
Gdańsk, 2008.09.04 
 

 
Uchwała 

podjęta na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego 
w dniu 4 września 2008 roku 

  
 

 
 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego wnosi o przeniesienie 
uprawnień w zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w 
dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz procedowania wniosków o nadanie 
tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscypliny językoznawstwo i 
literaturoznawstwo z Rady Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego 
na Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
 Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą nr 68/07 z dnia 25 października 2007 roku 
utworzył z dniem 1 stycznia 2008 roku Wydział Filologiczny z jedenastoma jednostkami 
organizacyjnymi: Instytutem Anglistyki, Instytutem Filologii Germańskiej, Instytutem 
Filologii Polskiej, Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedrą Filologii Klasycznej, 
Katedrą Skandynawistyki, Katedrą Slawistyki, Katedrą Filologii Romańskiej, Katedrą 
Kulturoznawstwa, Zakładem Logopedii, Zakładem Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. 
Wydział ten powstał z podziału Wydziału Filologiczno-Historycznego UG na bazie wyŜej 
wymienionych jednostek organizacyjnych. Działający przed 1 stycznia 2008 roku Wydział 
Filologiczno-Historyczny od daty Decyzji Centralnej Komisji Ds. Tytułów Naukowych i 
Stopni Naukowych Nr BCK-I-U-2016/90/91 z dnia 12 grudnia 1991 roku posiadał prawo 
nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach 
językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz procedowania wniosków o nadanie tytułu 
naukowego profesora w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscypliny językoznawstwo i 
literaturoznawstwo. Utworzony Wydział Filologiczny zatrudnia na pełnym etacie 320 
pracowników naukowo-dydaktycznych, z tego 5 osób z tytułem naukowym profesora w 
dyscyplinie językoznawstwo i 12 osób z tytułem naukowym profesora w dyscyplinie 
literaturoznawstwo, 17 osób ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie 
językoznawstwo i 32 osoby ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie 
literaturoznawstwo oraz 157 osób ze stopniem doktora. Liczebność kadry naukowo-
dydaktycznej, jej dorobek naukowy wyraŜony wymierną liczbą publikacji oraz osiągnięcia w 
zakresie kształcenia kadry naukowej spełniają wymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o 
stopniach naukowych i tytule naukowym i w pełni gwarantują utrzymanie wysokiego 
poziomu naukowego w nowych ramach organizacyjnych. Gwarancje te wynikają równieŜ z 
istniejącej struktury wiekowej zespołu naukowo-dydaktycznego Wydziału Filologicznego, 
który ciągle ulega dalszemu wzmocnieniu (osiem kolokwiów habilitacyjnych w okresie od 
maja do lipca 2008 roku) i, jak wskazują postępy w pracy naukowej, będzie ulegać w dającej 
się określić najbliŜszej perspektywie czasowej o kolejne osoby z tytułem naukowym 
profesora oraz stopniem doktora habilitowanego.  
 
 


