Protokół
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
3 grudnia 2009 roku
Otworzył posiedzenie i przywitał Wysoką Radę dziekan, prof. A. Ceynowa. Szczególnie serdecznie
zostało powitanych siedmioro studentów właśnie rozpoczynających swoją kadencję uczestniczenia w
posiedzeniach RW. Następnie dziekan podał najnowsze wiadomości, które otrzymał z rektoratu:
1. Zajęcia przed Świętami BoŜego Narodzenia zakończą się 22 grudnia, bo 23 grudnia został ogłoszony dniem
rektorskim.
2. Rektor nakłania wydziały UG, by otwierały nowe kierunki, zwłaszcza na studiach niestacjonarnych. Uczelnia
w przyszłym roku kalendarzowym otrzyma mniej środków z ministerstwa, bo rząd co prawda planuje wzrost
nakładów na szkolnictwo wyŜsze o 0.8 %, ale inflacja sięga 3,5 %. Musimy zatem zwiększać przychody spoza
budŜetu.
3. Rektor prosi, by wszystkie rachunki z listopada złoŜyć do 15 grudnia, grudniowe zaś – do 15 stycznia
przyszłego roku. Po tych terminach nie będą one uwzględniane.
Po podaniu tych wiadomości dziekan, prof.. A. Ceynowa,
poinformował o sprawie dotyczącej
osobiście jego. Mianowicie IPN, nie powiadamiając go, skierował sprawę jego lustracji do sądu. Dziekan
powiedział, Ŝe cieszy się z tego, bo wreszcie rzecz zakończy się korzystnym dla niego wyrokiem.
Z kolei dziekan, prof. A. Ceynowa, zaprezentował Wysokiej Radzie trzy ksiąŜki:
Katarzyna Lukas, Das Welbild Und die literarische Konvention als Übersezungsdeterminanten, Adam
Mickiewicz In deutschsprachingen (Adam Mickiewicz w niemieckojęzycznych tłumaczeniach), Berlin 2009 – ta
praca została przedstawiona podczas posiedzenia RW w listopadzie, ale teraz dziekan podkreślił prestiŜowość
oficyny, w której się ukazała, czyli Frank & Timme. Verlag für wischenschaftliche Literatur;
Günter Grass: Literatura. Sztuka. Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej. Gdańsk 4 – 6.
10. 2007 r., pod red. M. Brandt, M Jaroszewskiego i M. Ossowskiego, Gdańsk 2009;
Album gdańskie. Prace ofiarowane Profesorowi Józefowi Bachórzowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin i
pięćdziesięciolecie pracy nauczycielskiej, pod red. J. Daty i B. Oleksowicza, Wyd. UG, Gdańsk 2009.
Następnie głos zabrała kierownik dziekanatu, dr K. Świerk, która przedstawiła Wysokiej Radzie waŜne
ogłoszenia:
1. Wnioski o nagrody ministra dla nauczycieli akademickich, odznaczenia państwowe dla nauczycieli
akademickich oraz medale Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli akademickich i pracowników
administracyjnych wraz z załącznikami naleŜy składać do kierownika dziekanatu do 30 grudnia br. Wnioski
niekompletne lub złoŜone po tym terminie nie będą przyjmowane.
2. Posiedzenia Rady Wydziału w pierwszym półroczu 2010 r. odbędą się w następujących terminach:
14 stycznia, 4 marca, 15 kwietnia, 13 maja, 10 czerwca i 8 lipca.
Posiedzenia te odbywają się o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału nr 1.48.
3. Informacje na temat 7. Programu Ramowego UE.
WaŜne linki:
www.cordis.europa.eu
www.kpk.gov.pl
www.mnisw.gov.pl
www.pg.gda.pl/pr
Dotąd te kolejne programy były przeznaczone wyłącznie dla dziedzin matematyczno-przyrodniczych.
