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Protokół
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
3 kwietnia 2014 roku
Dziekan, prof. A. Ceynowa, zagaił posiedzenie i powitał zebranych, a szczególnie serdecznie – nowych
członków Wysokiej Rady, mianowicie dr hab. dr hab. Różę Wosiak-Śliwę, Bogdana Burligę i Jana Sikorę.
Następnie dziekan zaproponował rozszerzenie porządku obrad o sprawę objęcia patronatem przez
Wydział Filologiczny dwóch jednostek zewnętrznych. Chodzi o gimnazjum przy Kolegium Języków Obcych w
Elblągu (nad którym to kolegium Wydział już sprawuje patronat) tudzież o kierowaną przez prof. D. Malcolma
Fundację „Between” i Zespół Szkół Autonomicznych w Sopocie. Fundacja organizuje w Sopocie festiwale
teatralne i poetyckie, a współpraca będzie obejmować rozwój wiedzy o literaturze i teatrze oraz doskonalenie
znajomości języka angielskiego. Ta sprawa będzie pierwszym punktem obrad.
Dziekan wnioskował też o rozpatrzenie punktu 5., tj. wniosku Komisji ds. procedury nadania tytułu
naukowego profesora dr hab. Jolancie Kowalewskiej-Dąbrowskiej, zaraz po sprawie objęcia patronatem,
ponieważ jest obecna jedna z recenzentek dorobku prof. J. Kowalewskiej-Dąbrowskiej. RW przystała na obie
powyższe propozycje.
Po uzyskaniu zgody RW na zmiany w porządku obrad dziekan przedstawił kilka publikacji:
Tomasz Swoboda, Histoires de l′oeil (jest to nowa wersja pracy Historia oka wydana w języku francuskim),
Amsterdam – Nowy York 2013.
Wojciech Kubiński, Obrazowanie a komunikacja, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2014.
Regina Pawłowska, Na drogach życia, Apostolicum, Ząbki 2014.
Justyna Pomierska, Przysłowia kaszubskie, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014.
Jan Ciechowicz, Ziemia Święta trochę oswojona, „Bliza”, nr 1., 2014.
Po przedstawieniu publikacji odbyło się głosowanie nad przyjęciem rozszerzonego porządku
posiedzenia.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty.
Porządek posiedzenia:
1. Objęcie patronatem gimnazjum przy Kolegium Języków Obcych w Elblągu tudzież Fundacji „Between”
i Zespołu Szkół Autonomicznych w Sopocie.
2. Sprawy personalne.
3. Sprawy dotyczące toku studiów.
4. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Markowi Wilczyńskiemu,
prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG.
5. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Jolancie KowalewskiejDąbrowskiej, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej UG.
6. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dra Tomasza Tomasika z Akademii Pomorskiej w
Słupsku.
7. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Lucyny Wardy-Radys z Instytutu Filologii Polskiej
UG.
8. Wniosek Komisji habilitacyjnej ds. przewodu habilitacyjnego, przeprowadzanego zgodnie z nową
procedurą, dr Hanny Dymel-Trzebiatowskiej z Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG.
9. Sprawy doktorskie.
10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 6.03.2014 r.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad. 1. Objęcie patronatem gimnazjum przy Kolegium Języków Obcych w Elblągu (nad którym to kolegium
Wydział już sprawuje patronat) tudzież Fundacji „Between” i Zespołu Szkół Autonomicznych w Sopocie.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
a. Gimnazjum przy Kolegium Języków Obcych w Elblągu.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW jednogłośnie wyraziła zgodę na objęcie patronatem.
b. Fundacji „Between” i Zespołu Szkół Autonomicznych w Sopocie.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW jednogłośnie wyraziła zgodę na objęcie patronatem.
Ad 2. Sprawy personalne. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek, ponieważ dziekan, prof. A.
Ceynowa, z powodu choroby musiał opuścić posiedzenie.
