Protokół
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
13 września 2012 roku
Dziekan, prof. A. Ceynowa, otworzył posiedzenie i powitał zebranych, a następnie przedstawił im trzy
ksiąŜki:
Re–wizje regionalne. Studenckie badania naukowe, red. Aleksandra Wierucka, Wyd. UG., Gdańsk 2012.
Katarzyna Wojan, Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej i praktyce leksykograficznej, Wyd.
UG, Gdańsk 2011.
Katarzyna Wojan przy współudziale ElŜbiety Skupińskiej-Dybek, Słownik homonimów leksemowych języka
rosyjskiego z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi, Wyd. UG, Gdańsk 2011.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Po przedstawieniu ksiąŜek dziekan przekazał Wysokiej Radzie istotne bieŜące informacje. Budowa
siedziby neofilologii nie przebiega według przyjętego harmonogramu. Wystąpiły opóźnienia, które mogą
doprowadzić do przesunięcia oddania budynku o 6 – 8 miesięcy. WciąŜ jednak jest moŜliwe jego ukończenie w
2013 r.
W ostatnim kwartale tego roku Wydział powinien wydać znaczne sumy na badania: z 2011 r. jest to 120
– 130 tys. zł i z tego rocznej dotacji niemal 230 tys. NaleŜy zatem zgłosić wszystkie ksiąŜki czekające na
wydanie. Jednostki muszą teŜ wystąpić o zakup potrzebnych do badań publikacji.
Po podaniu tych informacji dziekan przedłoŜył propozycję zmiany godziny rozpoczynania posiedzeń
RW, mianowicie by się zaczynały o 11.30. PoniewaŜ nie wszyscy zebrani chcieli tę propozycję przyjąć, odbyło
się tajne głosowanie.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 35 – za, 24 – przeciw, 10 się wstrzymało.
Stosunkiem głosów 35:24 przegłosowała rozpoczynanie posiedzeń o 11.30.
Dziekan przeszedł z kolei do zatwierdzenia porządku obrad, a poniewaŜ nie było do niego uwag, został
poddany głosowaniu.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW zaakceptowali porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawy organizacyjne, wręczenie nagród JM Rektora i dyplomów jubileuszowych.
2. Wyznaczenie przedstawicieli Wydziału Filologicznego do Komisji Senackich oraz Komisji Uczelnianych
UG na kadencję w latach 2012 – 2016.
3. Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
4. Sprawy personalne.
5. Sprawy dotyczące toku studiów.
6. Urlopy naukowe i stypendia.
7. Powołanie
Komisji
ds.
przeprowadzenia
procedury
przewodu
habilitacyjnego
dra Dušana Paždjerskiego z Katedry Slawistyki UG.
8. Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dra Janusza Semraua ze Społecznej Akademii Nauk w
Warszawie zgodnie z nową procedurą habilitacyjną.
9. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
10. Zmiana składu Komisji habilitacyjnej dra Dariusza Sikorskiego z Akademii Pomorskiej w Słupsku.
11. Sprawy doktorskie.
12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 5.07.2012 r.
Ad 1. Sprawy organizacyjne, wręczenie nagród JM Rektora i dyplomów jubileuszowych.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Dziekan, prof. A. Ceynowa, w imieniu JM Rektora wręczył nagrody i dyplomy jubileuszowe. Nagrody
zespołowe otrzymały prof. M. Grabska (I st., a takŜe dyplom jubileuszowy za 45 pracy) i dr hab. M.
Rocławska-Daniluk (I st.); nagrody indywidualne natomiast – prof. prof. D. Malcolm(I st.), M. Rzeczycka (II
st.), T. Swoboda (II st.) i B. Zwolińska (III st.).
Nagrody i dyplomy jubileuszowe zostały przyznane prof. prof.: W. Kubińskiemu (35 lat pracy), M.
Ossowskiemu (35 lat), G. Tomaszewskiej (35 lat), F. Tomaszewskiemu (35 lat), E. Łuczyńskiemu (40 lat) oraz
dr. hab. T. Danilewiczowi (40 lat) i dr. hab. E. Jakielowi (25 lat).
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JM Rektor wystosował teŜ podziękowania dla dr. K. Świerk i dr U. Patockiej-Sigłowy za zangaŜowanie
w opracowanie koncepcji zarządzania ryzykiem tudzieŜ udział w przygotowanie podręcznika zarządzania
ryzykiem w UG.
Ad 2. Wyznaczenie przedstawicieli Wydziału Filologicznego do Komisji Senackich oraz Komisji Uczelnianych
UG na kadencję 2012 — 2016.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Komisja Organizacji i Rozwoju UG – prof. UG, dr hab. Marek Adamiec.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Izabela Kępka.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja BudŜetu i Finansów – prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja Rozwoju Kadr Naukowych – prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja ds. Kształcenia – dr hab. Izabela Kępka
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja Socjalno-Mieszkaniowa – Alicja Mielewczyk
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Uczelniana Komisja Oceniająca – prof. dr hab. Jerzy Limon.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Odwoławcza Komisja Oceniająca UG – prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich UG – prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów UG – dr Katarzyna Arciszewska.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów UG – dr Liliana Kalita.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów UG – dr Katarzyna Arciszewska.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów UG – dr Liliana Kalita.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW wyznaczyła przedstawiciela.
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Ad 3. Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Literaturoznawstwo:
— prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Instytutu Filologii Polskiej.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 9 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW wybrała kandydata.
— Prof. dr hab. Marian Stala z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 66 – za, 3 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW wybrała kandydata.
Językoznawstwo:
— prof. dr hab. Edward Łuczyński z Katedry Logopedii.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 3 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW wybrała kandydata.
— ………………………………………………..
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 3 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW wybrała kandydata.
Ad 4. Sprawy personalne.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Przed rozpoczęciem procedowania tego punktu o głos poprosił dr hab. A. Bracki z Katedry Slawistyki i
zapytał, dlaczego w tej katedrze zostały ogłoszone cztery konkursy, skoro on od dwóch lat nie otrzymuje ani
jednej godziny dydaktycznej. Jeden z tych konkursów na stanowisko starszego wykładowcy wymaga od
kandydata doktoratu z językoznawstwa, dorobku językoznawczego i doświadczenia dydaktycznego takŜe w
nauczaniu językoznawstwa. Czy więc taki konkurs mógł zostać ogłoszony, gdy on będąc pracownikiem
mianowanym, zatrudnionym na czas nieokreślony, nie moŜe wykonywać zadań nauczyciela akademickiego?
Nieprzydzielenie mu zajęć motywuje się brakiem godzin dydaktycznych z przedmiotu innego niŜ język
kierunkowy. W ogłoszeniu o konkursie nie ma jednak wzmianki o języku kierunkowym. Co więcej informacja
o tym konkursie znalazła się jedynie na korytarzu Katedry. Nie było jej w zasobach internetowych, nie było jej
takŜe na stronach ministerstwa. Jak więc taki konkurs mógł zostać przeprowadzony?
Dziekan, prof. A. Ceynowa, odpowiedział, Ŝe kaŜdy konkurs musi zostać zaakceptowany przez rektora,
zatem konkursy w Katedrze Slawistyki miały taką akceptację, Zostały one ogłoszone takŜe na stronie
wydziałowej, więc twierdzenie, Ŝe nie były ogłoszone jest zdumiewające.
4. 1. Zatrudnienie w wyniku konkursu:
a. dr Małgorzata Schulz – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na
umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 4 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
b. Dr Marta Kowal – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na umowę
o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, 1 – przeciw, 5 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
c. Dr Mirosława Modrzewska – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Anglistyki i
Amerykanistyki na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
d. Dr Beata Williamson – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Anglistyki i
Amerykanistyki na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 5 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
