PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
27 czerwca 2018 roku
Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. przywitał zebranych członków Wysokiej Rady i gościa,
Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. nadzw.
Tematem spotkania był projekt Ustawy 2.0. JM Rektor przedstawił Wysokiej Radzie Zestawienie
kluczowych rozstrzygnięć z uwzględnieniem poprawek, które zostaną zgłoszone w II czytaniu ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce:
 Reforma nauki i szkolnictwa wyższego jest odpowiedzią na potrzebę poprawienia jakości kształcenia
oraz badań naukowych w Polsce, wypracowaną przy udziale środowiska akademickiego.
 Reforma zmienia podejście do nauki – zamiast nastawienia na ilość prowadzonych badań i liczbę
publikacji, nagradzana będzie ich jakość.
 Dzięki Konstytucji dla Nauki wzrosną wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich.
 Reforma ma podwyższyć jakość kształcenia na studiach, a także podnieść wartość dyplomu polskich
uczelni.
 Konstytucja dla Nauki daje narzędzia, aby podnieść pozycję polskich uczelni w rankingach
międzynarodowych.
 Nowy model kształcenia doktorantów. Wprowadzone zostają szkoły doktorskie, które będą realizowane
jedynie w trybie stacjonarnym, a każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium doktoranckie
oraz urlop rodzicielski.
Ustrój uczelni:
1. W skład rady uczelni będą mogli wchodzić w większości przedstawiciele uczelni (pierwotnie
większość mieli stanowić członkowie spoza uczelni). Rada uczelni będzie wybierana przez senat
(6 lub 8 członków). Dodatkowym członkiem będzie przewodniczący samorządu studenckiego.
2. Strategię uczelni będzie uchwalał senat (pierwotnie miała ją uchwalać rada uczelni).
3. Kandydatów na rektora będą mogły zgłaszać podmioty określone w statucie uczelni oraz rada
uczelni (pierwotnie kandydatów mogła przedstawiać wyłącznie rada uczelni).
4. Statut uczelni będzie uchwalany przez senat.
5. Wyboru rektora będzie dokonywać kolegium elektorów. W skład kolegium elektorów nie wchodzą
przedstawiciele z zewnątrz. Wyłącznie do decyzji wspólnoty akademickiej będzie należał wybór
rektora.
6. Statut uczelni będzie określał typy jednostek organizacyjnych uczelni. Po poprawkach ustawa
będzie wskazywać przykładowe typy jednostek, takie jak: wydział, instytut, katedra, zakład,
kolegium czy centrum. Istnienie poszczególnych typów jednostek będzie zależne od statutu
uchwalanego przez senat. Strukturę organizacyjną określi rektor (podobnie jak w obecnie
obowiązujących przepisach ustawy). Zostaje zachowana poszerzona autonomia organizacyjna
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uczelni – ustawa nie wymusza konkretnej struktury, co jest szansą na budowanie współpracy
wewnątrz uczelni.
Ewaluacja nauki i uprawnienia do nadawania stopni:
1. W nowym systemie ewaluacji nauki odchodzi się od systemu tzw. „punktozy”. Naukowcy raz na
cztery lata będą przedstawiać wyłącznie cztery najważniejsze osiągnięcia. Ma im to umożliwić
prowadzenie ambitnych badań zamiast gromadzenia wielu publikacji, które nie są istotne z punktu
widzenia rozwoju nauki
2. Statut uczelni określi, która jednostka organizacyjna w uczelni będzie nadawała stopień naukowy
w danej dyscyplinie (uściślono przepisy, które w pierwotnej wersji mogły sprawiać wrażenie, że to
wyłączna kompetencja senatu).
3. Uprawnienie do nadawania stopni będzie uzależnione (od 2021 r.) od kategorii naukowej. Dla
doktoryzowania i habilitowania będzie wymagana kategoria B+. Pierwotnie dla habilitowania miała
to być kategoria A.
4. Punktacja za publikacje w czasopismach naukowych w 2017 i 2018 zostanie naliczona według
aktualnych zasad (poprawka wprowadzona na posiedzeniu komisji).
5. W wytycznych do rozporządzenia ewaluacyjnego wprowadzono wymóg uwzględnienia
specyfikacji nauk społecznych, humanistycznych i teologicznych.
6. Lista wydawnictw naukowych będzie obejmowała wszystkie wydawnictwa akademickie.
7. Rozszerzono listę czasopism naukowych, które zostaną objęte specjalnym programem wsparcia
finansowego na rozwój (z 250 do 500). Program będzie skierowany głównie do czasopism
humanistycznych i społecznych. Jego celem jest znalezienie się polskich czasopism w
międzynarodowych bazach danych.
8. Zrezygnowano z przyznawania habilitacji za otrzymanie konkretnych grantów naukowych – w tym
tzw. grantów europejskich.
Rozwiązania dla studentów:
1. Prawo do urlopów dziekańskich i indywidualnego toku studiów dla studentek w ciąży i
studentów-rodziców,
2. Szerszy dostęp do zapomóg dla studentów w trudnej sytuacji życiowej,
3. Gwarancja dyplomów w terminie oraz gwarancja wysokości wszelkich opłat na cały okres
studiów – jeśli uczelnia nie będzie wywiązywała się z tych gwarancji, może zostać ukarana kwotą
50 tys. zł,
4. Gwarancja uczestnictwa samorządu studenckiego w ustalaniu regulaminu studiów i świadczeń dla
studentów,
5. Studia interdyscyplinarne,
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6. Powszechne stypendia w szkołach doktorskich. Przed studentem otworzy się nowa ścieżka kariery
– na doktoracie będzie w stanie się utrzymać,
7. Znaczna reprezentacja studentów w organach uczelni: w senacie ma zasiadać 20 proc. studentów i
doktorantów, w kolegium elektorów – co najmniej 20 proc., a w radzie uczelni na 6-8 członków
ma się znaleźć przewodniczący samorządu studenckiego
Rozwiązania dla pracowników:
1. Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich.
Minimalne wynagrodzenie adiunktów ze stopniem doktora wzrośnie o 860 złotych. Dużą różnicę w portfelu
odczują także osoby zatrudnione na stanowiskach asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora. Dotychczas
ich minimalna pensja kształtowała się na poziomie ok. 2400 złotych. Po zmianach będzie to ponad 3200
złotych – o ok. 800 zł więcej niż obecnie.
Obecne
Stanowisko

