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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

9 lipca 2015 roku 

  

 Dziekan, prof. A. Ceynowa,  otworzył posiedzenie i powitał przybyłych członków Wysokiej Rady,  

a także gościa, mianowicie dyrektor Biblioteki Głównej UG, Grażynę Jaśkowiak. Następnie podał informacje  

o najnowszych publikacjach: 

Między słowem a rzeczywistością. Poezja Eliota wobec cielesności i wcielenia, pod. red. Jean Ward i Marii 

Fengler, Wyd. UG, Gdańsk 2015. 

The Educational Potential of Text of Culture in Teaching English to Senior Secondary School Students autorstwa 

Olgi Aleksandrowskiej, Peter Lang, Frankfurt am Main 2015.,  
Studia Germanica Gedanensia nr 1., 2014. 

Imiona komunikacji językoznawczej, czyli demakijażowanie sensów. Księga jubileuszowa dedykowana profesor 

Marcelinie Grabskiej, pod red. Katarzyny Wojan, Żanny Sładkiewicz i Hanny Hau przy współudziale Katarzyny 

Wądołowskiej-Lessner, Wyd. UG, Gdańsk 2015.  

Katarzyna Wojan, Języki sztuczne. Zapotrzebowanie społeczeństw czy fantazja jednostek? Wyd. UG, Gdańsk 

2015.  

Kaszuby w pieśni artystycznej ― utwory zostały wydane na 2 płytach CD z książeczką z tekstami sprawdzonymi 

przez prof. Jerzego Tredera. 

 Po informacjach o książkach dziekan przedstawił aktualne wydarzenia z życia Wydziału. 

 Dwa filmy w reżyserii Macieja Wiktora zostały zakwalifikowane do pokazania podczas festiwalu 

filmów krótkometrażowych w Gdyni. 

 Centralna Komisja Egzaminacyjna podziękowała prof. M. Michalskiemu za pomoc w pracach  nad 

przygotowaniem materiałów do przeprowadzenia egzaminu maturalnego. 

 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zakończyła pozytywnymi konkluzjami rozpatrywanie 

wniosków prof. prof. E. Graczyk i W. Kubińskiego i skierowała je do podpisania przez prezydenta.  

 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego 16 VI 2015 nadała stopień doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w specjalności bibliologia i informatologia dr Mai Wojciechowskiej.  

 Organizatorzy odbywających się w WF konferencji nie mogą pobierać organizacyjnych opłat od 

naszych pracowników, bo i tak z reguły te koszty pokrywa dziekan. 

  Po podaniu powyższych informacji dziekan, prof. A. Ceynowa, udzielił głosu dziekan, dr U. Patockiej-

Sigłowy, która omówiła dotychczasowe wyniki rekrutacji. Zakończyło ją część kierunków stacjonarnych I 

stopnia. W październiku ub. roku, kiedy rekrutacja się kończyła, mieliśmy na studia stacjonarne  stopnia  4700 

kandydatów. W tym roku mamy na te studia 4360 kandydatów, a we wrześniu czeka nas druga część rekrutacji. 

Zakończyły rekrutację następujące kierunki: skandynawistyka  ― 11 kandydatów na miejsce (w ub. roku – 9,5); 

zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menedżerska ― 9,5 (w ub. roku – 5); filologia angielska 

―7,4; sinologia ― 5,5; skandynawistyka, linia fińska ― 5,4; iberystyka ― 5,3; amerykanistyka ― 3,9; wiedza 

o filmie ― 3,5; logopedia ― 2,7; lingwistyka stosowana ― 2,5; studia bałkańskie ― 2,0; filologia romańska ― 

1,8; filologia germańska ― 1,75; filologia rosyjska ― 1,5. 

Trwa rekrutacja na studia licencjackie studiów wschodnich (2,9), wiedzy o teatrze (1,1) i filologii polskiej (1,1). 

Podzieliliśmy lipcową rekrutację na dwie części, żeby ci, którzy się nie dostali na wybrany kierunek, mogli 

ubiegać się o przyjęcie na inny z niezamkniętą jeszcze listą.   