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Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
2. 1. Zatrudnienie:
a. prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski – w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych prośba o
zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej na umowę o pracę od
1.05.2014 r. do ukończenia 70. roku życia.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
RW zezwoliła na zatrudnienie.
b. Dr hab. Dušan Paždjerski – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UG w Katedrze
Slawistyki na umowę o pracę od 1.05.2014 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW zezwoliła na zatrudnienie.
c. Dr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Slawistyki na
umowę o pracę od 03.04.2014 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 66 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW zezwoliła na zatrudnienie.
d. Mgr Marek Włodkowski – zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Katedrze Slawistyki na umowę o
pracę od 03.04.2014 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW zezwoliła na zatrudnienie.
2. 2. Urlop doktorski:
mgr Agata Lubowicka z Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej – prośba o przyznanie urlopu
doktorskiego w okresie od.1.05.2014 r. do 31.05.2014 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
RW udzieliła urlopu.
Ad 3. Sprawy dotyczące toku studiów. Ten punkt obrad poprowadziła dziekan, prof. I. Kępka.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
3. 1. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie
zmian w planach studiów kierunków:
 filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia
 filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia
 rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia.
Proponowane zmiany mają na celu dostosowanie planów studiów wymienionych kierunków do potrzeb
rynku pracy i zapewnienie naszym studentom i absolwentom możliwości lepszych perspektyw zawodowych.
Zmiany te są zgodne z oczekiwaniami studentów, wyrażonymi w trakcie konsultacji przeprowadzonych w
Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej.
Na kierunku filologia rosyjska, studia stacjonarne I stopnia, modyfikacji ulegają przedmioty z grupy treści
specjalizacyjnych w ramach specjalności język biznesu i translatoryka oraz zarządzanie kulturą, a także niektóre
przedmioty (psychologiczne aspekty komunikacji językowej, praktyczna nauka języka rosyjskiego, gramatyka
opisowa języka rosyjskiego, podstawy gramatyki porównawczej, komunikacja międzykulturowa, rosyjska
filozofia i myśl społeczna).
Na kierunku filologia rosyjska, studia stacjonarne II stopnia, w miejsce specjalności lingwistycznej
wprowadza się pulę przedmiotów fakultatywnych, w ramach których studenci dokonają indywidualnego wyboru
treści przedmiotowych, potrzebnych im w realizacji planów zawodowych po ukończeniu studiów. W wyniku
wskazanej modyfikacji zmianom ulegają przedmioty z grupy treści kierunkowych. Niektóre z nich (warsztaty
tłumaczeniowe, przekład tekstów specjalistycznych) mogą być w nowym planie studiów proponowane jako
przedmioty fakultatywne, inne (informatyka dla humanistów, podstawy badań empirycznych, gramatyka
porównawcza polsko-rosyjska) są zastąpione nowymi przedmiotami (narzędzia informatyczne w lingwistyce,
kulturowe uwarunkowania komunikacji językowej, procesy rozwojowe we współczesnym języku rosyjskim).
Na kierunku rosjoznawstwo, studia stacjonarne I stopnia, zmiany dotyczą następujących przedmiotów:
praktyczna nauka języka rosyjskiego, historia Rosji, historia ZSRR, historia Europy Wschodniej,
krajoznawstwo, stosunki polityczne Federacji Rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku, polsko-rosyjskie stosunki
kulturowe, realia społeczno-polityczne współczesnej Rosji, polityka kulturalna Rosji, rosyjska filozofia i myśl
społeczna, dzieje wierzeń w Rosji, dyskurs rosyjski, wstęp do nauki prawa rosyjskiego, podstawy ekonomii,
podstawy zarządzania, elementy zarządzania projektami, rosyjski język biznesu, rozliczenia międzynarodowe,
przekład w komunikowaniu medialnym, stylistyka tekstu prasowego.
W wyniku wprowadzonych modyfikacji liczba godzin dydaktycznych, przewidzianych przez program
każdego z wyżej wymienionych kierunków nie została zwiększona, nie zmienia się także stosunek liczby godzin
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wykładów (50%) do ćwiczeń (50%). Efekty kształcenia dla omówionych kierunków również pozostają bez
zmian.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zaaprobowali wniosek.