e. Dr Olga Aleksandrowska – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na
umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
f. Dr Dorota Majewicz – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na
umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
g. Dr Małgorzata Smentek-Lewandowska – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i
Amerykanistyki na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
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W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
h. Dr Karolina Janczukowicz – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki
na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
i. Mgr Anna Szachta – zatrudnienie na stanowisku lektora w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki
Stosowanej w Katedrze Skandynawistyki na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
j. Dr Regina WyŜkiewicz-Maksimow – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze
Slawistyki na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 50 – za, 8 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
k. Mgr Marek Włodkowski – zatrudnienie na stanowisku lektora w Katedrze Slawistyki na umowę o pracę od
1.10.2012 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 5 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
l. Dr Dorota śyłko – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Slawistyki na umowę o
pracę od 1.10.2012 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 54 – za, 5 – przeciw, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
ł. Mgr Ewelina Chacia – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Slawistyki na umowę o pracę od
1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 55 – za, 5 – przeciw, 6 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
m. Dr hab. Edward Jakiel – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii
Polskiej na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na czas nieokreślony.
głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 56 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
Dziekan, prof. A. Ceynowa, wezwał kierowników jednostek, by do przyszłego posiedzenia RW złoŜyli
wnioski o nadania stopni profesora uczelnianego tym osobom, które mają habilitację. KaŜde bowiem stanowisko
profesorskie przynosi Wydziałowi korzyść.
n. Mgr Paulina Tarasewicz – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Romańskiej na umowę
o pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
o. Mgr Norajr Ter-Grigorian – zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Katedrze Filologii Klasycznej na
umowę o pracę od 1.10.2012 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
p. Dr Jacek Pokrzywnicki – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Klasycznej na umowę o
pracę od 1.10.2012 r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
r. Dr hab. Monika Szczepaniak – zatrudnienie na zastępstwo stanowisku profesora nadzwyczajnego UG w
Instytucie Filologii Germańskiej w wymiarze ½ etatu na umowę o pracę od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 1 – przeciw, 5 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
s. Mgr Irena Kościelniak – zatrudnienie na zastępstwo na stanowisku asystenta w Instytucie Skandynawistyki i
Lingwistyki Stosowanej na umowę o pracę od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
t. Dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak – zatrudnienie na zastępstwo na stanowisku adiunkta w Instytucie
Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej na umowę o pracę od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
u. Mgr Regina Österberg – zatrudnienie na stanowisku lektora w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki
Stosowanej na umowę o pracę od 1.10.2012 r. na okres 3 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.
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RW przyjęła wniosek.
4. 2. Powołania:
a. powołanie na stanowisko kierownika Katedry Slawistyki prof. UG, dr hab. Haliny Wątróbskiej na
czteroletnią kadencję.
Dziekan, prof. A. Ceynowa powiedział, Ŝe podczas poprzedniego posiedzenia RW po raz pierwszy nie
została zaakceptowana wysunięta przez niego kandydatura na kierownika katedry. Wtedy on teŜ zrobił błąd, bo
w pkt. 3. par. 47. Statutu UG jest zapis, Ŝe kierownikiem katedry moŜe zostać samodzielny pracownik
zatrudniony w pełnym wymiarze godzin wskazany przez dziekana i ta kandydatura zostaje następnie
zaopiniowana przez Wysoką Radę. W statucie nie ma informacji, by to zaopiniowanie musiało być pozytywne,
ostateczną zaś decyzję podejmuje rektor. Dlatego ponownie przedstawił kandydaturę prof. H. Wątróbskiej na
kierownika Katedry Slawistyki.
Prof. J. Limon wyraził pogląd, Ŝe zaopiniowanie to nie to samo, co poparcie lub uzgodnienie. Dlatego
RW jedynie opiniuje pozytywnie lub negatywnie.
Dziekan wyjaśnił, Ŝe tu chodzi jedynie o to, Ŝeby Wysoka Rada nie była zaskakiwana wyznaczeniem
kogoś na kierownika katedry bez jej wiedzy.
Dr hab. A. Bracki przypomniał słowa prof. K. Szcześniak wypowiedziane w czasie poprzedniego
posiedzenia RW, których zabrakło w projekcie protokołu. Profesor powiedziała wtedy, Ŝe dotychczasowy
kierownik Katedry Slawistyki, prof. H. Wątróbska, nie przedłoŜyła sprawozdania z działalności Katedry za
minione cztery lata. A w Katedrze – abstrahując od tego, czy był w niej proces wyborczy czy go nie było –
wciąŜ jest problem nierealizowania przez kierownika obowiązku komunikowania się z pracownikami. On od
około trzech lat nie otrzymuje zaproszeń na zebrania w Katedrze, o czym powiadomił rektora i dziekana w
skierowanym do nich piśmie. RównieŜ między lipcowym posiedzeniem Rady a dzisiejszym nie odbyło się
zebranie pracowników Slawistyki. Dzisiaj dziekan zebrał ich o 10. i poinformował, Ŝe decyzja o skierowaniu
wniosku do rektora, by powołał kierownika Katedry nie wymaga akceptacji ani RW, ani pracowników.
Dziekan odpowiedział, Ŝe nie znalazł przepisu nakazującego ustępującemu kierownikowi składać
sprawozdanie, a następnie zarządził głosowanie.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 33 – za, 22 – przeciw, 13 się wstrzymało.
RW zaopiniowała negatywnie kandydaturę.
Dziekan skomentował wynik stwierdzeniem, Ŝe co prawda 33 osoby poparło wniosek, a 35 zanegowało
go, czyli jest to niemal pół na pół, ale katedra nie moŜe funkcjonować bez kierownika.
b. Powołanie na stanowisko kierownika Centrum Translatorycznego dr Olgi Kubińskiej.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 1 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW zatwierdziła powołanie.
c. Odwołanie z pełnienia funkcji kierownika Katedry Translatoryki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki
prof. UG, dra hab. Wojciecha Kubińskiego w związku z urlopem zdrowotnym i powołanie w to miejsce prof.
dra hab. Artura Blaima na okres od 15.09.2012 do 31.01.2013 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
RW zaaprobowała wniosek.
d. Powołanie dr Olgi Kubińskiej na kierownika podyplomowego studium translatorycznego.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW zgodziła się na powołanie.
Ad 5. Sprawy dotyczące toku studiów. Ten punkt obrad poprowadziła dziekan, prof. I. Kępka.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Instytut Filologii Germańskiej zwraca się z prośbą o wyraŜenie zgody na prowadzenie seminariów
magisterskich na I roku studiów II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w Instytucie Filologii Germańskiej w
roku akademickim 2012/2013 przez pracowników ze stopniem doktora: dr Legutko, dr Szeluga, dr Haas, dr
Perlikiewicz, dr Wojaczek, dr Olszewska, dr Rozenberg, dr Sikora, dr Socka, dr Gesche, dr Szymańska, dr Woś.
Prosimy równieŜ o wyraŜenie zgody na prowadzenie w roku akademickim 2012/2013 wykładów i przypisanych
im egzaminów przez niŜej wymienionych pracowników (adiunktów lub starszych wykładowców):
Studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
- wstęp do literaturoznawstwa (30 w) –
- gramatyka opisowa języka niem. (45 w + ) –
- historia krajów niemieckojęzycznych (30 w) –
- wiedza o krajach i kulturze niem. obszaru jęz. (30 w) –
- wstęp do teorii przekładu (30 w) –
- wiedza o krajach i kulturze niem. obszaru jęz. (30 w) –
- metodyka nauczania j. niem. (30 w) –

dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
dr Anna Socka
dr Marek Perlikiewicz
dr Marek Perlikiewicz
dr Katarzyna Lukas
dr Marek Perlikiewicz
dr Adam Szeluga
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- teoria przekładu (30 w) –
- wiedza o krajach i kulturze niem. obszaru jęz. (30 w) –
- metodyka nauczania j. niem. (30 w) –
- historia literatury niemieckiej (30 w) –

dr Katarzyna Lukas
dr Marek Perlikiewicz
dr Adam Szeluga
dr Eliza Szymańska

- psycholingwistyka —
- historia języka niemieckiego (30 w) –
- pragmalingwistyka –
- wstęp do językoznawstwa (20 w + 30 w) –
- gramatyka kontrastywna (30 w) - historia krajów niemieckojęzycznych (20 w) –
- terminologia ekon.-bizn. (20 w) –
- warsztat pracy tłumacza (20 w) –
- wstęp do literaturoznawstwa (20 w) –
- gramatyka opisowa (20 w) –
- gramatyka opisowa (20 w) –
- historia literatury niemieckiej (20 w) –
- wiedza o krajach i kulturze niem. obsz. (25 w) –
- gramatyka opisowa (20 w) –
- historia literatury niemieckiej (20 w) –
- wiedza o krajach i kulturze niem. obsz. (12 w) –
- teoria przekładu (20 w) –
- pragmalingwistyka z leksykologią –
- historia języka niemieckiego (20 w) –
- wykład monograficzny

dr Iwona Legutko-Marszałek
dr Izabela Olszewska
dr Jan Sikora
dr Anna Socka
dr Anna Socka
dr Marek Perlikiewicz
dr Marta Turska
dr Marta Turska
dr Janina Gesche
dr Jan Sikora
dr Jan Sikora
dr Damian Woś
dr Anna Daszkiewicz
dr Jan Sikora
dr Janina Gesche
dr Marek Perlikiewicz
dr Katarzyna Lukas
dr Jan Sikora
dr Izabela Olszewska
dr Gesche i / lub dr Rozenberg.

Studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne):
- teoria tłumaczenia (30 w) –
dr Katarzyna Lukas
- technologie inf. w pracy tłumacza –
dr Jan Sikora
- polsko-niemieckie pogranicze kulturowe –
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
- teoria tłumaczenia (30 w) –
dr Katarzyna Lukas
- obrazy i mity w stosunkach pol.-niem. (30 w) –
dr Eliza Szymańska,
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk i dr Agnieszka Haas (po 10 godzin)
- metodyka nauczania języka niemieckiego (30 w) –
dr Adam Szeluga
- literatura współczesna (30 w) –
dr Janina Gesche
- leksykologia kontrast. (30 w) –
dr Dominika Janus
- wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej (10 w) –
dr Eliza Szymańska
- dzieje kultury niemieckiej (15 w)
– dr Marek Perlikiewicz
- wybrane zagadnienia z historii literatury niemieckiej (10 w)
– dr Janina Gesche
- historia literatury niemieckiej (20 w) –
dr Damian Woś
- elementy teorii translacji (20 w) –
dr Katarzyna Lukas
- dydaktyka wczesnoszkolna z elementami psycholingwistyki (10 w ) – dr Ewa Andrzejewska
- historia literatury niemieckiej (20 w) –
dr Damian Woś
- przekład tekstów specjalist. (20 w) –
dr Marta Turska
- dydaktyka wczesnoszkolna z elementami psycholingwistyki (10 w ) – dr Ewa Andrzejewska
- interdyscyplinarne aspekty glottodydaktyki (20 w) –
dr Magdalena Rozenberg
- gramatyka kontrastywna z elementami teorii językozn. (30 w)
— dr Anna Socka
- warsztat tłumacza (30w)
dr Arkadiusz Wowerka.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Instytut Filologii Germańskiej prosi o wyraŜenie zgody na zmiany w siatkach:
— I rok MSU stac.
polsko-niem. pogranicze kult. (30 w, 2 ECTS, dr Borzyszkowska-Szewczyk) – z semestru 2 do 4, w zamian
wykład wydziałowy (30 w, 2 ECTS) – z semestru 4. do 2. monogr.
— II rok lic. niestac.
Przeniesienie następujących zajęć na trzeci rok studiów:
— z semestru zimowego (z semestru III do V)
terminologia ekon.-bizn. 18 w
tłum. ustne ogólne 18 k
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tłumaczenia pisemne spec. do wyboru: tłum. techniczne lub tłum. biznesowe 18 k.
— z semestru letniego (z semestru IV do VI)
tłumaczenie tekstów literackich 10 k
tłumaczenia pisemne spec. do wyboru: tłum. techniczne lub tłum. biznesowe 18 ćw.
tłumaczenia ustne spec. - do wyboru: tłum. techniczne lub tłum. biznesowe 18 ćw.
Realizacja następujących zajęć z trzeciego roku na drugi roku:
— w semestrze III (zamiast w V)
pragmalingwistyka z leksykologią (22 w) gramatyka kontrastywna niem.-pl. (20 w)teoria przekładu (15 ćw.) — w semestrze IV (zamiast w VI)
zagadnienia komparatystyki literackiej (20 w) zagadnienia komparatystyki literackiej (10 ćw.) historia języka niemieckiego (20 w) -

dr Jan Sikora
prof. Andrzej Kątny
dr Katarzyna Lukas
prof. Marion Brandt
prof. Marion Brandt
dr Izabela Olszewska.