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, ocenił dotychczasowe wyniki rekrutacji jako naprawdę dobre. W tym roku 

przystąpiło do matury o 15% uczniów mniej niż w ub. roku, a 25% jej nie zdało.  

 Następnie głos zabrała dyrektor BUG-u, Grażyna Jaśkowiak. Omówiła ona sprawę przyszłości 

wydziałowej Biblioteki Humanistycznej. Jej obcojęzyczne zbiory zostały już przeniesione do budynku 

neofilologii (1,7 tys. metrów bieżących). Zgodnie z decyzją władz UG ich miejsce zajmą księgozbiory: z ul. 

Sobieskiego (literatura z lat 1945 – 1990, 3 tys. m.b., czyli wszystko, co się tam obecnie znajduje), z Brzeźna 

(księgozbiór rusycystyczny i slawistyczny (600 m.b.) i z Sopotu (literatura dziecięca i księgozbiór historyczny). 

Trzeba zmienić dotychczasowy układ w bibliotece, bo inaczej nie uda się pomieścić tych księgozbiorów. Gdyby 

zastosować regały jezdne,  uzyskałoby się 4 tys. m.b. To jednak spowoduje ograniczenie miejsc czytelniczych do 

nie wiadomo jeszcze jakiej liczby. Będzie można jednak czytać na miejscu i wypożyczać. Czytać można też w 

BUG-u. Zresztą z tej biblioteki korzysta coraz mniej osób. Studenci przychodzą głównie po to, by kopiować. 

Plany przemieszczenia zbiorów były omawiane podczas posiedzeń Rady Bibliotecznej, w których uczestniczył 

dziekan, prof. A. Ceynowa.  

 Dziekan odpowiedział, że nie miał świadomości co do kierunku tych zmian. Przecież dąży się do 

zmiany tej biblioteki w magazyn książek. A przecież w BUG-u jest wiele   miejsca i tam można ustawić nowe 

regały. Tu mieliśmy 80 miejsc czytelniczych dla 5,5 tys. studentów. Dla pozostających w dotychczasowym 

budynku 2 tys. wystarczy 30 miejsc. 

 Zaczęła się dyskusja, w której wzięli udział prof. prof. E. Graczyk, J. Kowalewska-Dąbrowska, M. 

Rzeczycka, K. Ziemba, M. Adamiec, A. Ceynowa, Z. Majchrowski, B. Oleksowicz i S. Rosiek. Przekształcenie 
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biblioteki w magazyn bardzo utrudni badania i proces dydaktyczny wszystkim tu pozostającym, bo tracimy 

oparcie w wyspecjalizowanym księgozbiorze polonistyczno-kulturoznawczym (kiedy zostanie udostępniony 

księgozbiór prof. A. Witkowskiej?! Czy pracownicy mogliby przekazywać BUG-owi swe prywatne 

księgozbiory?). A przecież jest świetna okazja, by zaprojektować  tu nową  bibliotekę humanistyczną, np. w 

sposób merytoryczno-tematyczny, a nie ze względu na metry bieżące. Zwłaszcza że to miejsce do czytania jest 

bardzo ładne ze względu na patio. Ograniczenie liczby miejsc czytelniczych do 30 może nie wystarczyć dla 

studentów i 130 pracowników, więc należy zachować 80 miejsc. Trzeba się przeciwstawić dramatycznemu 

zanikowi umiejętności pracy z książką i uczyć studentów, że praca filologa polega na siedzeniu w bibliotece. 

Powinien powstać projektowany niegdyś magazyn biblioteczny, co radykalnie rozwiązałoby problem 

gromadzenia zbiorów. Innym rozwiązaniem mogłoby się stać powiększanie liczby książek elektronicznych 

(Pomorska Biblioteka Cyfrowa). 

 Na zakończenie spotkania z dyrektor postanowiono zaprosić ją na październikowe posiedzenie 

Wysokiej Rady. Powołano też zespół w składzie prof. prof. Z. Majchrowski, B. Oleksowicz, Dušan Pažjerski i S. 

Rosiek, który będzie reprezentować Wydział i spotykać się z dyrektor G. Jaśkowiak. Postanowiono, by zespół 

zebrał się po posiedzenie RW. 