Po raz pierwszy do obecnego Programu włączono nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne. Chodzi o
Program COOPERATION – nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne. Np. call nr FP7 – SHH – 2010 – 2;
tematyka badań: sektor publiczny w przyszłości; europejskie toŜsamości; wewnętrzne i zewnętrzne
postrzeganie Europy i UE; reinterpretacja dziedzictwa kulturowego Europy w odniesieniu do bibliotek i
muzeów XXI w.
Wnioski o pozyskanie środków z tego Programu naleŜy sporządzić zgodnie z unijnymi procedurami.
Rektorat organizuje odpowiednie szkolenia. Jest teŜ komórka administracyjna zajmująca się tymi sprawami.
Po zakończeniu wystąpienia dr K. Świerk dziekan, prof. A. Ceynowa, przeczytał przewidywany
porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce zgłosić do niego uwagi. PoniewaŜ Ŝadnych uwag nie zgłoszono, odbyło
się głosowanie.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawy personalne.
2. Powołanie Komisji do przeprowadzenie procedury nadania doktoratu honoris causa panu prof. drowi hab.
Franciszkowi Gruczy.
3. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr ElŜbiety Mikiciuk z Instytutu
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Filologii Polskiej – wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów.
4. Powołanie Komisji do przeprowadzenie procedury przewodu habilitacyjnego dra Zenona Licy z Instytutu
Filologii Polskiej.
5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jana Sikory z Instytutu
Filologii Germańskiej.
6. Wniosek Komisji do przeprowadzenie procedury nadania doktoratu honoris causa panu prof. drowi hab.
Franciszkowi Gruczy – wszczęcie procedury, wyznaczenie recenzentów oraz wyznaczenie promotora/laudatora.
7. Sprawy doktorskie.
8. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich.
9. Sprawy dotyczące toku studiów.
10. Zatwierdzenia protokółu posiedzenia Rady Wydziału z 5 listopada 2009 r.
11. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Ad. 1. Sprawy personalne. Ten punkt obrad poprowadził dziekan, prof. S.Rosiek.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
PrzedłuŜenie zatrudnienia.
Mgr Małgorzata Jednoralska-Józefczyk poprosiła o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w
Katedrze Filologii Romańskiej na okres 4 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 56 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przedłuŜyła okres zatrudnienia.
Urlop naukowy.
Dr Karol Polejowski (Katedra Filologii Romańskiej) poprosił o udzielenie urlopu habilitacyjnego na okres 3
miesięcy (od 1.03.2010 do 31.05.2010).
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 58 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW udzieliła urlopu.
Stypendia doktorskie i habilitacyjne
a. Mgr Beata Karpińska-Musiał (Instytut Anglistyki) poprosiła o przedłuŜenie stypendium doktorskiego od
1.01.2010 do 30.06.2010 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przychyliła się do prośby.
b. Dr Grzegorz Piotrowski (Katedra Kulturoznawstwa) poprosił o przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego od
1.01.2010 do 30.06.2010 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przychyliła się do prośby.
c. Dr Mirosława Modrzewska (Instytut Anglistyki) poprosiła o przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego od
1.01.2010 do 30.06.2010 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przychyliła się do prośby.
d. Dr Jolanta Laskowska (Instytut Filologii Polskiej) poprosiła o przyznanie stypendium habilitacyjnego w od
1.01.2010 do 30.06.2010 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW:44 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przychyliła się do prośby.
e. Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska (Akademia Pomorska w Słupsku) poprosiła o ocenę dorobku naukowego w
związku z pobieraniem stypendium habilitacyjnego w macierzystej uczelni.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – tak, nikt nie był przeciw, 1 się wstrzymał.
RW pozytywnie oceniła dorobek naukowy.
Ad. 2. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania doktoratu honoris causa panu prof. dr. hab.