3. 2. Instytut Filologii Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o zgodę na uruchomienie od roku akademickiego
2014/2015 studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku sinologia.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW zaaprobowali wniosek przy 1 głosie się wstrzymującym.
3. 3. Nieodpłatne przyjęcie na studia stacjonarne I, II i III stopnia studentów z Ukrainy na kierunki
prowadzone przez Wydział Filologiczny.
Sprawę zreferował prof. M. Wilczyński. W lutym Senat UG na wniosek dziekana WPiA przyjął
uchwałę popierającą przemiany na Ukrainie. Pojawiła się też inicjatywa przyjęcia niewielkiej liczby studentów
z Ukrainy na studia 1. i 2. stopnia. W porozumieniu z władzami dziekańskimi WF postanowiono zaproponować
Wysokiej Radzie uchwalenie przyjęcia na wydziałowe kierunki piętnaściorga Ukraińców.
W tej sprawie wypowiedzieli się prof. prof. H. Chojnacki, Z. Głombiowska, I. Kępka, M. Leśniak, M.
Ossowski, S. Rosiek, J. Szyłak, G. Tomaszewska i dr U. Patocka-Sigłowy. Ważnym warunkiem jest zwolnienie
z odpłatności za studia, która dla obcokrajowców wynosi 4 tys. euro. Ministerialna dotacja obejmuje bowiem
tylko obywateli RP, a także osoby spoza granic naszego kraju mające Kartę Polaka. Po wymianie poglądów
zgodzono się na przyjęcie dwadzieściorga Ukraińców.
Uchwała Rady Wydziału Filologicznego.
RW zgadza się na nieodpłatne przyjęcie na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki prowadzone przez
Wydział 20 studentów z Ukrainy.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW uchwała została przyjęta przy 1 głosie się wstrzymującym.
Ad 4. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Markowi Wilczyńskiemu,
prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG – przyjęcie recenzji, poparcie wniosku i przekazanie do
dalszego procedowania. Prowadzenie obrad ponownie objął dziekan, prof. S. Rosiek.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
Wniosek Komisji przedstawił prof. J. Limon, jej przewodniczący. Trzej recenzenci bardzo wysoko
ocenili poziom dorobku naukowego kandydata i opowiedzieli się za nadaniem mu tytułu profesora. Czwarty
recenzent, choć wypowiadał się pozytywnie – miejscami wręcz entuzjastycznie – o osiągnięciach prof. M.
Wilczyńskiego, zakończył swoją ocenę negatywną konkluzją głównie z powodu braku książki „profesorskiej”.
Pozostali jednak recenzenci za taką książkę uznali napisaną przez kandydata część dwutomowej Historii krytyki
amerykańskiej. Przewodniczący Komisji uznał, że negatywna opinia recenzenta krzywdzi kandydata, bo ustawa
nie wymaga wydania takiej książki, i zakończył swoje wystąpienie wezwaniem by RW poparła wniosek o
nadanie tytułu profesora.
Podobne stanowisko jak prof. J. Limon zajęli, zabrawszy głos, prof. prof. D. Malcolm i J. KowalewskaDąbrowska. Dziekan, prof. S. Rosiek, zastanawiał się zaś, jak dochodzi do takiej polaryzacji ocen.
Uchwała o poparciu wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 59 – za, 3 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW poparła wniosek.
Ad 5. Wniosek Komisji ds. procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Jolancie KowalewskiejDąbrowskiej, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej UG – przyjęcie recenzji, poparcie wniosku i przekazanie do
dalszego procedowania.
Ten punkt obrad został rozpatrzony z uwagi na obecność recenzentki po punkcie 1.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
Wniosek przedstawiła prof. K. Szcześniak, jej przewodnicząca. Wszystkie cztery recenzje są
pozytywne i jednoznacznie popierają nadanie kandydatce tytułu profesora. Recenzenci podnieśli ważkość
dokonań prof. J. Kowalewskiej-Dąbrowskiej w badawczych obszarach gramatyki sformalizowanej, semantyki –
w tym semantyki aksjologicznej – i pragmatyki. Na podstawie pełnych uznania ocen czterech recenzentów
Komisja zgodnie poparła wniosek o nadanie kandydatce tytułu profesora.