 Po zakończeniu spotkania z dyrektor BUG-u nastąpiło przyjęcie porządku posiedzenia. Ponieważ nie 

było do niego uwag dziekan zarządził  głosowanie  

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW jednogłośnie przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia. 

Porządek  posiedzenia: 

1. Sprawy personalne. 

2. Wniosek o utworzenie Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej w ramach Instytutu Filologii Polskiej. 

3. Sprawy dotyczące toku studiów. 

4. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej dr Hadriana Lankiewicza z Instytutu Skandynawistyki i 

Lingwistyki Stosowanej. 

5. Wniosek komisji habilitacyjnej dra Piotra Wahla. 

6. Sprawy doktorskie. 

7. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

8. Pracownie i zespoły badawcze. 

9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 11.06.2015 r. 

10. Sprawy bieżące  i wolne wnioski.                                                                                              

Ad 1. Sprawy personalne 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

1. 1. Zatrudnienie: 

a. prof. UG dr hab. Grażyna Tomaszewska – w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych z dniem 

1.07.2015 r. ponowne powołanie na kierownika Katedry Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej 

do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 67 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

b. Dr Aleksandra Klimkiewicz – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu od 1.10.2015 r. na okres pięciu lat. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 69 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

c. Dr Elżbieta Pietraś – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na 

umowę o pracę w wymiarze ½ etatu od 1.10.2015 r.  na okres pięciu lat. 

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

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

d. Dr Tatiana Siniawska-Sujkowska – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej na umowę o pracę od 20.09.2015 r. do 30.09.2021 r. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 68 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

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

umowę o pracę od 1.10.2015 r. na okres jednego roku. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 68 – za, nikt nie był  przeciwny, 5 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

f. Mgr Li Hongyan – zatrudnienie na stanowisku lektora w Pracowni Sinologii w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, na umowę o pracę od 20.09.2015 r. do 30.09.2017 r.  

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

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 
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g. Dr hab. Żanna Sładkiewicz – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie 

Filologii Wschodniosłowiańskiej na umowę o pracę na czas nieokreślony. 

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

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

h. Dr hab. Diana Oboleńska – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie Filologii 

Wschodniosłowiańskiej na umowę o pracę na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 71 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

i. Dr Stanisław Modrzewski – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Anglistyki i 

Amerykanistyki na umowę o pracę od 1.10.2015 r. na okres 9 lat. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 67 – za, 2 – przeciw, 5 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

j. Mgr Sabine Stoll-Wewior – zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Instytucie Filologii Germańskiej na 

umowę o pracę od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r.  

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 67 – za, 2 – przeciw, 5 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

k. Mgr Pirkko Luoma – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki 

Stosowanej na umowę o pracę od 1.10.2015 r. na okres trzech lat. 

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

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

l. Dr Peter Clar - zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej na umowę o pracę od 

1.10.2015 r. do 30.09.2018 r.  

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 69 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

ł. Dr Miłosz Wojtyna - zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na 

umowę o pracę od 1.10.2015 r. na okres pięciu lat. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 66 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

1. 2.  Urlop: 

mgr Fu-lan Lee z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Pracownia Sinologii– prośba o urlop bezpłatny od 

1.10.2015 do 30.09.2016. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 69 – za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW udzieliła urlopu. 

1. 3. Zatrudnienie na zastępstwo: 

mgr Shih-Ping Hung – zatrudnienie na zastępstwo za mgr Fu-lan Lee w Pracowni Sinologii w Instytucie 

Filologii Wschodniosłowiańskiej na umowę o pracę w okresie od 20.09.2015 r. do 30.09.2016 r.  

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny, 5 się wstrzymało. 

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

Ad 2. Wniosek o utworzenie Centrum Kultury i Języka Kaszubskiego w ramach Instytutu Filologii Polskiej. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

Skład osobowy Centrum: prof. M. Cybulski, dr H. Makurat, prof. D. Paždjerski, dr J. Pomierska, mgr. G. 

Schramke. 

W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 63 – za, 5 – przeciw, 6 się wstrzymało. 

RW zgodziła się  na powołanie Centrum. 

Ad 3. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka.   

