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NOWY KIERUNEK 2020/2021



 Więcej na temat potencjału kierunku 

Produkcja form audiowizualnych 

przeczytaj w artykule na portalu 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich -

największej i najważniejszej 

ogólnopolskiej instytucji zrzeszającej 

osoby ze środowiska filmowego: 

https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,300

73,1,1,Kierunek-na-UG-z-potencjalem-

do-rozwoju-rynku-audiowizualnego.html

 Zapraszamy kandydatów na rok 

akademicki 2020/21

PRODUKCJA FORM AUDIOWIZUALNYCH 

KIERUNEK Z POTENCJAŁEM 

DO ROZWOJU RYNKU AUDIOWIZUALNEGO

https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,30073,1,1,Kierunek-na-UG-z-potencjalem-do-rozwoju-rynku-audiowizualnego.html


 Dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG, 

z Instytutu Badań nad Kulturą 

na Wydziale Filologicznym UG 

nominowany został do Nagrody 

Literackiej Gdynia w kategorii esej 

za książkę Gorączka filmowa. 

Kinomania w międzywojennej 
Polsce, Wydawnictwo Słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2019. 

 Książka została nominowana 

do NGL spośród 103 innych esejów.

 Naszemu Prodziekanowi ds. 

kształcenia Pawłowi Sitkiewiczowi 

serdecznie gratulujemy i trzymamy 

kciuki!

PROF. PAWEŁ SITKIEWICZNOMINOWANY 

DO NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA



 Międzynarodowy zespół badawczy, którego członkiem jest dr 

hab. Ewa Czaplewska, prof. UG z Instytutu Logopedii, otrzymał 
nagrodę naukową University of Iceland (The University's Science 

and Innovation Award) w kategorii Society za innowacyjny 

projekt, który wiązał się ze stworzenie narzędzia przesiewowego 

LANNIS do oceny rozwoju językowego trzylatków jedno-
i wielojęzycznych. Narzędzie pozwoli zidentyfikować dzieci, które 

w wieku trzech lat znajdą się w grupie zagrożonej trudnościami 

w nabywaniu języka/języków. Pozwoli to na podjęcie 

odpowiednich wczesnych działań interwencyjnych.

 Nagroda The University's Science and Innovation Award jest 
wynikiem współpracy pomiędzy University of Iceland, The New 

Business Venture Fund, Árnason|Faktor, Innovation Centre 

Iceland, i Auðna TTO Iceland - Technology Transfer Office 

Iceland.

NAGRODA NAUKOWA UNIVERSITY OF ICELAND 

DLA ZESPOŁU BADAWCZEGO Z UDZIAŁEM 

PROF. EWY CZAPLEWSKIEJ Z INSTYTUTU LOGOPEDII

http://nyskopun.is/english/
http://www.arnasonfaktor.is/en/
https://www.nmi.is/en
https://ttoiceland.is/


Dr hab. Ewa Badyda, prof. UG, z Instytutu Filologii 

Polskiej została powołana przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na członka Państwowej 

Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka 

Polskiego jako Obcego. 

Pani Profesor serdecznie gratulujemy!

PROF. EWA BADYDA CZŁONKIEM PAŃSTWOWEJ 

KOMISJI DS. POŚWIADCZANIA ZNAJOMOŚCI 

JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO



Tegoroczną laureatką Nagrody "Nauczyciel Roku" im. 

Mrongowiusza została dr Aleksandra Wierucka.

Nagroda „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa 

Celestyna Mrongowiusza jest przyznawana 

na Uniwersytecie Gdańskim każdego roku za 

szczególne osiągnięcia dydaktyczne nauczycielom 

akademickim UG. 

Aleksandrze Wieruckiej wykładowczyni w Instytucie 

Badań nad Kulturą, znakomitej kulturoznawczyni

i antropolożce, tutorce akademickiej, prowadzącej 

z pasją Koło Naukowe Mozaika, serdecznie 
gratulujemy!

DR ALEKSANDRA WIERUCKA LAUREATKĄ 

NAGRODY "NAUCZYCIEL ROKU" 

IM. K.C. MRONGOWIUSZA



WYBORY KANDYDATÓW NA DZIEKANA WYDZIAŁU 

FILOLOGICZNEGO

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że rozpoczęła się procedura 

wyboru kandydatów na dziekana Wydziału Filologicznego. W dniu 

11.05.2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza wybrała mgr. Aisena Bragina, 

doktoranta Wydziału Filologicznego UG, do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego WKW. Poprzednią przewodniczącą WKW była prof. dr 

hab. Kwiryna Ziemba.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie ważne dokumenty dotyczące 

wyborów będą umieszczane na bieżąco w zakładce Wydziałowa Komisja 

Wyborcza w dziale Pracownicy na stronie Wydziału Filologicznego. 