Franciszkowi Gruczy. Prowadzenie obrad od tego punktu przejął dziekan, prof. A. Ceynowa.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
Wniosek o nadanie doktoratu honoris causa prof. Franciszkowi Gruczy, członkowi rzeczywistemu
PAN, przedstawił prof. A. Kątny. Mówca najpierw opowiedział o Ŝyciorysie i wielostronnej działalności w
Polsce i zagranicą tego pochodzącego spod Pucka wybitnego naukowca, dydaktyka, organizatora, redaktora
czasopism polskich i zagranicznych, obecnego prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów, a
następnie omówił jego bogaty dorobek naukowy. Prof. Grucza zajmował się wieloma dziedzinami naukowymi:
lingwistyką, glottodydaktyką, translatoryką, dydaktyką języka niemieckiego, a takŜe naukoznawstwem i
zagadnieniami metodologicznymi. Łączą go związki z regionem: prowadził badania nad językiem kaszubskim,
współpracował z UG i pomógł zorganizować naszą germanistykę. Prof. Grucza za swoje zasługi i osiągnięcia
był wielokrotnie nagradzany i odznaczany w Polsce, Niemczech i innych krajach.
Po zakończeniu wystąpienia przez prof. A. Kątnego, dziekan, prof. A. Ceynowa, poinformował Wysoką
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Radę, Ŝe 1 grudnia otrzymał trzy pisma. W pierwszym rektor UG powiadomił o poparciu Konwentu Godności
Honorowych dla wniosku Wydziału Filologicznego o nadanie prof. F. Gruczy doktoratu honoris causa. Autorką
dwóch pozostałych jest prof. M. Brandt. Zawiadamia w nich dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej, prof. A.
Kątnego, i samodzielnych pracowników IFG, a takŜe dziekana, prof. A. Ceynowę, o swoim sprzeciwie wobec
nadania tego tytułu kandydatowi z powodu pełnienia przez niego funkcji prorektora UW w latach 1982 – 1985.
NaleŜał bowiem wtedy do ekipy wprowadzonej przez władze PRL-u w miejsce demokratycznie wybranych
rektora, prof. H. Samsonowicza, prorektorów i dziekanów. Dziekan zapytał prof. M. Brandt, czy podtrzymuje
swój protest.
W odpowiedzi prof. M. Brandt wyjaśniła, Ŝe nie kwestionuje dorobku naukowego prof. F. Gruczy, ale
naleŜy ocenić takŜe jego postawę moralną i polityczną. Wtedy kandydat do tytułu jako prorektor UW zaszkodził
wielu osobom uniemoŜliwiając im wyjazdy i dlatego podtrzymuje swój sprzeciw. Obawia się teŜ złej opinii o
UG, bo po uhonorowaniu prof. Samsonowicza teraz nada się tytuł osobie z taką przeszłością.
Rozpoczęła się dyskusja, w której podkreślono zasługi naukowe prof. Gruczy i próbowano znaleźć
źródło negatywnej opinii oraz sposoby wyjścia z tej niespodziewanie skomplikowanej sytuacji. W dyskusji
udział wzięli w kolejności: Prof. A. Kątny, Prof. J. Grabarek, Prof. M. Szczodrowski, Prof. E. Graczyk, Prof. M.
Brandt, Prof. J. Limon, Prof. S. Leśniak, Prof. A. Kątny, Prof. J. Grabarek, prof. S. Rosiek, prof. A. Ceynowa,
Prof. J. Limon, Prof. M. Wilczyński, Prof. Z. Majchrowski, Prof. M. Czermińska, Prof. Z. Majchrowski, Prof. A.
Kątny, Prof. S. Leśniak, Prof. M. Widawski, Prof. M. BłaŜejewski, Prof. E. Biernat.
Dziekan, prof. S. Rosiek, zaproponował, by oba wnioski przegłosować podczas następnego posiedzenia.
PoniewaŜ nie ma mechanizmu, który by wyprowadził nas sprawnie z obecnego połoŜenia. Powinniśmy zatem
odwołać się do naszego sumienia i doświadczenia, spokojnie to rozwaŜyć, a w styczniu przegłosować juŜ bez
Ŝadnej dyskusji.
Prof. J. Treder oświadczył, Ŝe w zaistniałej sytuacji rezygnuje z udziału w Komisji.