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

 

Katedra Logopedii prosi o następujące zmiany w programie Podyplomowych Studiów Surdologopedycznych 

od roku akademickim 2015/2016. 

1. Wprowadzenie przedmiotu:  

metoda audytywno-werbalna (10 godzin, 2 ECTS). 

2. Zmniejszenie ilości godzin ćwiczeń z przedmiotu: audioprotetyka (z 15 na 5 godzin; było 5 ECTS, jest 

2 ECTS) i zwiększenie liczby godzin z przedmiotu audiogenne zaburzenia mowy (z 10 godzin na 20; 

było 2 ECTS jest 4 ECTS). 

3. Zmniejszenie ilości punktów ECTS z przedmiotu: rehabilitacja osób z implantem (było 4 ECTS, jest 3 

ECTS). 

4. Zwiększenie liczby godzin na seminarium dyplomowe (z 8 do 10 godzin). 

Powyższe zmiany związane są z dostosowaniem programu studiów do współczesnych tendencji kształcenia 

surdologopedów.  
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W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 

Instytut Filologii Polskiej prosi o zatwierdzenie zmian w programie studiów stacjonarnych I st. na kierunku 

etnofilologia kaszubska. Modyfikacja planu studiów wynika z opracowania propozycji studiów bez specjalności. 

Na etnofilologii kaszubskiej (kierunek uruchomiony po raz pierwszy w roku akademickim 2014/15) istnieją 

dwie specjalności zawodowe: nauczycielska i animacyjno-medialna; w pierwszym roku kształcenia specjalność 

animacyjno-medialna nie została uruchomiona z powodu niedostatecznej liczby studentów (18 osób), co 

wymogło konieczność realizacji modułu nauczycielskiego przez wszystkich zainteresowanych studiami 

kaszubistycznymi, a co wydaje się niekonieczne w przypadku osób niemających predyspozycji do wykonywania 

zawodu nauczyciela i legitymujących się wykształceniem zawodowym innym niż nauczycielskie (studenci 40+). 

Żywiołowy rozwój kaszubskich mediów, różnych instytucji kultury i promocji regionu stwarza szanse 

zatrudnienia osób z wysoką kompetencją kulturową i językową, którą można posiąść, realizując podstawowy 

program studiów (grupa A, B, C w planie studiów) wzbogacony o fakultety językowe, literackie i kulturowe z 

oferty innych kierunków studiów Wydziału Filologicznego (filologia polska, kulturoznawstwo, slawistyka i 

inne) oraz praktykę zawodową realizowaną w kaszubskich instytucjach kulturalnych. Wyżej wymienione 

zmiany nie generują dodatkowych kosztów dla Wydziału. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 

Katedra Kultury i Sztuki zwraca się z prośbą o udzielenie zgody na prowadzenie wykładów w roku 

akademickim 2015/2016 na kierunkach wiedza o teatrze i teatrologia następującym pracownikom 

niesamodzielnym: 

― dr Joanna Puzyna-Chojka: historia dramatu i teatru polskiego – okres staropolski (WOT 1. rok, semestr 1.), 

teatr powszechny – współczesność (WOT 1. rok , semestr 2.), języki teatru (WOT 1. rok, semestr 1.), Historia 

konwencji scenicznych (teatrologia 1. rok, semestr 2.), historia dramatu i teatru powszechnego: teatr niemiecki 

(WOT 2. rok semestr 3.), teatr i dramat współczesny – powszechny (WOT 3. rok, semestr 6.) 

― dr Bartosz Filip – historia kina powszechnego (WOT 3. rok, semestr 5.) 

― dr Piotr Kąkol – historia dramatu i teatru powszechnego (WOT 2. rok, semestr 3.), historia dramatu i teatru 

polskiego: oświecenie (WOT 1 rok, semestr 2), historia gatunków dramatycznych (teatrologia I rok, semestr 1.) 

― dr Aneta Lica – gramatyka języka polskiego (WOT 2. rok, semestry 3. i 4.) 

― dr Katarzyna Szalewska – teoria dramatu (teatrologia 1. rok, semestr 2.) 

― dr Izabela Bogumił – historia dramatu i teatru powszechnego: antyk (WOT 1. rok, semestr1.) 