Zaproponowana zmiana ma na celu połączenie grup i zmniejszenie kosztów wykładów (aktualny III rok liczy 9
osób). Stąd propozycja, aby studenci II roku dołączyli do wykładów III roku, natomiast część zajęć z drugiego
roku (powyŜej wymienione konwersatoria) odbyli w przyszłym roku akademickim.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej — prośba o przeniesienie przedmiotu Historia Literatury
Finlandii z I na II semestr roku Akad. 2012/2013 na drugim roku studiów pierwszego stopnia kierunku
skandynawistyka.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej — prośba o przeniesienie zajęć przedmiotu Edycja tekstu
z semestru zimowego na semestr letni 2012/2013. Zajęcia te są na III roku studiów (ćwiczenia) w wymiarze 30
godz. na specjalizacji Komunikacja międzykulturowa oraz 30 godz. na specjalizacji Media i społeczeństwo w
krajach nordyckich.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Katedra Kulturoznawstwa — prośba o jednorazową zmianę w siatkach dla II roku kulturoznawstwa – studia I
stopnia oraz dla II roku kulturoznawstwa specjalność Studia kulturowe, studia II stopnia;
Socjologia kultury – przeniesienie 30f wykładu z III sem. na IV sem. i jednocześnie z przedmiotu Animacja i
upowszechnianie kultury – wykład 30 h z semestru IV na sem. III
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej - prośba o wprowadzenie zmiany w planie studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia na kierunku Rosjoznawstwo (studia rozpoczynające się w roku akademickim 2012/2013):
• przeniesienie 30 godzin wykładu z Historii prasy z semestru 3 na semestr 4,
•

przeniesienie 30 godzin wykładu z Języka środków masowego przekazu z semestru 4 na semestr 3.

Zmiana spowodowana jest planowanym od semestru letniego 2012/2013 urlopem naukowym wykładowcy (prof.
Iwona Sakowicz z Instytutu Historii).
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej — prosi o wyraŜenie zgody na prowadzenie zajęć w formie
wykładów przez pracowników ze stopniem doktora w roku akademickim 2012/2013 na kierunkach: filologia
rosyjska i rosjoznawstwo. Wszystkie wymienione osoby to doświadczeni pracownicy naukowi, którzy w latach
ubiegłych przynajmniej jednokrotnie uzyskali pozwolenie Rady Wydziały na prowadzenie wykładów. Zajęcia
przez nich prowadzone były wysoko oceniane przez hospitujących je Kierowników Katedr, opiekunów
naukowych i studentów.
dr Magdalena Jaszczewska
1. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia
niestacjonarne.
2. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr letni, studia
stacjonarne.
dr Ewa Konefał
1. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy i semestr
letni, studia stacjonarne.
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dr Tatiana Siniawska-Sujkowska
1. Systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia – rosjoznawstwo: III rok, I stopień, semestr
zimowy, studia stacjonarne.
2. Gramatyka historyczna języka rosyjskiego – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr letni, studia
niestacjonarne.
dr Katarzyna Wojan
1. Wstęp do językoznawstwa – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr zimowy studia stacjonarne.
2. Leksykografia – filologia rosyjska, I rok, II stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
3. Podstawy translatoryki – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr letni, studia niestacjonarne.
dr Wanda Stec
1. Gramatyka opisowa języka rosyjskiego – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr letni, studia
stacjonarne i niestacjonarne.
2. Realioznawstwo – filologia rosyjska, III rok, I stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
dr śanna Sładkiewicz
1. Teoria komunikacji masowej – rosjoznawstwo, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
2. Problemy komunikacji i kultury masowej – filologia rosyjska, III rok, I stopień, semestr zimowy, studia
stacjonarne.
dr Joanna Mampe
1. Pragmatyka komunikacji – rosjoznawstwo, I rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne i
niestacjonarne.
2. Socjolingwistyka – filologia rosyjska, I rok, II stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne i
niestacjonarne.
3. Strategie przyswajania języka – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia
niestacjonarne.
4. Empiryczne aspekty komunikacji – filologia rosyjska, II rok, II stopień, semestr zimowy, studia
stacjonarne.
5. Podstawy badań empirycznych – filologia rosyjska, I rok, II stopień, semestr zimowy, studia
stacjonarne.
dr Anna Hau
1. Psycholingwistyka – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
2. Prawo oświatowe – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
3. Podstawy dydaktyki - filologia rosyjska, I rok, II stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
4. Elementy retoryki i erystyki – rosjoznawstwo I rok, II stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
5. Elementy retoryki i erystyki dla nauczycieli – filologia rosyjska, I rok, II stopień, semestr letni, studia
stacjonarne.
dr Liliana Kalita
1. Kultura masowa w Rosji – rosjoznawstwo I rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne i
niestacjonarne.
2. Kultura rosyjskiej emigracji – rosjoznawstwo I rok, II stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
3. Historia literatury rosyjskiej – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
4. Historia sztuki – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
5. Wiedza o filmie – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr letni, studia stacjonarne.
dr Urszula Patocka-Sigłowy
1. Strategie PR i MR – rosjoznawstwo, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
2. Organizacja słuŜby zagranicznej – rosjoznawstwo I rok, II stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
3. Techniki negocjacji i komunikacji interpersonalnej – rosjoznawstwo III rok, I stopień, semestr letni,
studia stacjonarne.
4. Otoczenie kulturowe w biznesie – rosjoznawstwo I rok, II stopień, semestr letni, studia stacjonarne
5. Podstawy ekonomii – rosjoznawstwo, I rok, I stopień, semestr zimowy, studia niestacjonarne.
6. Podstawy ekonomii – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia niestacjonarne
dr Diana Oboleńska
1. Kanon literatury rosyjskiej – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr letni, studia stacjonarne
2. Historia literatury rosyjskiej – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
dr Katarzyna Vitkovska
1. Wstęp do literaturoznawstwa – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
2. Kultura rosyjska – filologia rosyjska, III rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
3. Kanon literatury rosyjskiej – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr letni, studia
niestacjonarne.
4. Historia kultury – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia stacjonarne.
dr Lucyna Kapała
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1.