W zaistniałej sytuacji dziekan, prof. A. Ceynowa, zadecydował, by przełoŜyć punkty 2. i 6. dzisiejszego
porządku obrad na styczniowe posiedzenie RW.

Ad. 3. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr ElŜbiety Mikiciuk z
Instytutu Filologii Polskiej – wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów. Przewodniczenie obradom
ponownie przejął dziekan, prof. S. Rosiek.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
Wniosek Komisji przedstawił jej przewodniczący, prof. Z. Majchrowski. Podczas posiedzenia w dniu
2 grudnia 2009 r. Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją osiągnięć w pracy naukowej oraz
ocenieniu zasadności wniosku wnosi o podjęcie uchwały o wszczęciu procedury habilitacyjnej w zakresie nauk
humanistycznych, specjalność: literaturoznawstwo. Komisja proponuje, aby na recenzentów dorobku
naukowego dr ElŜbiety Mikiciuk i jej ksiąŜki habilitacyjnej Teatr paschalny Fiodora Dostojewskiego. O
wątkach misteryjnych „Braci Karamazow” i ich wizjach scenicznych, Gdańsk 2009 zostali powołani: prof. dr
hab. Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr
hab. Jan Ciechowicz z UG.
a. Podjęcie uchwały o wszczęciu przewodu.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr E. Mikiciuk.
b. Wyznaczenie recenzentów:
— Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda z UJ.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 38 – tak, nikt nie był przeciwna ani się nie wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
— Prof. dr hab. Jan Ciechowicz z UG.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 38 – tak, 1 – nie, 1 się wstrzymał.
RW powołała recenzenta.
Ad. 4. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Zenona Licy z Instytutu
Filologii Polskiej.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
Proponowany skład Komisji:
prof. dr hab. Edward Łuczyński – przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Treder
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak
prof. dr hab. Andrzej Kątny
prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska.
Komisja nie została powołana, poniewaŜ prof. E. Łuczyński zrezygnował z funkcji jej
przewodniczącego, choć nie wycofał się z pracy w niej. Swoją decyzję uzasadnił tym, Ŝe nie został
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powiadomiony o zamiarze powierzenia mu tej funkcji. Dziekan, prof. S. Rosiek, przeprosił i wyjaśnił, Ŝe stało
tak się z powodu jego tygodniowego wyjazdu za granicę. Następnie zapytał prof. E. Rogowską-Cybulską, czy
się podejmie przewodniczenia pracom Komisji. Prof. E. Rogowska-Cybulska odpowiedziała, Ŝe wobec takiego
rozwoju zdarzeń teŜ nie moŜe się tego podjąć. Dziekani zadecydowali zatem, Ŝe naleŜy ten punkt porządku
posiedzenia rozpatrzyć podczas styczniowych obrad RW.
Ad. 5. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jana Sikory z Instytutu
Filologii Germańskiej.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
Proponowany skład Komisji:
prof. dr hab. Marian Szczodrowski – przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kalisz
prof. dr hab. Jerzy Treder
prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk
prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska.
Prof. M. Szczodrowski podjął się przewodniczenia pracom Komisji, choć i jego nie zapytano wcześniej,
czy się zgadza. Odbyło się więc głosowanie.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
Ad. 6. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury nadania doktoratu honoris causa Panu prof. dr. hab.
Franciszkowi Gruczy – wszczęcie procedury, wyznaczenie recenzentów. Rozpatrzenie tego wniosku zostało
przełoŜone na styczniowe posiedzenie RW.
Ad. 7. Sprawy doktorskie
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
7. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich:
a. Mgr Monika Rymaszewska-Chwist (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński)
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak – przewodnicząca
prof. dr hab. Andrzej Kątny
prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
prof. dr hab. Edward Łuczyński
prof. UG, dr hab. BoŜena Matuszczyk
prof. dr hab. Marian Szczodrowski
prof. dr hab. Jerzy Treder.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisją.
b. Mgr Daria Szymborska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski)
prof. UG, dr hab. Marion Brandt – przewodnicząca
prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska
prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak
prof. UG, dr hab. David Malcolm
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 37 – tak, 3 – nie, 1 się wstrzymał.