― dr Bożena Kudrycka – teatr telewizji (WOT 1. rok, semestr1.). 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 

 Po głosowaniu dziekan, I. Kępka powiedziała, że trzeba będzie odpowiedzieć na ocenę PKA. Ma ona 

nadejść do końca sierpnia. Będziemy mieli trzy tygodnie na odpowiedź, a wówczas oni sześć tygodni na swoją. 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, przedłożył Wysokiej Radzie materiały zawierające hipotetyczny kształt 

naszego Wydziału za 10 lat. Poprosił o ustosunkowanie się do tych materiałów i dodanie swojej wizji. Materiały 

zostaną przesłane wszystkim członkom RW.  

Ad 4. Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dr Hadriana Lankiewicza z Instytutu Skandynawistyki i 

Lingwistyki Stosowanej. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.  

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

RW zgodziła się na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.  

Wyznaczenie członków Komisji: 

― prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz  –  recenzent. 

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

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec – sekretarz 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 57 – za, 2 było przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła sekretarza. 

― Prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa –  członek Komisji. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 61 – za, 3 było przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła członka Komisji. 

 

 

Ad 5. Wniosek Komisji habilitacyjnej dotyczący nadania stopnia doktora habilitowanego drowi Piotrowi 

Wahlowi. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 
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Uchwała 

Komisji habilitacyjnej, powołanej w dniu 03.02.2015 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na 

podstawie art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz.595, Dz.U. z2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 

2011 r., nr 84, poz.455) w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Piotra Wahla w 

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.  

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

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

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (dz.U. nr 196, poz. 1165) na posiedzeniu w dniu 

9.06.2015 r., w którym uczestniczyło siedmiu członków Komisji, opierając się na opiniach recenzentów, uznała 

że przedstawione przez dra Piotra Wahla prace, składające się na osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu 

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

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

istotnej aktywności naukowej. W głosowaniu jawnym (z wynikiem głosów „za”- 0, głosy „przeciw” – 6 i 1 głos 

wstrzymujący się) Komisja podjęła uchwałę, w której wyraża negatywną opinię w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo drowi Piotrowi Wahlowi. 

 

Głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie 

językoznawstwo drowi Piotrowi Wahlowi. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 1 – za, 14 było przeciw, 50 się wstrzymało. 

RW odmówiła nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo 

drowi Piotrowi Wahlowi. 

Ad 6.  Sprawy doktorskie. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

6. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich 

a) mgr Milena Starczewska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz) 

1. prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska – przewodnicząca 

2. prof. UG, dr hab. Ewa Badyda 

3. prof. UG, dr hab. Zenon Lica 

4. prof. dr hab. Edward Łuczyński  

5. prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga 

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

7. prof. dr hab. Krystyna Szcześniak 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW powołała Komisję. 

b) Mgr Marta Tymińska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec) 

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

2. prof. dr hab. Michał Błażejewski 

3. prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki 

4. prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki  

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: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW powołała Komisję. 

6. 2. Zmiana składu komisji doktorskiej: 

mgr Sean Moran (promotor: prof. dr hab. David Malcolm) 

w miejsce prof. Ludmiły Gruszewskiej-Blaim – prof. Jerzy Limon 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW zmieniła skład Komisji. 

6. 3. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa: 

a) mgr Zuzanna Szwedek-Kwiecińska (promotor: prof. AP, dr hab. Daniel Kalinowski), tytuł: Maksymalista w 

drodze. Lech Bądkowski jako epik i dramaturg. 

Zakres egzaminu kierunkowego: proza polska w kraju 1945-1989. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

b) Mgr Agata Włodarczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak), tytuł: Negocjacje z rzeczywistością – real 

person fic jako literacka praktyka fanowska. 

Zakres egzaminu kierunkowego: problem odbioru i odbiorcy we współczesnej teorii literatury. 
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W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

c) Mgr Magda Malinowska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak), tytuł: Na tropach współczesnego auteur. 

Kim Ki-duk i kino koreańskie. 

Zakres egzaminu kierunkowego: teoria autorska w kinie. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

d) Mgr Marta Justyna Nowicka (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk), tytuł: Słowacki inaczej. Maskarada 

płci u Juliusza Słowackiego. 

