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 Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że rozpoczęła się procedura wyboru 

kandydatów na dziekana Wydziału Filologicznego. W dniu 8 czerwca 2020 otwarto listę 

kandydatów na dziekana Wydział Filologicznego na kadencję 2020-2024. Zamknięcie listy 

kandydatów nastąpi 16 czerwca 2020 o godz. 12.00. 

 Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na dziekana znajdują się w zakładce 

Komunikaty/Wydziałowa Komisja Wyborcza/Pracownicy: 

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

2024/komunikaty_i_ogloszenia

 Jednocześnie informujemy, że w dniu 12 czerwca w godz. 10.00-11.00 odbędzie się 

dodatkowe głosowanie do Rady Przedstawicieli Społeczności Akademickiej Wydziału 

spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora 

habilitowanego.

 Wszystkie ważne dokumenty dotyczące wyborów umieszczane są 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

WYBORY KANDYDATÓW NA DZIEKANA WYDZIAŁU 

FILOLOGICZNEGO - OTWARCIE LISTY KADYDATÓW

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


 Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory 

do SENATU Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Głosowanie 

odbędzie się w aplikacji MS Teams (Zespoły właściwe dla jednostki i grupy 

pracowników) z wykorzystaniem MS Forms 19 czerwca 2020 r. w godz. 10:00 –

13:00. Więcej informacji:

 https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96832/wybory_czlonkow_senatu_uniwersytetu

_gdanskiego_na_kadencje_2020-2024

 Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza wybory do rad 

dyscyplin naukowych Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. 

Głosowanie odbędzie się w aplikacji MS Teams (Zespoły właściwe dla jednostki 

i grupy pracowników) z wykorzystaniem MS Forms 26 czerwca 2020 r. w godz. 

10:00 – 13:00. Więcej informacji:

 https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96833/wybory_do_rad_dyscyplin_naukowych_

uniwersytetu_gdanskiego_na_kadencje_2020-2024

WYBORY CZŁONKÓW SENATU UNIWERSYTETU 

GDAŃSKIEGO I DO RAD DYSCYPLIN NAUKOWYCH

https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96832/wybory_czlonkow_senatu_uniwersytetu_gdanskiego_na_kadencje_2020-2024
https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/96833/wybory_do_rad_dyscyplin_naukowych_uniwersytetu_gdanskiego_na_kadencje_2020-2024


 26 maja 2020 ogłoszono nominacje do Nagrody 

Literackiej "Nike" 2020. W finałowej dwudziestce 

znalazła się znakomita powieść Izabeli Morskiej,

dr hab. na Wydziale Filologicznym UG, pt. 
"Znikanie", wydana w 2020 roku nakładem 

wydawnictwa Znak. Inne znakomite nazwiska 
poetów, eseistów, powieściopisarzy 

i reportażystów w finałowej dwudziestce to 

m.in.: Ewa Kuryluk, Ewa Lipska, Mikołaj Łoziński, 

Magdalena Grochowska, Adam Zagajewski, 

Tadeusz Sławek, Wojciech Tochman czy Monika 

Sznajderman. Jest to 24. edycja jednej 

z najważniejszych nagród literackich w Polsce, 

której fundatorami są gazeta "Wyborcza" 

i Fundacja Agory.

 Pani dr hab. Izabeli Morskiej serdecznie 

gratulujemy i trzymamy kciuki!

"ZNIKANIE" IZABELI MORSKIEJ 

NOMINACJA DO NAGRODY LITERACKIEJ "NIKE" 2020



 Dr hab. Izabela Morska z Instytutu Anglistyki 

i Amerykanistyki zdobyła stypendium ministra kultury 

i dziedzictwa narodowego w ramach programu 

Kultura w sieci w kategorii literatura.

 Minister kultury i dziedzictwa narodowego 

rozstrzygnął stypendialną część programu Kultura 

w sieci. Trzymiesięczne stypendia – każde 

w wysokości 9 tys. zł – otrzyma 2 223 artystów 

i twórców (ponad połowa wnioskodawców). 