RW powołała Komisją.
c. Mgr Karol Dettlaff (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski)
prof. UG, dr hab. GraŜyna Tomaszewska – przewodnicząca
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
prof. dr hab. Irena Kadulska
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz
prof. UG, dr hab. Jerzy Samp
prof. UG, dr hab. Krystyna Turo.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
d. Mgr Ida Marciniak (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa)
prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak – przewodnicząca
prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska
prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska
prof. dr hab. Andrzej Kątny
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
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prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk
prof. dr hab. Marian Szczodrowski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
e. Mgr Maciej Zborowski (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa)
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak – przewodnicząca
prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska
prof. UG, dr hab. Józef Grabarek
prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska
prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk
prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak
prof. dr hab. Marian Szczodrowski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
f. Mgr Monika Polak (opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał BłaŜejewski)
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec – przewodniczący
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
prof. UG. dr hab. Jan Data
prof. dr hab. Irena Kadulska
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
prof. dr hab. Michał Mrozowicki
prof. UG, dr hab. Jerzy Samp
prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
g. Mgr Tomasz Szturo (opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał BłaŜejewski)
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec – przewodniczący
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
prof. UG. dr hab. Jan Data
prof. dr hab. Irena Kadulska
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
prof. dr hab. Michał Mrozowicki
prof. UG, dr hab. Jerzy Samp
prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
h. Mgr Ilona Godlewska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał BłaŜejewski)
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec – przewodniczący
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
prof. UG. dr hab. Jan Data
prof. dr hab. Irena Kadulska
prof. dr hab. Tadeusz Linkner
prof. dr hab. Michał Mrozowicki
prof. UG, dr hab. Jerzy Samp
prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
i. Mgr Marta Szytmaniuk (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska)
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak – przewodnicząca
prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska
prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk
prof. UG. dr hab. BoŜena Matuszczyk
prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa
prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak
prof. dr hab. Marian Szczodrowski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW powołała Komisję.
7. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie egzaminu
kierunkowego:
a. Mgr Marta Bieszk (promotor: prof. dr hab. Marian Szczodrowski); tytuł: Właściwości suprasegmentalne
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struktur fonetyczno-fonologicznych i ich relewancja w procesie komunikacji obcojęzycznej.
Zakres egzaminu kierunkowego: fonetyka i fonologia współczesnego języka niemieckiego i ich istota
glottodydaktyczna.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – tak, 1 – nie, nikt się nie wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
b. Mgr Lidia Derebecka (promotor: prof. dr hab. Marian Szczodrowski); tytuł: Zur Aneignung der deutschen
Präpositionalphrasen im Lyzeum (Przyswajanie niemieckich fraz przyimkowych w liceum).
Zakres egzaminu kierunkowego: morfologia współczesnego języka niemieckiego w świetle glottodydaktyki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 39 – tak, 1 – nie, nikt się nie wstrzymał.
RW przyjęła wniosek i wyraziła zgodę na pisanie pracy w języku obcym.
c. Mgr Anna Trynkler-Zalaszewska (promotor: prof. dr hab. Marian Szczodrowski); tytuł: Deutsche
substantivische Komposita und ihre Aneignungsmöglichkeiten in der Grund- und Oberschule (Niemieckie złoŜenia
rzeczownikowe i moŜliwości ich przyswojenia na poziomie szkoły podstawowej i średniej).
Zakres egzaminu kierunkowego: słowotwórstwo współczesnego języka niemieckiego w ujęciu glottodydaktyki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 37 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła wniosek i wyraziła zgodę na pisanie pracy w języku obcym.
d. Mgr Monika Sobina-Maruszczak (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny); tytuł: Komunikacja interkulturowa
w korporacji międzynarodowej (na przykładzie dokumentacji komunikacji wewnętrznej).