Zakres egzaminu kierunkowego: polski dramat romantyczny. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

e) Mgr Anna Czyżewska (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk), tytuł: Słowacki inaczej. Maskarada płci u 

Juliusza Słowackiego. 

Zakres egzaminu kierunkowego: polski dramat romantyczny. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

Prof. E. Graczyk wyjaśniła, że dwa doktoraty powstają na ten sam temat. Będzie to jedna praca ze ścisłym 

określeniem autorstwa. Przepisy na to pozwalają. 

f) Mgr Justyna Błaszczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk), tytuł: Od baśni do utopii. Od utopii do 

baśni. Poszukiwania elementów fantastycznych w twórczości Elizy Orzeszkowej. 

Zakres egzaminu kierunkowego: polska powieść pozytywistyczna. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

g) Mgr Karol Chojnowski (promotor: prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka), tytuł: Przestrzeń i epistemologia w 

twórczości Marka S. Huberatha. 

Zakres egzaminu kierunkowego: polska literatura fantastyczna w dialogu z fantastyką brytyjską (1980-2015). 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

h) Mgr Janina Wróblewska (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski), tytuł: Teatr i terapia. 

(Para)teatralne doświadczenia osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Zakres egzaminu kierunkowego: teatroterapia w Polsce i na świecie. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

i) Mgr Michał Pruszak (promotor: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki), tytuł: Od the Globe do Cartoon 

Network. Dramaty szekspirowskie w filmach animowanych dla dzieci. 

Zakres egzaminu kierunkowego: film w edukacji szkolnej. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 55 – za, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW otworzyła przewód doktorski. 

6. 3. Powołanie promotora pomocniczego: 

mgr Joanna Skrzeszewska (promotor: prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk), tytuł: Semantisch-

pragmatische Vermitlung des Konjunktivs im DaF -Unterricht. Ein glottodidaktisches Konzept. (Semantyczno-

pragmatyczne ujęcie trybu przypuszczającego w nauczaniu j. niemieckiego jako obcego. Perspektywa  

glottodydaktyczna).  

Promotor pomocniczy: dr Adam Szeluga. 

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

RW powołała promotora pomocniczego. 

 

6. 4. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów: 

a) Mgr Katarzyna Banucha (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska), tytuł: Stefan Grabiński i 

Karol Ludwik Koniński: literackie przyjaźnie Karola Irzykowskiego. 

Przyjęcie pracy. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

 

― prof. UG, dr hab. Maciej Michalski.  

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

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. dr hab. Wojciech Tomasik  

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

b) Mgr Natalia Czarnowska (promotor: prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk), tytuł: Exposé jako forma 

dyskursu politycznego. Pragmatyczno-semantyczna analiza exposé polskich premierów 1989–2011 

Przyjęcie pracy. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 59 – za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska.  

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

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (URz).  

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

c) Mgr Sean Moran (promotor: prof. dr hab. David Malcolm), skorygowany tytuł: Suffrage and the New Woman 

in Fiction and on Stage: The Career and Writings of Cicely Hamilton and Some Contemporaries (Walka o 

prawa wyborcze i koncepcja Nowej Kobiety w utworach literackich i scenicznych – kariera i twórczość Cicely 

Hamilton i jej współczesnych). 

Przyjęcie pracy. 

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

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

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

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 61 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Dr hab. Wojciech Nowicki (UMCS). 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 56 – za, 2 było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

d) Mgr Jakub Rusakow (promotor: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek), tytuł: Jan Himilsbach jako pisarz. 

Próba monografii. 

Przyjęcie pracy. 

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

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. UG, dr hab. Piotr Millati. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 59 – za, 4 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. UŁ dr hab. Tomasz Bocheński. 

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

RW wyznaczyła recenzenta. 

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

gatunkowa tekstów prawnych i prawniczych jako problem metodyki nauczania języka rosyjskiego. 

Przyjęcie pracy. 

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

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

― prof. UKW, dr hab. Halina Bartwicka.  

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

RW wyznaczyła recenzenta. 

― Prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska.  