 Stypendia zostały przyznane w 9 kategoriach. 

W sumie na tę część programu Kultura w sieci 

minister przeznaczył 20 mln zł.

 Dr. hab. Izabeli Morskiej serdecznie gratulujemy!

DR HAB. IZABELA MORSKA STYPENDYSTKĄ 

PROGRAMU KULTURA W SIECI 

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO



 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 stworzeniem 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 

DR HAB. EWY CZAPLEWSKIEJ, PROF. UG, Z INSTYTUTU LOGOPEDII

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


PODZIĘKOWANIA DLA DR MAŠY GUŠTIN 

ZA PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW 

DO ZDALNEGO NAUCZANIA



 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 SITKIEWICZ NOMINOWANY 

DO NAGRODY LITERACKIEJ GDYNIA



Wywiad ze studentami filmoznawstwa, twórcami 

filmu „Endgame”, w Magazynie Filmowym 
Cinerama: http://mfcinerama.pl/decyzje-ktorych-

unikniemy-wywiad-tworcami-filmu-endgame/ 

Kapitan Sztos – bohater w masce czy zwykły 

chłopak uciekający przed dorosłością w świat 

wyobraźni? Przeczytajcie wywiad z twórcami filmu 

ENDGAME – reżyserem Michałem Wasilewskim, 

operatorem Alexem Zweifelem

oraz odpowiedzialnymi za produkcję Lidią Mikulską

i Kasią Stasiełuk. Wszyscy oni są lub byli studentami  

wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej lub 

produkcji form audiowizualnych na Wydziale 

Filologicznym UG.

WYWIAD ZE STUDENTAMI FILMOZNAWSTWA, 

TWÓRCAMI FILMU „ENDGAME”



 Studentki Wiedzy o Filmie i Kulturze 

Audiowizualnej zrobiły film 

zaliczeniowy przedmiotu Film i Inne 

sztuki, prowadzonego przez 

Krystynę Weiher-Sitkiewicz, 

o kulisach powstawania żywych 

obrazów. Autorki filmu: Wiktoria 

Juchtowska, Joanna Boińska, 

Klaudia Dzierugo.

Zapraszamy do obejrzenia: 

https://www.youtube.com/watch?

v=rLpv72AlGl8

 Można się inspirować i nagrywać 

filmy na zaliczenie sesji!

"OBRAZ PANDEMII" FILM STUDENTEK NA ZALICZENIE 

PRZEDMIOTU FILM I INNE SZTUKI

https://www.youtube.com/watch?v=rLpv72AlGl8&fbclid=IwAR2xGFS9TY8Ps1b4lY1n1JG6kZ71w06RYdaq1cCT5I-Ps-4Ns9KOQXJeX68


OPOWIADANIE DR. STANISŁAWA MODRZEWSKIEGO 

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

W TŁUMACZENIU STUDENTEK TRANSLATORYKI

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_transl

atoryki_przetlumaczyly_opowiadanie_dr_stanislawa_modrzews

kiego_jana_zbioru_gdzie_tataraki_gdzie_jerzyki

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


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

Ukazał się nowy numer 

"KartoTeki Gdańskiej" nr 

2/2019 zatytułowany 

Francuska filozofia 

religijna i postsekulara
na przełomie wieków pod 

redakcją Zbyszka 

Dymarskiego i Krystyny 

Bembennek. 

Zapraszamy do lektury:

http://karto-

teka.ptft.pl/pismo/numer-

biezacy.html

http://karto-teka.ptft.pl/pismo/numer-biezacy.html


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru „Schulz/Forum”. A w 

nim m.in.:
Nieznane opowiadanie młodzieńcze Brunona Schulza;

Obszerny komentarz jego odkrywczyni – Łesi Chomycz;

Eliza Kącka pisze o wyobraźni przestrzennej Schulza;
Wojciech Owczarski jeszcze raz pyta, dlaczego Schulz się nie udaje 

na scenie;

Urszula Makowska rekonstruuje (niedoszłe) spotkanie Brunona 

Schulza i Henryka Voglera;