Zakres egzaminu kierunkowego: leksykologia ze szczególnym uwzględnieniem języka niemieckiego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – tak, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW przyjęła wniosek.
e. Mgr Agnieszka Witczak (promotor: prof. dr hab. Zofia Głombiowska); tytuł: Poemat o Gdańsku Wacława
Klemensa śebrackiego na tle europejskiej tradycji literackiej).
Zakres egzaminu kierunkowego: Gdańsk w poezji XVII wieku.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 40 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
f. Mgr Justyna Świerczyńska (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski); tytuł: Teatr i jego widzowie –
strategie komunikacji w działalności artystycznej Teatru Rozmaitości w Warszawie w latach 1999 - 2007.
Zakres egzaminu kierunkowego: teatr polski po roku 1989.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 37 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
g. Mgr Anna Jazgarska (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski); tytuł: Motyw spojrzenia w twórczości
Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
Zakres egzaminu kierunkowego: Mickiewicz i Słowacki – biografie i tekst.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 38 – tak, 1 – nie, 1 się wstrzymał.
RW przyjęła wniosek.
7. 3. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
a. Mgr Justyna Kujach (promotor: prof. UG, dr hab. Jana Data); tytuł: Kwestia kobieca w publicystyce Bolesława
Prusa.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW nadała stopień doktora.
b. Mgr Aurelia Has (promotor: prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: Jakobinizm francuski jako
źródło inspiracji polskiej poezji politycznej lat 1789-1794.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW nadała tytuł doktora.
7. 4. WyróŜnienie pracy doktorskiej:
mgr Aurelia Has (promotor: prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: Jakobinizm francuski jako źródło
inspiracji polskiej poezji politycznej lat 1789-1794.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – tak, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW wyróŜniła pracę doktorską.
7. 5. Zamknięcie przewodu doktorskiego:
mgr Małgorzata Filipiak (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak): Postaci świętych Klimenta i
Nauma Ochrydzkiego w folklorze i współczesnej kulturze macedońskiej.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 35 – tak, 1 –nie, nikt się nie wstrzymał.
RW zamknęła przewód doktorski.
Ad. 8. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich.
PrzedłuŜenie po IV roku do 30 września 2010 roku.
doktorant

promotor

otwarcie
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mgr Monika Smorczewska

prof. dr hab. Edward Łuczyński

przewodu
10.04.2008

RW przyjęła informację.
Ad. 9. Sprawy dotyczące toku studiów. Ten punkt obrad poprowadził dziekan, prof. F. Apanowicz.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
9. 1. Katedra Skandynawistyki wystąpiła z prośbą o wyraŜenie zgody na dokonanie w roku akademickim 2010 –
2011 następujących zmian w siatkach studiów pierwszego stopnia:
a. zwiększenie liczby punktów ECTS na specjalizacji komunikacja międzykulturowa oraz media skandynawskie
do 24;
b. dodanie na studiach pierwszego stopnia przedmiotu współczesne Ŝycie literackie Szwecji, Norwegii i Danii po
30 godzin na kaŜdej, 4 ECTS, do realizacji w 5. semestrze III roku i formie proseminarium;
c. przywrócenie przedmiotowi historia Skandynawii pierwotnej liczby godzin, czyli 120 (obecnie jest 60 godz.),
i 6 ECTS (60 godz. wykładów i 60 godz. ćwiczeń na I roku studiów);
d. wprowadzenie jednego egzaminu ze specjalizacji na III roku studiów po 5. semestrze (studenci otrzymają
pytania egzaminacyjne na pierwszych zajęciach specjalizacji w 3. semestrze na II roku);
e. przeniesienie przedmiotów specjalizacyjnych skandynawska myśl i filozofia społeczna oraz metody pracy
zespołowej z 6. semestru do 5. semestru na III roku studiów;
f. likwidacja punktów za praktyki (z 2 ECTS na 0 ECTS);
g. zmiana punktacji za pracę magisterską – 20 ECTS oraz seminarium magisterskie – 5 ECTS.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zaakceptowali prośbę.
