojewskiego). 

Przewodniczący komisji: prof. T. Bogdanowicz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny, 5 się 

wstrzymało. 

RW wyróżniła rozprawę doktorską. 

Ad. 6. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

Nie było żadnych spraw. 

Ad. 7. Pracownie i zespoły badawcze.  

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

Została zgłoszona nowa pracownia: prof. Z. Majchrowski (i inni), Pracownia Krytyki 

Artystycznej. 

RW przyjęła powstanie tej pracowni do akceptującej wiadomości.  

Ad. 8. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału 8 października 2015 r. 

Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. A. Ceynowa. 

Skład Rady Wydziału 138 osób w tym 104 pracowników samodzielnych , obecnych 74 osoby 

w tym 68 pracowników samodzielnych. 

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

wstrzymującym.  

Ad. 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.  

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, powiedział o szeregu spraw, które należy załatwić przed 

upływem kadencji obecnych władz. Wszystkie osoby mające habilitacje, ale zatrudnione jako 

adiunkci, powinny otrzymać stanowiska profesorów uczelnianych. 

 Dziekan prowadzi rozmowy z kierownictwem  różnych jednostek. Rozmawiał 

mianowicie z kulturoznawcami o powołaniu jednej lub dwóch nowych specjalności. Czeka go 

także rozmowa z wszystkimi pracownikami Katedry Filologii Klasycznej o przyszłości tej 

jednostki.   

 Trwają kontakty z informatykami zmierzające do wdrożenia programów 

komputerowej analizy mowy naturalnej. Są też przymiarki do otworzenia arabistyki i 

turkologii. Trwają rozmowy z prof. Tomaszem Lisowskim z UAM-u o powołaniu instytutu 

języków i kultur Azji Wschodniej obejmującego sinologię, japonistykę i koreanistykę. 

Ponownie też pojawiła się propozycja, by na germanistyce powołać jako specjalność język i 

kulturę Niderlandów. 

Następne posiedzenie  Wysokiej Rady odbędzie się 3 grudnia 2015 r. o godz. 11.30. 

Po wyczerpaniu porządku obrad dziekan, prof. A. Ceynowa, zakończył posiedzenie. 

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował dr Piotr Doroszewski. 

 

  