Mirosław Wójcik szuka Schulza w archiwum Emila Zegadłowicza;

Marta Cwalina debiutuje szkicem o grupie „Przedmieście”;

Taras Wozniak wyznaje, czym jest Schulz dla pokolenia 

„semantycznych sierot”;

Wiera Meniok z czułością o Drohobyczu jako o miejscu 
metafizycznym.

https://issuu.com/schulzforum/docs/

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1643

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/issue/archive

https://ug.academia.edu/SchulzForum

https://issuu.com/schulzforum/docs/
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1643
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/issue/archive
https://ug.academia.edu/SchulzForum


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Ukazał się kurs wymowy Say It Better. British English/ American 

English, którego współautorem jest dr Maciej Rataj z Instytutu 

Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG.

Say It Better. British English jest kursem brytyjskiej odmiany 

angielskiej wymowy skierowanym do osób na każdym 

poziomie zaawansowania. Podczas samodzielnej nauki nie 

tylko poznasz prawidłową wymowę brytyjską, ale też utrwalisz 

ją, wykonując niemal 1500 interaktywnych ćwiczeń. 

Dostępna w aplikacjach mobilnych funkcja rozpoznawania 

mowy sprawdzi, czy wymawiasz poprawnie, a ceniona od lat 

na całym świecie metoda SuperMemo zadba o trwałe 

postępy w nauce.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa:

https://www.supermemo.com/pl/course/say-it-better-

american-english

https://www.supermemo.com/pl/course/say-it-better-british-

english

https://www.supermemo.com/pl/course/say-it-better-american-english
https://www.supermemo.com/pl/course/say-it-better-british-english


PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Maria Faściszewska, Jąkanie. Wypowiedzi dialogowe 

i narracyjne osób jąkających się, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Gdańskiego 2020

Publikacja koncentruje się na specyfice mówionych 

tekstów dialogowych i narracyjnych tworzonych przez 

osoby jąkające się, analizowanych w perspektywy nauk 

językoznawczych oraz kognitywnych. Analiza naturalnych 

sytuacji komunikacyjnych pozwoliła na nakreślenie obrazu 

wpływu jąkania na jakość komunikacji. Niezwykle istotne 

jest opisanie strategii używanych przez osoby jąkające się 

w radzeniu sobie z jąkaniem.

W książce przedstawiono też rys historyczny badań nad 

jąkaniem pokazujący jak zmieniało się postrzeganie tego 

zaburzenia przez wieki.



PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
Książka Grzegorza Piotrowskiego Syndrom Pogorelicia. Muzyka –

opera – performatywność wyrasta z zainteresowań autora 
performatywnością muzyki i samą performatyką jako 

alternatywnym podejściem do refleksji o sztuce dźwięku. 

Performatywność zmusza słuchacza do wyjścia poza oswojoną, 

lecz ograniczającą kategorię dzieła muzycznego – ku muzyce 

rozumianej jako proces, będącej zdarzeniem i doświadczeniem, 

ucieleśnionej i ucieleśniającej. Ponieważ szczególnie intensywnie 

doznaje się jej w żywym wykonaniu, w teatrze muzycznym 

i „teatrze piosenki”, bohaterami prezentowanej książki są zarówno 

genialni, niepokorni wykonawcy (Ivo Pogorelić, Edita Gruberová, 

Anna Prucnal), jak i transgresyjni kompozytorzy – Alban Berg, Igor 

Strawiński, Kurt Weill, Stanisław Moniuszko (sic!), Paweł Mykietyn –

oraz ich wymykające się łatwym etykietom dzieła.

Opis ze strony wydawnictwa Universitas: 

https://universitas.com.pl/produkt/3976/Syndrom-Pogorelicia-

Muzyka-%E2%80%93-opera-%E2%80%93-performatywnosc

https://universitas.com.pl/produkt/3976/Syndrom-Pogorelicia-Muzyka-%E2%80%93-opera-%E2%80%93-performatywnosc


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