Przed przystąpieniem do głosowania dziekan prof. S. Rosiek skomentował obecność jednego z
recenzentów, prof. Reginy Pawłowskiej. Powiedział, że co prawda recenzenci nie mają obowiązku
uczestniczenia w posiedzeniach Wysokiej Rady, ale mogą to uczynić. I dziś właśnie mamy rzadki fakt obecności
recenzentki podczas procedowania wniosku.
Prof. R. Pawłowska podkreśliła, że w najnowszej książce
Tekst poetycki jako przedmiot badań
lingwistycznych… widać, jak wielki trud prof. J. Kowalewska-Dąbrowska włożyła w odczytywanie wszystkich
znaczeń i ich powiązań. Jest to bardzo głęboka praca naukowa nad językiem, a przecież nie ma żadnego innego
poznania niż język i w nim wszystko, co najważniejsze się odwzorowuje. A w tej pracy został podjęty problem
życia i śmierci człowieka, zatem najbardziej fundamentalnych spraw naszej egzystencji. Autorka pokazała, jak
przez poznanie i doświadczenie zostają te sprawy wyrażone nie tylko w języku potocznym, ale przede
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wszystkim w języku poetyckim. To zostało wydobyte w sposób bardzo odkrywczy, a jednocześnie niezwykle
ludzki.
Uchwała o poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW poparła wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora.
Ad 6. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dra Tomasza Tomasika z Akademii Pomorskiej w
Słupsku.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
Wniosek Komisji odczytał prof. M. Michalski, jej przewodniczący. Wszystkie recenzje są
jednoznacznie pozytywne, przeto Komisja wnioskuje o dopuszczenie habilitanta do kolokwium.
Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 3 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW dopuściła dr. Tomasza Tomasika do kolokwium.
Ad 7. Wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr Lucyny Wardy-Radys z Instytutu Filologii Polskiej UG.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
Wniosek przedstawił prof. Z. Lica, przewodniczący Komisji. Wystąpiła ona o dopuszczenie habilitantki
do kolokwium, ponieważ wszystkie recenzje pozytywnymi konkluzjami.
Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW dopuściła dr Lucynę Wardę-Radys do kolokwium.
Ad 8. Wniosek Komisji habilitacyjnej – pracującej zgodnie z nową procedurą – dotyczący przewodu
habilitacyjnego dr Hanny Dymel-Trzebiatowskiej z Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej UG.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
Wniosek odczytał prof. H. Chojnacki, sekretarz Komisji.
UCHWAŁA
Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18.a.,
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. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz.
455) w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Hanny Dymel-Trzebiatowskiej w dziedzinie
nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Komisja w składzie: 5 osób obecnych, 1 uczestnicząca w trybie wideokonferencji, 1 nieobecna
usprawiedliwiona, podczas posiedzenia w jawnym głosowaniu, działając zgodnie z ww. ustawą, uwzględniając
rozporządzenie MNiSzW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o
nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr Hannie Dymel-Trzebiatowskiej.
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało.
RW uchwaliła nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Hannie Dymel-Trzebiatowskiej.
Ad 9. Sprawy doktorskie.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
9. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich:
a) mgr Lucyna Markowska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Linkner)
–
1. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel – przewodniczący
2. prof. dr hab. David Malcolm
3. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk
4. prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski
5. prof. UG, dr hab. Jerzy Samp
6. prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski
7. prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
b) Mgr Łucja Wawrzyniak (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz)
1. prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska – przewodnicząca
2. prof. UG, dr hab. Józef Grabarek
3. prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
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4. prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
5. prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska
6. prof. UG, dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk
7. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
c) Mgr Dobrosława Korczyńska-Partyka (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska)
1. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk – przewodnicząca
2. prof. dr hab. Jan Ciechowicz
3. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel
4. dr hab. Małgorzata Jarmułowicz
5. prof. UG, dr hab. Maciej Michalski
6. prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski
7. prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
d) Mgr Marcin Januszewski (opiekun naukowy: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski)
1. prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk – przewodniczący
2. prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki
3. prof. UG, dr hab. Aneta Lewińska
4. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk
5. dr hab. Mirosława Modrzewska
6. prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska
7. prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
9. 2. Uzupełnienie składu komisji doktorskiej:
a) mgr Monika Polak (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski)
― w miejsce prof. I. Kadulskiej – prof. UG, dr hab. Radosław Grześkowiak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW zmieniła skład Komisji.
b) Mgr Grażyna Świętochowska (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak)
― w miejsce prof. K. Kornackiego – prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW zmieniła skład Komisji.
