PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
1 lutego 2018 roku
Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., przywitał zebranych członków Wysokiej Rady na
kolejnym posiedzeniu. Następnie zaprezentował wydane książki:
W czasie zatrzymane, ze Zbigniewem Żakiewiczem – na Kresach i w bezkresie, tom II, pod redakcją
Katarzyny Wojan; Archaizmy leksykalne w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego w świetle geografii
lingwistycznej, Bożeny Matuszczyk.
Dziekan pogratulował dr hab. Kwirynie Ziembie, prof. nadzw., Jubileuszu 35 lat pracy. Dziekan przywitał
nowych członków RW: dr hab. Magdalenę Bielenię-Grajewską z Katedry Translatoryki Instytutu
Anglistyki i Amerykanistyki oraz dr Wandę Stec, przedstawicielkę Solidarności.
Dziekan poddał pod głosowanie porządek obrad.
Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 99 samodzielnych, obecnych 93 osoby w tym 73 samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW: 93 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
Rada przyjęła porządek obrad.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 11.01.2018 r.
2. Sprawy bieżące – wolne wnioski.
3. Zatwierdzenie limitów przyjęć w roku akademickim 2018/2019 oraz zasad i terminów rekrutacji
od roku akademickiego 2019/2020.
4. Sprawy personalne.
5. Odznaczenia MNiSW.
6. Nagroda „Nauczyciel Roku” im. K.C. Mrongowiusza.
7. Sprawy studenckie i toku studiów.
8. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich.
9. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr Katarzynie Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej.
10. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr Magdalenie Horodeckiej z Instytutu Filologii Polskiej.
11. Sprawy doktorskie.
12. Pracownie i zespoły badawcze.
Ad. 1 Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 11.01.2018 r.
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Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 76 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
Rada zatwierdziła protokół posiedzenia z 11 stycznia 2018 roku.
Ad. 2. Sprawy bieżące – wolne wnioski.
Brak wolnych wniosków.
Ad. 3. Zatwierdzenie limitów przyjęć w roku akademickim 2018/2019 oraz zasad i terminów rekrutacji
od roku akademickiego 2019/2020. Niezbędne dokumenty zostały przesłane członkom Rady Wydziału
drogą mailową.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
Prowadzenie obrad przejęła prodziekan dr Ewelina Gutowska-Kozielska.
a) Zatwierdzenie limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów I, II i III stopnia na rok
akademicki 2018/2019.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 84 za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. Rada
pozytywnie zaopiniowała wniosek.
b) Zatwierdzenie terminów rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 82 za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał. Rada
pozytywnie zaopiniowała wniosek.
c) Zatwierdzenie zasad rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 80 za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał. Rada
pozytywnie zaopiniowała wniosek.
d) Zamknięcie kierunku filologia romańska, studia II stopnia, niestacjonarne w roku akademickim
2018/2019.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 83 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Ad. 4. Sprawy personalne.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
Prowadzenie obrad przejął dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw.
4.1. Zatrudnienia:
a) mgr Helga Brekke Mathisen – zatrudnienie na stanowisku lektora języka norweskiego w Instytucie
Skandynawistyki od 22.02.2018 r. do 30.09.2018 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 76 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się wstrzymały.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
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4.2. Urlopy.
a) dr Barbara Forysiewicz, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa – płatny urlop naukowy od
19.02.2018 r. do 19.02.2019 r. z wyłączeniem 1.07.–31.08.2018 r.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 80 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się wstrzymała.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Ad. 5. Odznaczenia MNiSW.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
a) dr Agata Lubowicka z Instytutu Skandynawistyki – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego indywidualna pierwszego stopnia.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 84 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się wstrzymały.
b) dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. nadzw., z Instytutu Skandynawistyki – medal KEN.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się wstrzymało.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Ad. 6. Nagroda „Nauczyciel Roku” im. K.C. Mrongowiusza.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
Dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. nadzw., z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.