wynagrodze
nie
minimalne

PROFESOR
ZWYCZAJNY

5390 zł

4605 zł

JNY
ADIUNKT

ASYSTENT

3820 zł
2450 zł

INSTRUKTOR

e minimalne
6410 zł
(stawka)

Wzrost
kwotowy

1020 zł

Przeciętne

procento

wynagrodze

wy

nie w 2016 r.

18,9 %

5320 zł
(83% stawki)
4680 zł
(73% stawki)
3205 zł
(50% stawki)

715 zł

15,5%

860 zł

22,5%

755 zł

30,8%

6516 zł

3944 zł

WYKŁADOW
CA, LEKTOR,

wynagrodzeni

Wzrost

10 290 zł

PROFESOR
NADZWYCZA

Projektowane

2375 zł

3205 zł
(50% stawki)

830 zł

34,9%

2. Reforma znosi obowiązek uzyskiwania habilitacji.
3. Reforma zachowuje też obecnie obowiązujące rozwiązanie dotyczące nagrody jubileuszowej, które
zakłada prawo do nagrody m.in. w wysokości 100% wynagrodzenia miesięcznego za 25 lat pracy.
4. Modyfikacji uległo uprawnienie do korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Zgodnie z
projektem prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia będzie przysługiwało nauczycielowi
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akademickiemu, który przepracował w uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 10 lat,
a nie jak dotychczas 15 lat.
Nowy model kształcenia doktorantów:
1. Szkoły doktorskie zamiast studiów doktoranckich.
2. Powszechny system stypendialny dla doktorantów. Każdy doktorant w szkole doktorskiej otrzyma
na początku stypendium doktoranckie w wysokości 2 350 zł, a po ocenie śródokresowej – 3 632 zł.
Z tej kwoty potrącane będą tylko składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowe.
Oprócz tego doktoranci będą mogli, tak jak dotychczas, ubiegać się o środki z grantu, stypendia
samorządowe czy kredyty studenckie. Najwybitniejszym doktorantom minister będzie mógł
przyznać stypendium dla wybitnych młodych naukowców.
3. Doktoranci, którzy zostali rodzicami, będą mogli zawiesić kształcenie, utrzymując prawo
do stypendium doktoranckiego.
4. Doktoranci niepełnosprawni otrzymają zwiększone stypendium.
Po wystąpieniu Jego Magnificencji Rektora Dziekan otworzył krótką dyskusję na temat ustawy.
Głos zabrał prof. dr hab. Mirosław Przylipiak z pytaniami o zachowanie struktury uczelni (Wydział /
Instytut / Katedra) oraz zasadę oddolnej wybieralności władz. Wg ustawy bowiem to Rektor dobierałby
prodziekanów, dziekanów i dyrektorów jednostek. JM Rektor zapewnił, że kierować się będzie
rekomendacją pracowników jednostek.
Głos zabrał dr hab. Edward Jakiel, prof. nadzw., z pytaniami nt. uwzględnienia praw instytutów do
habilitowania (Instytut Filologii Polskiej ma dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora
habilitowanego z językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz limity procentowe pracowników naukowodydaktycznych. Wg JM Rektora limity procentowe nie są narzucone, lecz będą dopiero ustalane w
uczelniach, a Rady Naukowe nadające uprawnienia będą działać w nowym układzie interdyscyplinarnym,
pomiędzy wydziałami.
Głos zabrała dr hab. Olga Kubińska, prof. nadzw., z zapytaniem o szanse na wzrost wydatków na naukę
w Polsce (dziś 0,42% PKB). Wg JM Rektora wsparcie finansowe samorządów mogłoby odciążyć wydatki
inwestycyjne uczelni, co wpłynęłoby na zachowanie środków na uposażenia. Szacuje się, że wydatki na
naukę wraz z reformą wzrosną do 1,8%.
Głos zabrała dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw., poruszając temat zaniechanej budowy magazynu
bibliotecznego. Wg pani Profesor istniejąca Biblioteka Główna UG posiada zbyt małą powierzchnię,
pozbywa się egzemplarzy książek oraz zaniechała gromadzenia egzemplarzy obowiązkowych. Pani
Profesor dostrzega tendencję obniżania subwencji na zakup książek polskich i zagranicznych. Wg JM
Rektora 80% pozycji książkowych jest zdigitalizowanych i nie widzi szansy na budowę nowego budynku,
jedynie na adaptację istniejących, np. hotelu asystenckiego.
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Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., podziękował JM Rektorowi dr. hab. Jerzemu Piotrowi
Gwizdale, prof. nadzw., za spotkanie i wyjaśnienie zagadnień związanych z reformą szkolnictwa wyższego.
Dziekan pogratulował następującym osobom z okazji jubileuszu pracy zawodowej:


prof. dr hab. Andrzej Kątny – 45 lat pracy,



prof. dr hab. Stanisław Rosiek – 40 lat pracy,



dr hab. Anna Ryś, prof. nadzw. – 30 lat pracy,



dr hab. Olga Sokołowska, prof. nadzw. – 35 lat pracy,



dr hab. Ludmiła Jankowska, prof. nadzw. – 45 lat pracy.

Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. zaprezentował nowo wydane książki pracowników
Wydziału:


Marek Mosakowski, Przemysław Kossakowski, Francuskie głosy o szlachcie, feudalizmie i monarchii,



Języki i kultura Słowian. Pamięci Profesora Leszka Moszyńskiego, pod redakcją Anity Gostomskiej i
Doroty Żyłko,



„SCRIPT. Casting i praca z aktorem”, z. 2, pod red. naukową Krzysztofa Kornackiego,



Maša Guštin, Kino w mieście, miasto w kinie. Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji.

Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., przywitał nową członkinię RW, dr hab. Katarzynę
Kaczorowską-Bray.
Dziekan poddał pod głosowanie porządek obrad.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW: 87 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
Rada przyjęła porządek obrad.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Spotkanie z JM Rektorem w sprawie projektu Ustawy 2.0.
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17.05.2018 r.
3. Sprawy bieżące – wolne wnioski.
4. Sprawy personalne.
5. Sprawy studenckie i toku studiów.
6. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich.
7. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie podziału środków na badania dla młodych naukowców.
8. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.
9. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr. Grzegorzowi Czerwińskiemu z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
w Białymstoku.
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10. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk humanistycznych dr
hab. Bożenie Matuszczyk-Podgórskiej, prof. nadzw., z Instytutu Filologii Polskiej.
11. Powołanie komisji ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk
humanistycznych dr. hab. Danielowi Kalinowskiemu, prof. AP w Słupsku.
12. Sprawy doktorskie.
13. Pracownie i zespoły badawcze.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17.05.2018 r.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 74 za, nikt nie był przeciwny, 4 osoby się wstrzymały.
Rada zatwierdziła protokół posiedzenia z 17 maja 2018 r.

Ad. 3. Sprawy bieżące – wolne wnioski.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., poinformował, że na posiedzeniu Senatu UG został
przegłosowany nowy formularz oceny pracowniczej, obowiązujący od stycznia 2019 roku.
Głos zabrała dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. nadzw., z prośbą o lepszą organizację
przyszłych obchodów Dni Wydziału.
Głos zabrał prof. dr hab. Marek Wilczyński. Podziękował członkom Rady za życzliwość i wspólne dziesięć
lat pracy na Wydziale Filologicznym. Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., zaprosił Profesora
na obrady wrześniowej Rady, kiedy nastąpią oficjalne pożegnania pracowników.
Głos zabrał prof. dr hab. Mirosław Ossowski dementując informację o niegromadzeniu egzemplarzy
obowiązkowych przez BG UG.
Głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Szyłak z prośbą o ustosunkowanie się do nieoficjalnej wiadomości o
oddawaniu przez Wydawnictwo UG na przemiał książek, które się nie sprzedały.
O głos został poproszony dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw., członek Rady Wydawniczej. Wg prof. Licy
pracownicy mogą zgłosić się do Wydawnictwa, z chwilą upływu końca sprzedaży, o dostarczenie książek
do autora.
Głos zabrała głos dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. nadzw., z pytaniem o wiek emerytalny
pracowników naukowych – kobiet (65 czy 67 lat).