Rosyjska filozofia i myśl społeczna – filologia rosyjska, I rok, I stopień, semestr letni, studia
stacjonarne i niestacjonarne.
2. Rosyjska filozofia i myśl społeczna – filologia rosyjska, II rok, I stopień, semestr zimowy, studia
stacjonarne.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli wniosek przy 2 głosach wstrzymujących się.
Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki — wniosek o wyraŜenie zgody na uruchomienie studiów
podyplomowych nauczania języka angielskiego i niemieckiego – od sem. II roku akad. 2012/2013.
Program tych studiów wywołał dyskusję. Pojawiły się zarzuty, Ŝe mogą one spowodować odciągnięcie
absolwentów studiów I stopnia germanistyki, anglistyki i germanistyki od studiów magisterskich tych
kierunków.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 28 – za, 13 – przeciw, 27 się wstrzymało.
Wniosek został odrzucony stosunkiem głosów 28:40.
Katedra Filologii Klasycznej — prośba o wyraŜenie zgody na prowadzenie następujących wykładów przez
pracowników Katedry ze stopniem doktora:
dr B. Burliga – literatura grecka (II rok), historia staroŜytna (I rok), wykład monograficzny (I/M);
dr G. Kotłowski – literatura grecka (II rok);
dr T. Krynicka – literatura rzymska (I, II, III rok); wykład monograficzny (I/M);
dr A. Witczak – literatura rzymska (III rok);
oraz – w związku z pojawieniem się na kilku kierunkach wykładów z języka łacińskiego bądź z języka
łacińskiego i kultury antycznej – o moŜliwość powierzenia tych zajęć pracownikom ze stopniem magistra
zatrudnionym na stanowiskach starszych wykładowców. Zajęcia prowadzone przez starszych wykładowców ze
ze stopniem magistra zostały zmienione na konwersatoria.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 55 – za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Instytut Filologii Polskiej — prośba o wyraŜenie zgody na prowadzenie seminariów licencjackich na III roku
studiów I st. i seminariów magisterskich na I roku II st. (studiów niestacjonarnych) w roku akademickim
2012/2013 przez pracowników ze stopniem doktora: dr Małgorzata Milewska-Stawiany, dr Aneta Lica, dr
Lucyna Warda-Radys, dr Ewa Badyda, dr Justyna Pomierska, dr Paweł Sitkiewicz, dr Agnieszka Friedrich, dr
Sylwia Karpowicz-Słowikowska, dr Zbigniew Kaźmierczak, dr Marcin Całbecki, dr Katarzyna Borkowska, dr
Anna Reglińska-Jemioł, dr Piotr Millati, dr Janusz Mossakowski.
Prośbą o wyraŜenie zgody na prowadzenie wykładów i przypisanych im egzaminów na kierunkach Filologia
polska (studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) i Wiedza o teatrze (studia I stopnia, stacjonarne) w roku
akademickim 2012/2013 przez pracowników ze stopniem doktora: dr Małgorzata Chmiel, dr Beata KapelaBagińska, dr Aneta Lewińska, dr Justyna Pomierska, dr Zofia Pomirska, dr Monika Pomirska, dr Dariusz
Szczukowski, dr Jolanta Laskowska, dr Paweł Sitkiewicz, dr Ewa Badyda, dr Joanna Puzyna-Chojka, dr
Małgorzata Jarmułowicz, dr Maja Wojciechowska, dr Monika śółkoś, dr Bartosz Dąbrowski, dr Artur
Nowaczewski, dr Dagmara Maryn-Stachurska, dr Małgorzata Milewska-Stawiany, dr Lucyna Warda-Radys, dr
Małgorzata Klinkosz, dr Anna Filipowicz, dr Magdalena Horodecka, dr Anna Reglińska-Jemioł, dr Piotr Kąkol,
dr Mariusz Kraska, dr RóŜa Wosiak-Śliwa, dr Bartosz Filip, dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska i stopniem mgr:
Anna Sobecka – zajęcia z tego przedmiotu będą prowadzone przez mgr A. Sobecką jako konwersatorium.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 53 – za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
Instytut Filologii Polskiej — prośba o wyraŜenie zgody na przeniesienie przedmiotów z semestru zimowego na
letni:
1. Filologia polska, II r. II st., studia stac.: antropologia literatury, 2. gr., ćwiczenia, prowadzący: prof. dr hab.
Zbigniew Majchrowski.
2. Wiedza o teatrze, III r. I st., studia stac.: zarządzanie kulturą, ćwiczenia, prowadzący: dr Barbara ŚwiąderPuchowska.
3. Filologia polska, II r. II st., studia stac.: klasycy retoryki, ćwiczenia, prowadzący: dr Katarzyna Kiszkowiak.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW przychyliła się do wniosku.
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki prosi o wyraŜenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów w roku
akademickim 2012/13 dla studentów filologii angielskiej oraz amerykanistyki przez następujące osoby:
Lp. Prowadzący

Rodzaj
zajęć

Przedmiot

Rok studiów

Wymiar

blok translatoryczny

I BA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność translatoryczna)

Studia stacjonarne
1.

dr Magdalena Bielenia- wykład
Grajewska
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2.

dr Adam Krassowski

wykład

historia
literatury II BA, filologia angielska 30 godz.
amerykańskiej
(specjalność translatoryczna)

.

dr Olga Kubińska

wykład

współczesna
brytyjska

literatura II BA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność translatoryczna)

4

dr Mikołaj Rychło-Kok wykład

gramatyka
kontrastowa
historyczna

opisowa, III BA, filologia angielska 15/15 godz.
i (specjalność translatoryczna)

5.

dr Beata Williamson

współczesna literatura III BA, filologia angielska 30 /30 godz.
amerykańska
(specjalność translatoryczna)

6.

dr Tomasz Wisniewski wykład

7.

Dr
Magdalena seminarium seminarium
Bielenia-Grajewska
magisterskie

I MA, filologia angielska 30/30 godz.
(specjalność translatoryczna)

8.

dr Filip Rudolf

I MA, filologia angielska 30/30 godz.
(specjalność translatoryczna)

9.

dr Justyna
Pastwa

wykład

literatura i media

III BA, filologia angielska 15 godz.
(specjalność translatoryczna)

seminarium seminarium
magisterskie
Giczela- wykład

współczesne
przekładu

teorie I MA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność translatoryczna)

10. dr Olga Kubińska

wykład

konteksty
przekładu

kulturowe I MA, filologia angielska 15 godz.
(specjalność translatoryczna)

11. dr Łucja Biel

wykład

wstęp do tłumaczeń I MA, filologia angielska 15 godz.
specjalistycznych
(specjalność translatoryczna)