9. 2. Katedra Filologii Romańskiej przedłoŜyła prośbę o dokonanie zmian w planie studiów specjalności
filologia romańska (od roku akademickiego 2010 – 2011):
– utworzenie na I roku filologii romańskiej (I stopień) obok grup istniejących grupy lub grup dla
początkujących,
– przesunięcie przedmiotów specjalizacji z I roku na II rok (wprowadzenie specjalizacji od 3. semestru),
– propozycja ścieŜek kształceniowych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 3. Katedra Logopedii złoŜyła prośba o akceptację poprawki do zmian w programie Podyplomowego Studium
Logopedii Medialnej, a mianowicie o wzbogacenie przedmiotu zasady tworzenia tekstów informacyjnych o 5
godzin wykładu i jednoczesne odjęcie ich z przedmiotu przygotowanie wystąpienia publicznego.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 4. Zakład Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki poprosił o wprowadzenie następujących zmian:
a. likwidację egzaminów z przedmiotów praktyczna nauka języka angielskiego i praktyczna nauka języka
niemieckiego po 3. semestrze i wprowadzenie zaliczeń z oceną po semestrach 2. i 4.;
b. zamianę egzaminów z przedmiotów historia krajów anglojęzycznych po 4. semestrze i historia krajów
niemieckojęzycznych po 3. semestrze na zaliczenie z oceną;
c. zamianę egzaminów z przedmiotów Historia języka niemieckiego i historia języka angielskiego (obydwa po 6.
semestrze) na zaliczenie z oceną;
d. zamianę egzaminu z przedmiotu lingwistyka tekstu lub pragmatyka wraz z teorią aktów mowy (przedmioty do
wyboru) po 5. semestrze na zaliczenie z oceną.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 5. Instytut Anglistyki poprosił o wyraŜenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych Translatoryka
od października 2010 r.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 6. Katedra Logopedii przedłoŜyła prośbę o przeniesienie ćwiczeń z przedmiotu emisja i higiena głosu
(logopedia II rok) oraz przedmiotu logopedycznego do wyboru (logopedia II rok) z semestru zimowego na
semestr letni bieŜącego roku akademickiego.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 7. Instytut Filologii Germańskiej poprosił o wyraŜenie zgody na uruchomienie na II roku studiów
niestacjonarnych oddzielnej grupy dla studentów przyjętych z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w
Łodzi. Nowa siatka godzin dla tych studentów bazuje na siatce studiów stacjonarnych II stopnia (specjalizacja
translatoryczna).
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 8. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej poprosił o wyraŜenie zgody na uruchomienie od roku
akademickiego 2010/2011 studiów niestacjonarnych I stopnia na makrokierunku rosjoznawstwo.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
9. 9. Katedra Skandynawistyki poprosiła o wyraŜenie zgody na prowadzenie dla 51 studentów 4 seminariów
magisterskich (początek 2. semestr roku akademickiego 2009/2010) przez następujących pracowników:
prof. UG, dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki, dr Ewa Mrozek-Sadowska, dr Hanna
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Dymiel-Trzebiatowska.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby.
Ad. 10. Zatwierdzenie protokółu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 5.11.2009 r. Prowadzenie obrad przejął
dziekan, prof. A. Ceynowa.
Skład RW 104 osoby, w tym samodzielnych 70; obecnych 67 osób, w tym samodzielnych 50.
Nikt nie zgłosił uwag do protokółu, więc dziekan, prof. A Ceynowa zarządził głosowanie.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół.
Ad.11. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.
Prof. M. Grabska ponowiła Ŝądanie, by na kaŜdym piętrze trzy toalety zostały przeznaczone dla kobiet,
a dla męŜczyzn pozostawić jedynie po jednej.
Na zakończenie dziekan, prof. A. Ceynowa, złoŜył obecnym najlepsze Ŝyczenia z okazji Świąt BoŜego
Narodzenia i Nowego Roku i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Piotr Doroszewski.
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