Ad. 4. Sprawy personalne.
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Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
4.1. Zatrudnienia:
a) dr Ross Aldridge – przedłużenie zatrudnienia wraz ze zmianą stanowiska z adiunkta na stanowisko
starszego wykładowcy w Katedrze Języków Fachowych i Przekładoznawstwa w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 74 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
b) mgr Dominika Bartnik-Światek – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku
asystenta na linii duńskiej w Instytucie Skandynawistyki od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 72 za, 2 osoby były przeciwne, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
c) mgr Agnieszka Bielińska – przedłużenie zatrudnienia wraz ze zmianą stanowiska lektora
na stanowisku wykładowcy w Katedrze Slawistyki od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 74 za, nikt nie był przeciwny, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
d) mgr Małgorzata Błaszkowska – przedłużenie zatrudnienia wraz ze zmianą stanowiska lektora na
stanowisko wykładowcy w Katedrze Językoznawstwa i Dydaktyki w Instytucie Filologii
Germańskiej od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, 2 osoby były przeciwne, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
e) dr Irena Chawrilska – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta
w wymiarze 1/2 etatu w Katedrze Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej
od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 62 za, 5 osób było przeciwnych, 9 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
f) dr Helena Draganik – zmiana warunków zatrudnienia – zmiana stanowiska z adiunkta
na stanowisko starszego wykładowcy, zatrudnienie w ramach obowiązującej umowy w wymiarze
1/2 etatu w Katedrze Kulturoznawstwa w Instytucie Badań nad Kulturą od 1.10.208 r. do
30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 62 za, 6 osób było przeciwnych, 8 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
g) dr Margit Eberharter-Aksu – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego
w Katedrze Języków Fachowych i Przekładoznawstwa w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
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i Translatoryki od 1.10.2018 r na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 66 za, 4 osoby były przeciwne, 6 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
h) dr Javier Fernández-Sánchez – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze
Językoznawstwa w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.

i) mgr Sveinung Fløgstad – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku lektora języka
norweskiego w Instytucie Skandynawistyki od 1.10.2018 r. do 30.09.2020 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 72 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
j) dr Helena Garczyńska – przedłużenie zatrudnienia wraz ze zmianą stanowiska z asystenta
na stanowisko adiunkta na linii norweskiej w Instytucie Skandynawistyki od 15.11.2018 r. na czas
nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 70 za, 2 osoby były przeciwne, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
k) mgr Joanna Gilis-Siek – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Katedrze
Językoznawstwa w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 69 za, 3 osoby były przeciwne, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
l) dr Joanna Ginter – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta w Katedrze
Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 67 za, 5 osób było przeciwnych, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
m) dr Ewelina Gutowska-Kozielska – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze
Amerykanistyki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od 21.11.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 64 za, 6 osób było przeciwnych, 7 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
n) dr Anna Hau – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Pragmatyki
Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 1.10.2018 r.
na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 69 za, 4 osoby były przeciwne, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
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o) dr Jolanta Hinc – przedłużenie zatrudnienia wraz ze zmianą stanowiska ze starszego wykładowcy
na adiunkta w Katedrze Języków Fachowych i Przekładoznawstwa w Instytucie Lingwistyki
Stosowanej i Translatoryki od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 68 za, 3 osoby były przeciwne, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
p) mgr Shih-Ping Hung – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku lektora w Pracowni Sinologii
w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 5.09.2018 r. na okres uzależniony
od przyznanej wizy.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, nikt nie był przeciwny, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
q) mgr Sven-Göran Karlsson – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku lektora w Instytucie
Skandynawistyki od 1.10.208 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 71 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
r) dr Tatiana Kopac – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze
Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich
od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 71 za, 1 osoba była przeciwna, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
s) dr Katarzyna Kukowicz-Żarska – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku
adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego w Instytucie
Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 72 za, 2 osoby były przeciwne, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
t) dr Grażyna Kulpa-Woś – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
w Katedrze Języków Fachowych i Przekładoznawstwa w Instytucie Lingwistyki Stosowanej
i Translatoryki od 22.11.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 69 za, 2 osoby były przeciwne, 6 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
u) dr Stanisław Modrzewski – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy
w Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki
od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 75 za, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
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v) dr Sean Moran – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Języków
Fachowych i Przekładoznawstwa w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
od 1.10.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 74 za, 3 osoby były przeciwne, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
w) mgr Marta Noińska – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Pragmatyki
Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 22.11.2018 r.
na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 75 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
x) dr Dariusz Pakalski – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Literatury
i Kultury Niemieckiej w Instytucie Filologii Germańskiej od 22.11.2018 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 71 za, 2 osoby były przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
y) dr Svetlana Pavlenko – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze
Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich
od 1.10.2018 r. do 30.06.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 68 za, 3 osoby były przeciwne, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
z) dr Dariusz Piotrowiak – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta
w Katedrze Historii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej w wymiarze 1/2 etatu od 1.10.2018 r.
do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 67 za, 6 osób było przeciwnych, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
aa) dr Fabio Poppi – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta w Katedrze
Językoznawstwa w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 75 za, nikt nie był przeciwny, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
bb) dr Piotr Sitkiewicz – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta w Katedrze
Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 64 za, 6 osób było przeciwnych, 7 osób się
wstrzymało. Rada poparła wniosek.
cc) dr Maria Szoska – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta w wymiarze
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1/2 etatu w Katedrze Polonistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Polskiej od 1.10.2018 r.
do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 61 za, 8 osób było przeciwnych, 8 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
dd) mgr Joanna Tillack – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Katedrze
Językoznawstwa w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, nikt nie był przeciwny, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
ee) dr Ewelina Topolska – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta w
Katedrze Literatur Romańskich w Instytucie Filologii Romańskiej od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 69 za, 2 osoby były przeciwne, 6 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
ff) dr Marcin Trendowicz – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta
w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów
Wschodnich od 1.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 68 za, 4 osoby były przeciwne, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
gg) mgr Robert Urbański – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Katedrze
Amerykanistyki w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 70 za, 2 osoby były przeciwne, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
hh) mgr Karolina Wielądek – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze
Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich
od 1.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 71 za, 1 osoba była przeciwna, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
ii) dr Martyna Wielewska-Baka – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta
w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej w Instytucie Filologii Polskiej od 1.10.2018 r.
do 30.09.2019 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 66 za, 5 osób było przeciwnych, 6 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
Ad. 5. Sprawy studenckie i toku studiów.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
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Prowadzenie obrad przejął prodziekan dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
a) Rada Programowa Instytutu Skandynawistyki składa wniosek o zatwierdzenie korekt w programie
studiów I stopnia na kierunku Skandynawistyka. Zmiany zostały wprowadzone w celu zwiększenia
aktywności studentów oraz szerszego włączenia studentów w proces przyswajania wiedzy.
Przedmioty zachowały tę samą liczbę punktów ECTS oraz pozostałe parametry:
– zmiana statusu z wykładu na konwersatorium przedmiotu Media a demokracja, 3. sem.
(specjalność: Media i społeczeństwo);
– zmiana statusu z wykładu na konwersatorium przedmiotu Podstawy ideowe społeczeństw
nordyckich, 4. sem. (specjalność: Media i społeczeństwo);
–