12. dr Magdalena Bielenia- wykład
Grajewska

języki specjalistyczne

13. dr Magdalena Bielenia- wykład
Grajewska

metodologie
tekstu

14. dr Sebastian Sykuna

wykład

komunikacja
I i II MA, filologia angielska 15 godz.
międzykulturowa
i (specjalność translatoryczna)
protokół dyplomatyczny

15. dr Marcin Glicz

wykład

realioznawstwo

16. dr Olga Kubińska

wykład

tłumacz literatury
– I MA, filologia angielska 15 godz.
współtwórca
oferty (specjalność translatoryczna)
wydawczniczej

17. dr Olga Kubińska

seminarium seminarium
magisterskie

II MA, filologia angielska 30/30 godz.
(specjalność translatoryczna)

Giczela- seminarium seminarium
magisterskie

II MA, filologia angielska 30/30 godz.
(specjalność translatoryczna)

18. dr Justyna
Pastwa

I i II MA, filologia angielska 15 godz.
(specjalność translatoryczna)

analizy I MA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność translatoryczna)

I i II MA, filologia angielska 15 /15 godz.
(specjalność translatoryczna)

19. dr Magdalena Bielenia- wykład
Grajewska

metodologie
tekstu

analizy II MA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność translatoryczna)

20. dr Arkadiusz Misztal

wykład

języki literatury

21. dr Tomasz Ciszewski

wykład

gramatyka
opisowa; I BA, filologia angielska, 15/15godz.
fonetyka, fonologia i specjalność nauczycielska
morfologia

II MA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność translatoryczna)

22. dr
Mirosława wykład
Modrzewska

kultura brytyjska

I BA, filologia angielska, 30 godz.
specjalność nauczycielska

23. dr Beata
Musiał

P
odstawy dydaktyki

I BA, filologia angielska, 30 godz.
specjalność nauczycielska

Karpińska- wykład

24. dr Beata Williamson

wykład

historia

literatury II

BA,

filologia

angielska, 30 godz.
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amerykańskiej

specjalność nauczycielska

25. dr
Małgorzata wykład
SmentekLewandowska

metody
nauczania II BA, filologia angielska, 15 /15 godz.
języka angielskiego
specjalność nauczycielska

26. dr Mikołaj Rychło-Kok wykład

gramatyka historyczna III BA, filologia angielska, 30 godz.
języka angielskiego z specjalność nauczycielska
elementami
historii
języka

27. dr Beata Williamson

historia
literatury III BA, filologia angielska, 30 /30 godz.
amerykańskiej
specjalność nauczycielska

wykład

28. dr Xymena Synak-Pskit wykład
29. dr
śukowska

filozofia kultury

III BA, filologia angielska, 30 godz.
specjalność nauczycielska

Agnieszka seminarium seminarium
magisterskie

I MA, Filologia angielska, 30 /30 godz.
specjalność nauczycielska

30. dr Tomasz Wiśniewski wykład

dramat
brytyjski
irlandzki

i I MA, Filologia angielska, 30 godz.
specjalność nauczycielska

31. dr Tomasz Wiśniewski wykład

dramat
brytyjski
irlandzki

i II MA, Filologia angielska

32. dr Dorota Majewicz

wykład

wstęp
językoznawstwa

do I BA, Amerykanistyka

30 godz.

33. dr
Mirosława wykład
Modrzewska

kultura brytyjska

I BA, Amerykanistyka

30 godz.

34. dr Beata Williamson

wykład

wstęp
do
amerykańskiej

kultury I BA, Amerykanistyka

30 godz.

Małgorzata wykład

wstęp
do
amerykańskiej

kultury I BA, Amerykanistyka

30 godz.

35. dr
Lisiewicz

I BA,
Amerykanistyka

30 godz.

36. dr Barbara Klasa

wykład

wstęp do historii USA

30 /30 godz.

37. dr Tomasz Ciszewski

wykład

gramatyka opisowa
historyczna

38. dr Monika Szuba

wykład

teoria literatury

39. dr Beata Williamson

wykład

historia
literatury II BA, filologia angielska 30 godz.
amerykańskiej
(specjalność amerykanistyka)

40. dr Beata Williamson

wykład

historia
literatury III BA, filologia angielska 30 /30 godz.
amerykańskiej
(specjalność amerykanistyka)

i II BA, filologia angielska 30 godz.
(specjalność amerykanistyka)
II BA, filologia angielska 15 /15 godz.
(specjalność amerykanistyka)

41. dr Xymena Synak-Pskit wykład

teorie
wieku

42. dr Piotr Perkowski

historia społeczna USA I MA, Amerykanistyka

60 godz.

amerykańska
audiowizualna

15 /15 godz.

43. dr
Lisiewicz

wykład

Małgorzata wykład

literatury

XX I MA, Amerykanistyka

kultura I MA, Amerykanistyka

30 /30 godz.

Studia niestacjonarne
44. dr Tomasz Ciszewski

wykład

gramatyka
opisowa: I BA, filologia angielska
fonetyka, fonologia i
morfologia

15 /15 godz.

45. dr Arkadiusz Misztal

wykład

historia USA

30 godz.

46. dr
Stanisław wykład
Modrzewski

I BA, filologia angielska

historia
literatury I BA, filologia angielska
brytyjskiej:
literatura
anglosaska-1780

15 / 15 godz.
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47. dr Mikołaj Rychło-Kok wykład

gramatyka opisowa
kontrastywna

i II BA, filologia angielska

15 /15 godz.

48. dr
Mirosława wykład
Modrzewska

historia
angielskiej

literatury II BA, filologia angielska

15 / 15 godz.

49. dr Beata Williamson

historia
literatury II BA, filologia angielska
amerykańskiej

15 / 15 godz.

50. dr Mikołaj Rychło-Kok wykład

gramatyka historyczna j. III BA, filologia angielska
ang.
z elementami
historii języka

15 /15 godz.

51. dr Beata Williamson

historia
literatury III BA, filologia angielska
amerykańskiej

15 / 15 godz.

52. dr Mikołaj Rychło-Kok wykład

językoznawstwo ogólne I MA, filologia angielska
i historyczne

14 /14 godz.

53. dr Mikołaj Rychło-Kok wykład

językoznawstwo
kognitywne

14 /14 godz.

54. dr Tomasz Wiśniewski wykład

dramat
brytyjski
irlandzki

i I MA, filologia angielska

14 godz.

55. dr Tomasz Wiśniewski wykład

poezja
brytyjska
irlandzka

i I MA, filologia angielska

14 godz.

56. dr Tomasz Wiśniewski wykład

teorie
wieku

XX I MA, filologia angielska

14 godz.

wykład

wykład

literatury

I MA, filologia angielska

57. dr Michał Golubiewski seminarium seminarium
magisterskie

I MA, filologia angielska

14 /28 godz.

58. dr Marta Kowal

seminarium Seminarium
magisterskie

I MA, filologia angielska

14 /28 godz.