9. 3. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa:
a) mgr Marta Elżbieta Nowicka (promotor: prof. dr hab. David Malcolm); tytuł: British and Irish Ghost Stories
1939-1945 (Brytyjskie i irlandzkie opowiadania o duchach 1939-1945).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: opowiadania brytyjskie 1880-1945.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW otworzyła przewód.
Wniosek promotora, prof. D. Malcolma, o powołanie dr. Tomasza Wiśniewskiego na promotora pomocniczego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała promotora pomocniczego.
b) Mgr Joanna Samp (promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska); tytuł: Do-świadczenie (o) Rosji
sowieckiej. Wspomnienia Polek zesłanych na Sybir i więzionych w Gułagu w czasie II wojny światowej.
Zakres egzaminu kierunkowego: literatura łagrowa.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW otworzyła przewód.
Wniosek promotora, prof. Aleksandry Ubertowskiej o powołanie dr. Macieja Dajnowskiego na promotora
pomocniczego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała promotora pomocniczego.
c) Mgr Marcin Romanowski (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska); tytuł: Zobowiązanie i
sygnatura. Podmiotowość biografa w pisarstwie biograficznym Jerzego Ficowskiego, Joanny Olczak-Ronikier i
Piotra Matywieckiego.
Zakres egzaminu kierunkowego: polska biografistyka literacka.
głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW otworzyła przewód.
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d) Mgr Agnieszka Styła (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński); tytuł: Topophilia or Topophobia? –
Home and Nostalgia in Recent American Novels (Topofilia czy topofobia? Dom i nostalgia w najnowszej
powieści amerykańskiej.
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: proza amerykańska w latach 1980 – 2010.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW otworzyła przewód.
e) Mgr Aleksandra Hołubowicz (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński); tytuł: The Poetics of
Borderlands: Nomadic Subjectivity and Liminality in the Contemporary Fiction by Latina/Chicana and Polish
Women Writers (Poetyka pogranicza: podmiotowość nomadyczna i liminalność we współczesnej prozie autorek
Latina/Chicana i pisarek polskich..
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: amerykańska i polska proza kobieca w latach 1990 – 2010.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW otworzyła przewód.
9. 4. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów:
a) mgr Maja Dziedzic (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski); tytuł: Musca domestica. Epifanie
Tadeusza Różewicza.
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Powołanie recenzentów:
― prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
― Prof. UJ, dr hab. Grzegorz Niziołek.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
b) Mgr Agata Lubowicka (promotor: prof. UG, dr hab. Maria Sibińska) ); tytuł: Analiza reprezentacji Grenlandii
Północnej w dwóch epickich relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena ― perspektywa postkolonialna.)
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Powołanie recenzentów:
― prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
― Prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska (UAM).
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, 1 był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
c) Mgr Alicja Fandrejewska (promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa); tytuł: The Two Philips Roths:
From Sheer Playfulness to Deadly Seriousness (Dwóch Filipów Rothów: od czystej zabawy do śmiertelnej
powagi).
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Powołanie recenzentów:
― prof. dr hab. Jerzy Durczak (UMCS).
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
― Prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 –za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
9. 5. Skierowanie pracy do poprawy:
mgr Maciej Wiktor (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak), tytuł: Struktury narracyjne w filmach Terry’ego
Gilliama.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
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9. 6. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
mgr Monika Polak (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski), tytuł: Polska książka artystyczna 1960-2010.
Studium porównawcze z pogranicza literatury i sztuk wizualnych.