Wszystkie informacje dotyczące Wyborów 2020-24 są dostępne pod 

linkiem: https://fil.ug.edu.pl/wydzial/o_wydziale/wybory_2012-

2016/wybory_2020-2024

https://fil.ug.edu.pl/wydzial/o_wydziale/wybory_2012-2016/wybory_2020-2024


DOKTORANCI: NABÓR ZGŁOSZEŃ DO RADY 

PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ WF

Zapraszam do kandydowania do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej 

Wydziału Filologicznego UG. Reprezentanci doktorantów (w silnej liczbie 7 osób) 

zostaną powołani do RPSAW w głosowaniu tajnym członków Rady Doktorantów WF, 

które odbędzie się 22 maja 2020 r. o godzinie 12:30. Do dnia tego do godziny 12:00 

możecie zgłaszać swoje kandydatury wypełniając plik w załączniku i wysyłając 

podpisany skan na adres jstiepanow@gmail.com

Wszystkich gorąco zachęcam!

Rada Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału rekomenduje 

kandydatów lub kandydata na Dziekana Wydziału, z których to Rektor wskazuje 

osobę, którą powołuje na to stanowisko. Jest to tak na prawdę jedyna funkcja tego 

grona. Wybory będą się odbywały online (przez MS Teams).

Przesyłam również linka do zakładki z wyborami:

https://fil.ug.edu.pl/wydzial/o_wydziale/wybory_2012-2016/wybory_2020-2024

Justyna Stiepanow

Przewodnicząca Rady Doktorantów WF UG

mailto:jstiepanow@gmail.com
https://fil.ug.edu.pl/wydzial/o_wydziale/wybory_2012-2016/wybory_2020-2024


WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO 

Z FIRMĄ PERSONAL PR

Wydział Filologiczny, pomimo pandemii, kontynuuje 

współpracę z podmiotami zewnętrznymi. 

Filologia Polska od dwóch lat w ramach specjalności 

Media i PR współpracuje z wiodącą na rynku 

trójmiejskim firmą public relations - Personal PR. 

W ramach tej współpracy w bieżącym 

semestrze odbył się cykl zajęć dla studentów 1 roku 

studiów magisterskich filologii polskiej prowadzonych 

zdalnie przez pracowników firmy. 

W ramach współpracy z Personal PR dr hab. 

Magdalena Horodecka, prof. UG, przeprowadziła 

dla firmy zamówione przez jej pracowników szkolenie 

z Kultury żywego słowa.



STUDENTKI TRANSLATORYKI PRZETŁUMACZYŁY 

OPOWIADANIE DR. STANISŁAWA MODRZEWSKIEGO 

„JANA” ZE ZBIORU "GDZIE TATARAKI, GDZIE JERZYKI"

Zapraszamy do lektury przekładu na angielski opowiadania dr. Stanisława 

Modrzewskiego pt. „Jana” ze zbioru Gdzie tataraki, gdzie jerzyki (Gdańsk: 

Polnord, Wydawnictwo Oskar, 2008). Przekładu dokonały studentki z II roku 

magisterskich studiów translatorycznych na filologii angielskiej w Instytucie 

anglistyki i amerykanistyki: Żaneta Bielecka, Agnieszka Kasprzycka, Natalia 

Laprus, Ada Maksymiuk-Kosel, Paulina Masłowska, Agata Różycka, 

Katarzyna Sarzyńska, Daniela Stojaczyk, Monika Wójtowicz.

Opowiadanie można przeczytać na stronie Wydziału Filologicznego: 

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96651/studentki_translatoryki_przetlu

maczyly_opowiadanie_dr_stanislawa_modrzewskiego_jana_zbioru_gdzie_tat

araki_gdzie_jerzyki

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96651/studentki_translatoryki_przetlumaczyly_opowiadanie_dr_stanislawa_modrzewskiego_jana_zbioru_gdzie_tataraki_gdzie_jerzyki


DOSTĘP DO BUG I BIBLIOTEKI NEOFILOLOGICZNEJ 

W BUDYNKU NEOFILOLOGII

Informujemy, że od 7 maja Biblioteka Główna oraz Biblioteka w Budynku

Neofilologii rozpoczną przyjmowanie zwrotów wypożyczonych

egzemplarzy.