59. dr Mikołaj Rychło-Kok seminarium seminarium
magisterskie

I MA, filologia angielska

14 /28 godz

60. dr Xymena Synak-Pskit seminarium seminarium
magisterskie

I MA, filologia angielska

14 /28 godz.

61. dr
Małgorzata seminarium seminarium
Smentekmagisterskie
Lewandowska

I MA, filologia angielska

14 /28 godz.

62. dr Mikołaj rychło-Kok

wykład

językoznawstwo

II MA, filologia angielska

14 /28 godz.

63. dr Małgorzata Schulz

wykład

literaturoznawstwo

II MA, filologia angielska

14 /28 godz.

64. dr
Karolina seminarium seminarium
Janczukowicz
magisterskie

I IMA, filologia angielska

28 /28 godz.

65. dr Ewelina Gutowska- seminarium seminarium
Kozielska
magisterskie

I MA, filologia angielska

28 /28 godz.

66. dr Beata
Musiał

I MA, filologia angielska

28 /28 godz.

I MA, filologia angielska

28 /28 godz.

II MA, filologia angielska

28 /28 godz.

69. dr Małgorzata Schulz
wykład
literaturoznawstwo
II MA, filologia angielska
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 58 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.

14 / 28 godz.

Karpińska- seminarium seminarium
magisterskie

67. dr Arkadiusz Misztal

seminarium seminarium
magisterskie

68. dr Tomasz Wiśniewski seminarium seminarium
magisterskie
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RW zaaprobowała wniosek.
Katedra Logopedii prosi o moŜliwość następującej jednorazowej zmiany w planie studiów na kierunku
logopedia w roku akademickim 2012/2013:
1. Przeniesienie wykładu ‘zaburzenia mowy w chorobach otępiennych’ (15 godz., 1 pkt ECTS) z IV semestru
studiów drugiego stopnia na III semestr z jednoczesnym przeniesieniem wykładu ‘afazja dziecięca – diagnoza i
terapia’ (15 godz., 1 pkt ECTS) z semestru III na IV.
Prośba nasza jest związana z nieoczekiwana dla nas rezygnacją z zatrudnienia prof. B.D. MacQueena
(wykładającego afazję dziecięcą) i koniecznością zatrudnienia kogoś innego do prowadzenia tego wykładu.
2. Zmianę formy wykładowej zajęć na konwersatoryjną następujących przedmiotów: ‘metody wspomagające
rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznym’ (15 godz.) i ‘arteterapia’ (15 godz.) - oba w IV
semestrze studiów drugiego stopnia, oraz ‘wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń rozwoju’ (10 godz. w III
semestrze tychŜe studiów).
Prośbę motywujemy trudnościami ze znalezieniem wykładowcy na powyŜsze przedmioty (obsługiwane przez
prowadzących spoza Katedry Logopedii).
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 59 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
Katedra Logopedii prosi o pozwolenie na prowadzenie wykładów i seminariów przez następujących doktorów
na kierunku logopedia:
dr A. Banaszkiewicz (dyslalia, terapia logopedyczna dzieci z rozszczepami);
dr Ewa Czaplewska (psychologia rozwojowa, kształtowanie się języka dziecka, mowa dzieci z zaburzeniami
zachowania, proseminarium dyplomowe, seminarium magisterskie);
dr Kaczorowska-Bray (oligofrenologopedia, diagnoza i terapia dziecka z mózgowym poraŜeniem dziecięcym,
wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu, mowa osób z zaburzeniami psychicznymi,
wspomagające sposoby porozumiewanie się);
dr Barbara Kamińska (kultura języka polskiego; seminarium magisterskie);
dr Ewa Kowalewska (surdologopedia, metody pracy logopedycznej z dzieckiem niesłyszącym);
dr Beata Sznurowska-Przygocka (elementy foniatrii, profilaktyka logopedyczna, seminarium dyplomowe);
dr Anna Walencik-Topiłko (emisja i higiena głosu, logorytmika, afazja, metodyka emisji głosu, metody
diagnozy i terapii jąkania; jąkanie – diagnoza i terapia).
Prosimy jednocześnie o akceptację zgłoszonych przez Gdański Uniwersytet Medyczny doktorów do
prowadzenia wykładów:
dr E. Spodnik (anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu);
dr P. Radziwiłłowicz (elementy psychiatrii, podstawy psychiatrii dziecięcej);
dr J. Dziewiątkowski (wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy);
dr M. Świerkocka-Miastkowska (neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się, neuropatologia afazji i
dysartrii);
dr D. Gąsecki (badanie neurologiczne pacjenta z uszkodzonym OUN; afazja dziecięca – diagnoza i terapia);
dr W. Nyka (podstawy fizjoterapii, rehabilitacja chorego z afazją, metody wspomagające rehabilitację dziecka z
uszkodzeniami neurologicznymi);
dr I. DomŜalska-Popadiuk (podstawy neonatologii);
dr J. Jabłońska-Brudło (metody wspomagające rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznymi).
Prosimy teŜ o akceptację kierowanych do nas tradycyjnie z Instytutu Psychologii i z Instytutu
Pedagogiki doktorów do prowadzenia wykładów z następujących przedmiotów:
Instytut Psychologii: elementy psychologii klinicznej (dr K. Wojdyłło), psychologiczne aspekty pracy z osobami
w podeszłym wieku i Oligofrenopsychologia (dr B. Łukaszewska), podstawy neuropsychologii (dr M.
Harciarek), psychologia kliniczna dzieci i młodzieŜy, parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego i praca z
rodziną dziecka z zaburzeniami OUN i CUN (dr L. Bobkowicz-Lewartowska), badanie neuropsychologiczne
pacjenta z uszkodzeniem UON (dr A. Rasmus), zaburzenia komunikacji u dzieci autystycznych (dr J.
Kozłowski).
Instytut Pedagogiki: pedagogika (dr K. Stankiewicz), podstawy terapii behawioralnej (dr K. Kampert).
Instytut Filologii Polskiej: dr B. Kapela-Bagińska (dydaktyka języka polskiego), dr Z. Pomirska (dydaktyka
Literatury), dr M. Pomirska (przedmiot polonistyczny do wyboru) i dr Z. Kaźmierczak (literatura powszechna).
Poza tym doktorzy przewidziani są do wykładów ogólnowydziałowych z psychologii ogólnej (dr R.
Makarowski), historii Polski (dr P. Koprowski) i historii filozofii (dr T. Bojarska-Szot).
Prośbę powyŜszą motywujemy brakiem specjalistów w randze doktorów habilitowanych bądź
profesorów do prowadzenia podanych zajęć.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 58 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
Ad 6. Urlopy i stypendia. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. A. Ceynowa.
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Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Dr Magdalena Kreft-Świetlik (Instytut Filologii Polskie) – prośba o udzielenie bezpłatnego urlopu w okresie od
1.10. 2012 r. do 30.06.2013 r. ze względów osobistych.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW udzieliła urlopu.
Ad
7.
Powołanie
Komisji
ds.
przeprowadzenia
procedury
przewodu
habilitacyjnego
Pana dra Dušana Paždjerskiego z Katedry Slawistyki UG.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
Proponowany skład Komisji:
1. prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska – przewodnicząca
2. prof. UG, dr hab. Marek Cybulski
3. prof. dr hab. Andrzej Kątny
4. prof. UG, dr hab. BoŜena Matuszczyk
5. prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec
6. Prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
Ad 8. Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dra Janusza Semraua ze Społecznej Akademii Nauk w