zmiana statusu z wykładu na konwersatorium

przedmiotu

Wybrane zagadnienia

ze współczesnej kultury Skandynawii, 3. i 4. sem. (specjalność: Komunikacja międzykulturowa);
– zmiana statusu z wykładu na konwersatorium przedmiotu Kultura Skandynawii, 1. sem.,
przedmioty ogólne;
– zmiana statusu z wykładu na konwersatorium przedmiotu Wybrane zagadnienia z literatury
Norwegii, 3. sem., przedmioty ogólne.
Korekty nie przekraczają 25% zatwierdzonego uprzednio programu kierunku oraz nie powodują
zmian efektów kształcenia.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 75 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
b) Rada Programowa kierunku Skandynawistyka zwraca się z prośbą o zaaprobowanie korekty
programu Studiów Podyplomowych Skandynawistycznych:
– przeniesienie przedmiotu Wybrane zagadnienia społeczne Skandynawii z semestru 2. na 4.;
– przeniesienie przedmiotu Wybrane zagadnienia ekonomiczne krajów nordyckich z semestru
4. na 2.;
– przeniesienie przedmiotu Kultura Skandynawii z 2. semestru na semestr 4.;
– przeniesienie przedmiotu Kultury arktyczne z semestru 4. na semestr 2.
Korekta związana jest z sytuacją kadrową Instytutu Skandynawistyki. Nie spowoduje zmian efektów
kształcenia i nie pociągnie za sobą zmian w przypadającej na każdy semestr liczbie godzin i punktów ECTS.
Tym samym nie zmieni się ogólna liczba godzin (480) i punktów ECTS (120).
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 75 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
c) Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich zwraca się z prośbą o wprowadzenie zmian w planie
studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku filologia rosyjska. Zmiana w punktacji ECTS:
seminarium magisterskie (III semestr – minus 2 ECTS, IV semestr minus 3 ECTS), metodyka
12

nauczania języków obcych (III semestr – plus 1 ECTS), przekład audiowizualny (III semestr – plus
1 ECTS) praktyka pedagogiczna (IV semestr – plus 1 ECTS), praktyka zawodowa (IV semestr –
plus 1 ECTS). Praktyczna nauka języka rosyjskiego – wprowadzenie 30 godzin ćwiczeń w IV
semestrze (2 ECTS). Zmiany zostały zasugerowane po wizytacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, nikt nie był przeciwny, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
Ad. 6. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
Prowadzenie obrad przejął prodziekan dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
Brak wniosków.
Ad. 7. Zatwierdzenie zmian w Regulaminie podziału środków na badania dla młodych naukowców.
Treść nowego regulaminu została wysłana do członków Rady Wydziału drogą mailową.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 69 za, 2 osoby były przeciwne, 5 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
Ad. 8. Powołanie Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w składzie:


dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw., z Katedry Logopedii (przewodnicząca),



dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray z Katedry Logopedii,



dr hab. Marta Koval, prof. nadzw., z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki,



dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw., z Katedry Logopedii,



dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. nadzw., z Katedry Logopedii,



dr Dariusz Szczukowski z Instytutu Filologii Polskiej,



dr Monika Żółkoś z Instytutu Filologii Polskiej.