Ponadto od 13 maja usługa zdalnego zamawiania oraz samodzielnego

odbioru egzemplarzy objęci będą studenci UG wszystkich lat, trybów

i poziomów nauczania (nie tylko piszący prace dyplomowe).

Do 31 maja nie będą naliczane opłaty za przetrzymanie wypożyczonych

egzemplarzy.

Podane daty, a także zakres obsługi czytelników BUG mają charakter

umowny i będą dostosowywane do bieżącej sytuacji na UG

oraz monitorowanej na bieżąco sytuacji w BUG.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.bg.ug.edu.pl/

Zapytania prosimy kierować na adres: bneo@ug.edu.pl

https://www.bg.ug.edu.pl/
https://poczta.ug.edu.pl/src/compose.php?send_to=bneo@ug.edu.pl
mailto:bneo@ug.edu.pl


ZAPROSZENIE MNISW DO SKŁADANIA OFERT 

W RAMACH PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO 

„MISTRZOWIE DYDAKTYKI”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu 

pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania 

nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody 

tutoringu w kształceniu. 
Projekt zakłada udział maksymalnie 1000 nauczycieli akademickich z 40 uczelni, którzy 

w ramach działań wspartych z Europejskiego Funduszu Społecznego będą uczestniczyć 

w 10-15 dniowych szkoleniach podczas wizyt studyjnych na wybranych renomowanych 

uczelniach europejskich znajdujących się w pierwszej setce rankingu szanghajskiego (m.in. 

Uniwersytet w Groningen, Uniwersytet Aarhus, University College London). Kadra 
akademicka przeprowadzi zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu w uczelniach 

polskich.

Termin składania ofert został przedłużony do 15 czerwca 2020.



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Tutoring drogą do doskonałości akademickiej nowa 

współautorska publikacja dr Beaty Karpińskiej-Musiał. 

Publikacja przybliża problematykę tutoringu i jego aplikacji 

w rzeczywistości akademickiej w Polsce i pokazuje kierunki 

działań dla polityki edukacyjnej, definiując przy okazji rolę 

uniwersytetu we współczesnej rzeczywistości społeczno-

kulturowej uwarunkowanej przez ekspansję edukacji. Tekst jest 

efektem współpracy trzech badaczek Agnieszki Dziedziczak-

Foltyn, Beaty Karpińskiej-Musiał i Adrianny Sarnat-Ciastko, 

różnych nurtów badań edukacyjnych, dzięki czemu możliwe 

stało się wieloaspektowe oświetlenie pola problemowego 

z tutoringiem jako centralną kategorią. W warstwie 

merytorycznej opracowanie jest na wysokim poziomie i autorki 

dowodzą w tym tekście szerokiej wiedzy na temat omawianego 

problemu... (Fragment recenzji dr. hab. Piotra Mikiewicza, prof. 

DSW).



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Katarzyna Wojan, Z dziejów leksykografii polsko-

rosyjskiej. Tom II: Słowniki terminologiczne 

(bibliografia za lata 1803–2017) (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego, 2020).

Monografia bibliograficzna wpisuje się w serię 

publikacji poświęconych polskiemu słownikarstwu 

przekładowemu. Opracowania tego typu służą 

naukowym rekonstrukcjom historii leksykografii 

rodzimej, redatacjom jej poszczególnych działów, 

a także wieloaspektowym ocenom jej stanu i 

dorobku, zarówno w ujęciu kwantyfikatywnym, 

jak i kwalitatywnym. 

https://kiw.ug.edu.pl/pl/jezykoznastwo-i-

przekladoznawstwo/1433-z-dziejow-leksykografii-

polsko-rosyjskiej-tom-ii.html

https://kiw.ug.edu.pl/pl/jezykoznastwo-i-przekladoznawstwo/1433-z-dziejow-leksykografii-polsko-rosyjskiej-tom-ii.html


Filologiczny w social mediach: 

 FB oraz Instagram @filologiczny UG

Informacje do publikacji na stronie Wydziału

www.fil.ug.edu.pl oraz ekranach promocyjnych 

można zgłaszać do: dr Anny Malcer-Zakrzackiej

pod adresem e-mail: malcer@ug.edu.pl

 Zapisz się na Newsletter Wydziału Filologicznego 

klikając w ikonę na stronie:

mailto:malcer@ug.edu.pl