Warszawie zgodnie z nową procedurą habilitacyjną.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
WyraŜenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW poparła wniosek.
Wyznaczenie członków Komisji:
Prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński – recenzent.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 4 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
Prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa – sekretarz.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 4 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW powołała sekretarza.
Prof. UG, dr hab. David Malcolm – członek Komisji.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW powołała członka Komisji.
Ad 9. Zmiana składu Komisji habilitacyjnej dra Dariusza Sikorskiego z Akademii Pomorskiej w Słupsku –
w miejsce Pani prof. UG, dr hab. Ewy Nawrockiej Pan prof. UG, dr hab. Marek Adamiec proponowany do
pełnienia funkcji przewodniczącego oraz prof. UG, dr hab. ElŜbieta Mikiciuk jako członek Komisji.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW zmieniła skład Komisji.
Ad 10. Sprawy doktorskie.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
10. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich:
a) mgr Emila Mirkowska-Moch (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland)
1.
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa – przewodniczący
2.
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
3.
dr hab. Tadeusz Danilewicz
4.
prof. dr hab. Andrzej Kątny
5.
prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski
6.
prof. UG, dr hab. Krystyna Turo
7.
prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW powołała Komisję.
2. Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskiej:
a) mgr Katarzyna Wądołowska-Lesner (promotor: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska);
— w miejsce prof. J. Tredera – prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec.
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W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW zmieniła skład Komisji.
b) Mgr Barbara Garofalo (promotor: prof. dr hab. Marian Szczodrowski);
— w miejsce prof. R. Kalisza – prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska
— w miejsce prof. J. Tredera – prof. dr hab. Krystyna Szcześniak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 1 był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW zmieniła skład Komisji.
c) Mgr Ida Janiak (promotor: prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa);
— w miejsce prof. M. Szczodrowskiego – prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW zmieniła skład Komisji.
10. 3. Korekta tytułu pracy doktorskiej:
mgr Magdalena Bobkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Folklor dziecięcy we współczesnej
prozie kaszubsko-pomorskiej dla młodszego odbiorcy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 1 był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
10. 4. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie zakresu egzaminu
kierunkowego:
a) mgr Marta Bączkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa); tytuł: Recepcja twórczości Jurija
DruŜnikowa w Polsce. Wybrane problemy przekładu.
Zakres egzaminu kierunkowego: teoria i praktyka przekładu literackiego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
b) Mgr Małgorzata Zawadzka (promotor: dr hab. Krzysztof Kornacki); tytuł: Kino nomadycznych toŜsamości
Anga Lee.
Zakres egzaminu kierunkowego: dyskursy mniejszościowe.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW poparła wniosek.
c) Mgr Aleksandra Wrona (promotor: prof. UG, dr hab. Marion Brandt); tytuł: Polnische Schriftsteller in
(West)Berlin nach 1968 (Polscy pisarze w Berlinie Zachodnim). WyraŜenie zgody na pisanie pracy w języku
niemieckim.
Zakres egzaminu kierunkowego: literatura migracyjna w Niemczech od lat sześćdziesiątych XX w.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał.
RW przegłosowała wniosek.
d) Mgr Anna Ciemińska (promotor: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska); tytuł: Twarze Burchardta:
od szlacheckiej tradycji kresowej do nowoczesnej cywilizacji morskiej. Studium przypadku.
Zakres egzaminu kierunkowego: reportaŜ i proza wspomnieniowa 1956 – 1989.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał.
10. 5. Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów:
mgr Maciej Wiktor (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: Struktury narracyjne w filmach Terry’ego
Gilliama.
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 2 było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Wyznaczenie recenzentów:
— prof. dr hab. Andrzej Witrus (UJ).
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW wyznaczyła recenzenta.
— Dr hab. Krzysztof Kornacki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 2 było przeciw, 1 się wstrzymał.
RW wyznaczyła recenzenta.
10. 6. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
mgr Magda Witucka (promotor: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz); tytuł: Temperatura widziana poprzez język.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW zamknęła przewód.
Ad 11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 5 lipca 2012 r.
Skład RW 118 osób, w tym 84 pracowników samodzielnych; obecnych 76 osób, w tym 65 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW protokół został jednogłośnie przyjęty ze zgłoszonymi
poprawkami.
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Ad 12. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Dziekan, prof. A. Ceynowa, poinformował, Ŝe uniwersytecka inauguracja nowego roku akademickiego
odbędzie się 1 października, wydziałowa natomiast – 2 października o godz.12.30. Termin następnego
posiedzenia Wysokiej Rady został wyznaczony 11.10.2012 r. o godz. 11.30.
Dziekan, U. Patocka-Sigłowy, najpierw powiadomiła zebranych o wejściu w Ŝycie od 1 października
2012 r. nowego regulaminu studiów, a następnie przedstawiła przebieg tegorocznej rekrutacji. Na studia I
stopnia została ona prawie zamknięta, trwa jeszcze na studia II stopnia i studia zaoczne. O niemal tysiąc miejsc
ubiegało się ponad 4 tysiące kandydatów. Niektóre kierunki zanotowały spadek zainteresowania, np.
amerykanistyka o 7 %, slawistyka zaś aŜ o 53 %, inne jednak cieszyły się zwiększeniem liczby chętnych, np.
logopedia 116 % ubiegłorocznego zainteresowania, wiedza o teatrze 196 %, polonistyka 162 %, rosjoznawstwo
wzrost o 46%.
Zabrał jeszcze głos dziekan, prof. A. Ceynowa, i podkreślił, Ŝe mimo spadającej liczby młodzieŜy nasz
Wydział nie ma kłopotów z naborem kandydatów, a niektóre kierunki są wręcz oblegane, np. skandynawistyka
11,3 osoby na 1 miejsce i anglistyka 11,1 osoby.
Po zrealizowaniu porządku obrad dziekan zamknął posiedzenie.
Na tym protokół został zakończony.
Protokółował Piotr Doroszewski.
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