Obrona doktorska: 24 kwietnia o godz. 12 w sali posiedzeń RW.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW dopuściła do obrony doktorskiej.
9. 7. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa:
mgr Adam Gmyrek (promotor: prof. dr hab. Marian Szczodrowski); tytuł: Ludwika Lorentza koncepcja
nauczania języka niemieckiego i jej współczesne implikacje glottodydaktyczne.
Przewodnicząca komisji doktorskiej: prof. K. Szcześniak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 54 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW nadała stopień doktora.
9. 8. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa:
a) mgr Tomasz Szturo (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski); tytuł: Aspekty eschatologiczne prozy
Waldemara Łysiaka.
Przewodniczący komisji doktorskiej: prof. M. Adamiec.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.
RW nadała stopień doktora.
b) Mgr Katarzyna Tarnowska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: Problem dekadentyzmu w
twórczości Stanisława Rzewuskiego.
Przewodnicząca komisji doktorskiej: prof. E. Mikiciuk.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW nadała stopień doktora.
c) Mgr Mgr Stanisław Danielewicz (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski); tytuł: Obraz trójmiejskich
środowisk jazzowych w tekstach prasowych 1945-2010.
Przewodniczący komisji doktorskiej: prof. M. Adamiec.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW nadała stopień doktora.
9. 9. Wyróżnienie pracy doktorskiej:
mgr Mgr Stanisław Danielewicz (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski); tytuł: Obraz trójmiejskich
środowisk jazzowych w tekstach prasowych 1945-2010.
Przewodniczący komisji doktorskiej: prof. M. Adamiec
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało.
RW wyróżniła pracę doktorską.
9. 10. Zamknięcie przewodu doktorskiego na wniosek doktoranta:
mgr Marek Hammermeister (promotor: prof. dr hab. Bohdan Dziemidok); tytuł: Sørena Kirkegaarda filozofia
literatury i muzyki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW zamknęła przewód doktorski.
Ad 10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 6 marca 2014 r.
Skład RW 130 osób, w tym 95 pracowników samodzielnych; obecnych 77 osób, w tym 69 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół z poprawkami zgłoszonymi
przez prof. M. Ossowskiego.
Ad 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Dziekan, prof. I. Kępka, powiadomiła zebranych o wygraniu przez dr Beatę Karpińską-Musiał projektu
tutorskiego. Do tego projektu, który jest przeznaczony dla pracowników filologii obcych, etnofilologii
kaszubskiej tudzież jednostki nauczania języka polskiego jako obcego, można przystąpić do 10 kwietnia.
Dziekan, prof. I. Kępka, zachęciła też do zostania dawcą szpiku kostnego. Tę akcję prowadzą nasi
studenci. Do bazy dawców będzie się można zapisać w budynku WNS-u 9 i 10 kwietnia.
Dziekan, prof. S. Rosiek, powiedział o działaniach społecznego ruchu, który chce skłonić rzecznik praw
obywatelskich, Irenę Lipowicz, do zaskarżenia odpłatności za studiowanie 2. kierunku jako sprzecznej z
konstytucją do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi więc o to, byśmy poparli jako Rada Wydziału wniosek o
zbadanie przez TK, czy wprowadzenie tej odpłatności nie narusza konstytucyjnej zasady równego dostępu do
kształcenia się.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW uzyskał poparcie wniosek o skierowanie przez rzecznik praw
obywatelskich, Irenę Lipowicz, sprawy odpłatności za 2. kierunek do Trybunału Konstytucyjnego przy 1 głosie
przeciwnym i 1 się wstrzymującym.
Na zakończenie dziekan, prof. S. Rosiek, przypomniał o posiedzeniach Wysokiej Rady w przyszłym
miesiącu:
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8.05.2014 r. o godz.11.30 zwykłe posiedzenie;
8.05. 2014 r. o godz.14.00 kolokwium habilitacyjne dr Lucyny Wardy-Radys z IFP;
15.05. 2014 r. o godz.11.30 kolokwium habilitacyjne dra Tomasza Tomasika z AP w Słupsku i zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Protokółował dr Piotr Doroszewski.
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