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 68 za, 4 osoby były przeciwne, 4 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
Ad. 9. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego
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dr.

Grzegorzowi

Czerwińskiemu

z

Wydziału

Filologicznego

Uniwersytetu

w Białymstoku.
Uchwała
Komisji habilitacyjnej, powołanej w dniu 9 stycznia 2018 roku przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i Tytułów na podstawie art. 18a 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 z póź.
zm.) w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Grzegorza Czerwińskiego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Komisja, działająca zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 30 września 2016 r. (z aktualizacją
z dnia 19 stycznia 2018 r.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności
w przewodach doktorskich, postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora (Dz. U. 2016, poz. 1586), na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2018 roku, w którym
uczestniczyło sześcioro członków Komisji, opierając się na opiniach recenzentów, którzy przeczytali
swoje recenzje i członków Komisji, uznała w wyniku przeprowadzonej dyskusji, że przedłożona przez
dr Grzegorza Czerwińskiego praca, tworząca osiągnięcie naukowe powstałe po otrzymaniu stopnia
doktora, ma charakter wskazanego w Ustawie znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej
literaturoznawstwo.
W głosowaniu jawnym nad wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii w sprawie nadania dr Grzegorzowi
Czerwińskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo uzyskano następujący wynik: 6 głosów za wnioskiem, 0 głosów przeciw i 0 głosów
wstrzymujących się. Tym samym Komisja podjęła uchwałę, w której wyraża pozytywną opinię
w sprawie nadania Panu dr Grzegorzowi Czerwińskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Komisja wnioskuje do Rady Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego o nadanie doktorowi Grzegorzowi Czerwińskiemu stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Uzasadnienie:
Wszyscy recenzenci pozytywnie ocenili wskazane przez Habilitanta osiągnięcie naukowe jakim jest
monografia „JAM Z RODU NOMADÓW”. Literatura polsko-tatarska po 1918 roku (Wydawca
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku 2017, ss. 523), oparta na bogatej literaturze
przedmiotu w ujęciu komparatystycznym i na wynikach badań własnych Autora, obiektem analizy
dr Grzegorza Czerwińskiego stała się twórczość literacka Tatarów polskich po 1918 roku. Z uznaniem
też wypowiedzieli się na temat innych jego osiągnięć naukowych, aktywności grantowej, także
w zakresie współpracy międzynarodowej i projektach badawczych. W trakcie posiedzenia Komisji
Habilitacyjnej powtórzyli głównie wątki swoich recenzji, wskazując wkład dra Grzegorza
Czerwińskiego do polskiego literaturoznawstwa. Z recenzjami i wypowiedziami recenzentów
współbrzmiały głosy pozostałych członków Komisji.
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W trakcie posiedzenia komisja po dyskusji stwierdziła, że całościowa ocena dokonania habilitacyjnego
dra Grzegorza Czerwińskiego pozwala mówić o znacznym wkładzie Habilitanta w rozwój dyscypliny
naukowej literaturoznawstwo. Komisja uznała, że dr Grzegorz Czerwiński spełnia wszystkie ustawowe
warunki stawiane przed kandydatami do stopnia doktora habilitowanego.


Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof Stępnik,



Sekretarz – dr hab. Diana Oboleńska, prof. nadzw.,



Recenzent – prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski ,



Recenzent – prof. dr hab. Marek Dziekan,



Recenzent – prof. dr hab. Marek Wilczyński,



Członek Komisji – dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw.

a) Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr. Grzegorzowi Czerwińskiemu z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
w Białymstoku.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 59 za, nikt nie był przeciwny, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
Ad. 10. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk humanistycznych
dr hab. Bożenie Matuszczyk-Podgórskiej, prof. nadzw. z Instytutu Filologii Polskiej.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.

a) Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk humanistycznych
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 45 za, 5 osób było przeciwnych, 8 osób się
wstrzymało. Rada poparła wniosek.
b) Wyznaczenie kandydatów na recenzentów:
prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (UAM).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (UP).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Artur Rejter (UŚ).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Mirosław Bańko (UW).
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W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Danuta Bieńkowska (UŁ).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Władysława Książek-Bryłowa (UMCS).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Stanisław Koziara (AP).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Władysław Makarski (KUL).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
prof. dr hab. Wojciech Chlebda (UO)
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.