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 59 – za, 4 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

6. 5. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

mgr Kamila Cempa (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński), tytuł: Tłumaczenie kultur na podstawie 

angielskiego przekładu powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”. 

Obrona doktorska: środa, 16 września 2015 r., godz. 12.00 sala Rady Wydziału w budynku neofilologii. 

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

RW dopuściła do publicznej obrony pracy. 

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

a) Mgr Agnieszka Sienkiewicz-Charlish (promotor: prof. dr hab. David Malcolm), tytuł: Genre Polymorphism in 

Ian Rankin’s Fiction (Polimorfizm gatunkowy w prozie Iana Rankina). 

Przewodniczący Komisji: prof. M. Wilczyński. 
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W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 68 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 

b) Mgr Piotr Rysztowski (promotor: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek), tytuł: Grafomania i instytucja. O 

romantycznej granicy literatury. 

Przewodniczący Komisji: prof. B. Oleksowicz. 

W  głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 68 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 

6. 7. Wniosek doktorantki o zamknięcie przewodu doktorskiego: 

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

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

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

RW zamknęła przewód doktorski. 

Ad 7. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

 Dziekan, prof. S. Rosiek, powiedział, że trzeba będzie zmniejszyć liczbę punktów ETCS 

przyznawanych za poszczególne przedmioty. Przyznaliśmy ich naszym doktorantom w sumie 58, ale wg 

ministerstwa mogą ich oni otrzymać jedynie  45. Postanowimy później, jakie szczegółowe zmiany wprowadzić 

w punktowaniu przedmiotów. 

  Dla dwutorowego przedmiotu ‘wykłady mistrzowskie i lektury dyskursu humanistycznego’ 

wprowadzamy jedną nazwę, a mianowicie ‘wykłady mistrzowskie’. 

 Musimy wprowadzić fakultatywny przedmiot ‘dydaktyka zajęć na uczelniach wyższych’ w wymiarze 

30 godz. Do jego prowadzenia zgłosiła się prof. A. Lewińska. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zaaprobowali powyższe zmiany w siatkach 

studiów doktoranckich.  

Ad 8. Pracownie i zespoły badawcze. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

W tym punkcie nie było żadnych spraw. 

Ad 9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 11 czerwca 2015 r. Do prowadzenie obrad przejął 

dziekan, prof. A. Ceynowa. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół.  

Ad 10.  Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Skład RW 138 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecnych 75 osób, w tym 67 pracowników 

samodzielnych. 

Wniosek prof. UG, dr hab. Wojciecha Kubińskiego, Kierownika Katedry Translatoryki – uaktualnienie 

składu Rady Programowej Katedry Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki: uzupełnienie składu 

o prof. S. Rośka, dr Wioletę Karwacka i mgr Paulę Gorszczyńską oraz interesariuszy zewnętrznych – 

przedstawicieli wydawnictw trójmiejskich: Małgorzatę Ogonowską, Darię Majewską i Artura Rogosia oraz o 

prof. Janusza Górskiego. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

 Po głosowaniu dziekan poinformował, że kanclerz UG zadecydował o pozostaniu logopedii w 

dotychczasowej siedzibie, ale oddał pomieszczenia po skandynawistyce historykom. 

 Prof. Dušan Paždjerski poprosił, by wysyłać elektroniczne przypomnienia o posiedzeniach RW. 

Dziekan zgodził się na takie dodatkowe zawiadamianie. 

 Dziekan podał jeszcze następujące informacje: 

― 15.07.2015 r. – obiegowa Rada Wydziału od 10.30, tzn. podpisywanie list głosowań w sprawie zatrudnienia 

po rozstrzygniętych konkursach; 

― 17.09. 2015 r. godz. 11.30 – posiedzenie zwykłe Rady Wydziału Filologicznego; 

― inauguracja nowego  roku akademickiego odbędzie się 2 X. 

 Po podaniu tych informacji dziekan, prof. A. Ceynowa,  pożegnał  członków Wysokiej Rady, życząc im 

udanego wypoczynku, i zamknął posiedzenie.  

 Na tym protokół został zakończony. 

 Protokółował dr Piotr Doroszewski.   