Ad. 11. Powołanie komisji ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w zakresie nauk
humanistycznych dr. hab. Danielowi Kalinowskiemu, prof. AP w Słupsku.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
Powołanie zespołu ds. przeprowadzenia czynności w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora dr.
hab. Danielowi Kalinowskiemu, prof. AP w Słupsku, w składzie:


prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska z Instytutu Filologii Polskiej (przewodnicząca),



prof. dr hab. Ewa Graczyk z Instytutu Filologii Polskiej,



prof. dr hab. Michał Mrozowicki z Instytutu Filologii Romańskiej,



prof. dr hab. Mirosław Ossowski z Instytutu Filologii Polskiej,



prof. dr hab. Wojciech Owczarski z Instytutu Filologii Polskiej.

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 5 osób było przeciwnych, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
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Ad. 12. Sprawy doktorskie.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
12.1 Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa:
a) mgr Agata Zamorska (promotor: dr hab. Marek Baran, prof. nadzw.; tytuł: „Analiza tłumaczenia
nazw własnych na podstawie wybranych polskich przekładów „Don Kichota” Miguela
de Cervantesa”).
Zakres egzaminu kierunkowego: onomastyka i teoria przekładu.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 57 za, nikt nie był przeciwny, 3 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
b) mgr Aneta Kwiatkowska (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny, promotor pomocniczy: dr
Izabela Olszewska; tytuł: „Pragmalingwistyczna analiza dokumentów życia społecznego na
przykładzie wybranych niemieckojęzycznych tekstów z okresu Wolnego Miasta Gdańska (19201939)”).
Zakres egzaminu kierunkowego: wybrane aspekty pragmalingwistyki.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 55 za, 2 osoby były przeciwne, 3 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
c) mgr Helena Walczak (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny, promotor pomocniczy:
dr Katarzyna Lukas; tytuł: „Elementy kulturowe na przykładzie polskich tłumaczeń
niemieckojęzycznej prozy współczesnej” („Kulturspezifische Elemente am Beispiel der polnischen
Übersetzungen ausgewählter deutschsprachiger Gegenwartsprosa”). Wyrażenie zgody na pisanie
pracy w języku niemieckim.
Zakres egzaminu kierunkowego: wybrane aspekty przekładu literackiego.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 53 za, 1 osoba była przeciwna, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
d) mgr Daria Róg (promotor: dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw., promotor pomocniczy: dr
Anna Walencik-Topiłko; tytuł: „Poczucie własnej skuteczności a funkcjonowanie komunikacyjne
osób

z

afazją.

Rola

personalnego

paszportu

komunikacyjnego

w

procesie

terapii

neurologopedycznej”).
Zakres egzaminu kierunkowego: zaburzenia mowy pochodzenia neurologicznego.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 58 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się wstrzymała.
Rada poparła wniosek.
e) mgr Aneta Rejment (promotor: dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw.; tytuł: „Inferencja
w akcie komunikacji. Aspekty psycholingwistyczny i glottodydaktyczny”).
Zakres egzaminu kierunkowego: psycholingwistyka.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 55 za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się wstrzymało.
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Rada poparła wniosek.
12.2 Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie kulturoznawstwa
a) mgr Gabriel Janion (promotor: dr hab. Marek Adamiec, prof. nadzw.; tytuł: „Horror w grach
wideo. Przypadek Silent Hill”).
Zakres egzaminu kierunkowego: teorie horroru.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 52 za, 1 osoba była przeciwna, 6 osób się wstrzymało.
Rada poparła wniosek.
b) mgr Maciej Wiktor (promotor: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. nadzw., promotor pomocniczy:
dr Arkadiusz Misztal; tytuł: „Czy to jeszcze Stanisławski? Metody pracy z aktorem w systemie
Sanforda Meisnera”).
Zakres egzaminu kierunkowego: teoria aktorstwa w XX wieku.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 52 za, 4 osoby były przeciwne, 3 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
12.3 Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa:
a) mgr Iryna Antonenko (promotor: prof. dr hab. Marek Wilczyński; tytuł: „Samotne miasto. Nowy
Jork w wybranych powieściach Francisa Scotta Fitzgeralda, Johna Dos Passosa, Huberta Selby’ego,
Toma Wolfe’a, Breta Eastona Ellisa i Dona DeLillo” („The Lonely City. New York in the Selected
Novels by Francis Scott Fitzgerald, John Dos Passos, Hubert Selby, Tom Wolfe, Bret Easton Ellis
and Don DeLillo”). Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: amerykańska powieść o mieście od początku XIX wieku
do czasów współczesnych.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 57 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się
wstrzymała. Rada poparła wniosek.
b) mgr Rafał Borkowski (promotor: dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. nadzw., promotor
pomocniczy: dr Miłosz Wojtyna; tytuł: „Sygnatura Samuela Becketta w latach 1929-1938”
(„Samuel Beckett’s Signature in Years 1929-1938”). Wyrażenie zgody na pisanie pracy
w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: proza eksperymentalna Wysp Brytyjskich XX w.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 56 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się
wstrzymała. Rada poparła wniosek.
c) mgr Alicja Chmiołek (promotor: prof. dr hab. Marek Wilczyński; tytuł: „Adaptacje filmowe dzieł
Edgara Allana Poego w reżyserii Rogera Cormana” („Roger Corman’s Film Adaptations of Edgar
Allan Poe’s Works”). Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: adaptacje filmowe literatury amerykańskiej.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 54 za, 2 osoby były przeciwne, 3 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
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d) mgr Ewa Kroplewska (promotor: prof. dr hab. David Malcolm, promotor pomocniczy:
dr Grzegorz Welizarowicz; tytuł: „Tam, gdzie spotykają się dwa światy. Relacje maoryskoeuropejskie w anglojęzycznej literaturze maoryskiej Nowej Zelandii” („Where two worlds meet.
Maori/Pakeha visions of New Zealand in contemporary Maori fiction in English”). Wyrażenie
zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: anglojęzyczna literatura postkolonialna drugiej połowy XX w.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 3 osoby były przeciwne, 2 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
12.4 Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk o sztuce:
a) mgr Damian Binkowski (promotor: prof. dr hab. Jerzy Szyłak, promotor pomocniczy: dr
Grzegorz Piotrowski; tytuł: „Disco re-edit jako przejaw świadomości awizualnej”)
Zakres egzaminu kierunkowego: kultura remiksu.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 53 za, 2 osoby były przeciwne, 1 osoba się
wstrzymała. Rada poparła wniosek.
12.5 Powołanie promotora pomocniczego:
a) Powołanie dr Urszuli Patockiej-Sigłowy na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
mgr Marty Noińskiej (promotor: dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw.; tytuł: Orędzie
noworoczne przywódcy państwa jako rytualny gatunek dyskursu medialnego na materiale
rosyjskich, niemieckich i polskich przemówień. Analiza mediolingwistyczna).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 52 za, 1 osoba była przeciwna, 4 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
b) Powołanie dr Marii Fengler na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim
mgr Aleksandry Słyszewskiej (promotor: dr hab. Jean Ward, prof. nadzw.; tytuł: Sakramenty
w angielskiej powieści katolickiej).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 51 za, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
12.6 Powołanie recenzentów:
a) mgr Michał Wróblewski (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski, promotor pomocniczy:
dr inż. Zbyszek Dymarski; tytuł: „Polskie reprezentacje Junga: Prokopiuk, Posacki, Dudek”).
– powołanie na recenzenta dr. hab. Mirosława Piróga, prof. UŚ.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 55 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
– powołanie na recenzenta dr. hab. Krzysztofa Moraczewskiego (UAM).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 53 za, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
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b) mgr Katarzyna Rukojć (promotor: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. nadzw.; skorygowany tytuł:
„Autobiografizm w wybranych utworach Paula Austera i Juliana Barnesa”) – przyjęcie nowego
tytułu pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 53 za, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
– powołanie na recenzenta prof. dr. hab. Davida Malcolma.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 49 za, 2 osoby były przeciwne, 2 osoby się
wstrzymały. Rada poparła wniosek.
– powołanie na recenzenta prof. dr hab. Małgorzaty Książek-Czermińskiej
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 52 za, 3 osoby były przeciwne, 1 osoba się
wstrzymała. Rada poparła wniosek.
12.7 Przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do publicznej obrony doktorskiej:
a) mgr Michał Lange (promotor: dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw.; tytuł „Nazwiska mieszkańców
parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w.”).
Obrona doktorska 9 lipca 2018 r. godz. 11.30 w sali 1.48 w budynku Wydziału Filologicznego, ul. Wita
Stwosza 55.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 55 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
b) mgr Joanna Karpiczenko (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński; tytuł: „Specyfika błędów
językowych w mowie i piśmie osób chorych na schizofrenię”).
Obrona doktorska 12 lipca 2018 r. godz. 10.00 w sali Rady Wydziału.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 53 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
c) mgr Karol Chojnowski (promotor: dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. nadzw.; tytuł „Przestrzeń
i epistemologia w twórczości Marka S. Huberatha”).
Obrona doktorska 4 września 2018 r.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 58 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się wstrzymała.
Rada poparła wniosek.
12.8 Zamknięcie przewodu doktorskiego na wniosek kandydata:
a) mgr Michał Pruszak (promotor: dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw., tytuł: „Od the Globe
do Cartoon Network. Dramaty szekspirowskie w filmach animowanych dla dzieci”).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 56 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada poparła wniosek.
Ad. 13. Pracownie i zespoły badawcze.
Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 152 osoby, w tym 104 pracowników samodzielnych;
obecnych 87 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych.
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Wpłynęły wnioski o utworzenie następujących pracowni badawczych:


Pracownia Badań nad Wariantami Narodowymi oraz Regionalnymi Języka Niemieckiego; Kierownik
Pracowni – dr Margit Eberharter-Aksu, prof. nadzw. (Instytut Lingwistyki Stosowanej i Trnslatoryki).



Pracownia Badań nad Językiem Dziecka; Kierownik Pracowni – dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw.
(Katedra Logopedii).



Pracownia Edukacji Filmowej i Filmoterapii.

Termin następnej Rady Wydziału: 13 września 2018 r.
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