Wniosek Rady Samorządu został przesłany drogą mailową.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 80 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się wstrzymały.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Ad. 7 Sprawy studenckie i toku studiów.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
Prowadzenie obrad przejął prodziekan dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw.
a) Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej Instytutu Filologii Polskiej zwraca się z wnioskiem o
utworzenie kursu Kultura i język Kaszubów dla cudzoziemców.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 72 za, 7 osób było przeciwnych, 5 osób się wstrzymało.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
b) Instytut Anglistyki i Amerykanistyki zwraca się z wnioskiem o utworzenie i uruchomienie od
roku akademickiego 2018/2019 nowego kierunku studiów Cultural Communication. Kierunek będzie
płatny, prowadzony w całości w języku angielskim. Na studiach I stopnia prowadzony będzie nabór
otwarty, studia II stopnia są adresowane wyłącznie do kandydatów spoza Unii Europejskiej. Niezbędne
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dokumenty, w tym plan studiów i efekty kształcenia, zostały przesłane członkom Rady Wydziału drogą
mailową.
Dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. nadzw., dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki
zaprezentowała (na ekranie) siatkę studiów.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 78 za, 3 osoby były przeciwne, 2 osoby się wstrzymały.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
c) Instytut Filologii Polskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie zmiany planu studiów
I stopnia na kierunku Etnofilologia kaszubska, profil praktyczny, począwszy od cyklu dydaktycznego
2018/2019. Plan studiów i efekty kształcenia zostały przesłane członkom Rady Wydziału drogą mailową.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 73 za, 3 osoby były przeciwne, 5 osób się wstrzymało.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
d) Prodziekan ds. Kształcenia i przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości
Kształcenia, dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw., zwraca się z prośbą o zgodę na uruchomienie
od roku akadem. 2018/2019 anglojęzycznego kierunku Intercultural and Business Relations in Europe
(I st., stac.), prowadzonego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym i Wydziałem Nauk
Społecznych. Kierunek będzie płatny, adresowany głównie do kandydatów spoza Polski. Wydział
Filologiczny skupi się przede wszystkim na kształceniu kompetencji językowych studentów (Business
English, retoryka praktyczna, język angielski do celów akademickich, zagadnienia językoznawcze).
Niezbędne dokumenty, w tym plan studiów i efekty kształcenia, zostały przesłane członkom Rady
Wydziału drogą mailową.
W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 70 za, 2 osoby były przeciwne, 9 osób się wstrzymało.
Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek.
Ad. 8. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich.
Prowadzenie obrad przejął prodziekan dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
Brak wniosków.
Ad. 9. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr Katarzynie Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
UCHWAŁA
Komisji habilitacyjnej, powołanej w dniu 03.10.2017 przez Centralną Komisję do Spraw Stopni
i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
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i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311) w
sprawie:
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Szalewskiej, wszczętego w dniu
24.07.2017, w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.
Komisja, działając zgodnie z w/w ustawą, w oparciu o rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 26 września 2016 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie
tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1586), na posiedzeniu w dniu 10.01.2018, w którym uczestniczyło
siedmioro członków Komisji, w głosowaniu jawnym (z wynikiem: 7 głosów za, 0 głosów przeciw, 0
głosów wstrzymujących się) podjęła uchwałę, zawierającą jednoznacznie pozytywną opinię w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
dr Katarzynie Szalewskiej – adiunktowi w Instytucie Filologii Polskiej UG.
Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Radzie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego z
wnioskiem o jej zatwierdzenie.
Uzasadnienie
Komisja habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki stanowią znaczny wkład
w rozwój dyscypliny naukowej literaturoznawstwo. Ponadto komisja wysoko oceniła działalność
dydaktyczną i organizacyjną Habilitantki.
Przewodnicząca Komisji: prof. dr hab. Ewa Rewers
Recenzent: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
Recenzent: dr hab. Elżbieta Rybicka
Członek Komisji: dr hab. Elżbieta Dutka, prof. UŚ
Członek Komisji: dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG
Sekretarz Komisji: dr hab. Maja Wojciechowska, prof. UG.
Głos zabrał członek Komisji, dr hab. Marcin Całbecki, prof. nadzw. Podkreślił, że komisja podjęła
jednoznaczną opinię w sprawie nadania stopnia, bez żadnych wątpliwości, jedynie z sugestią
przewodniczącej „aby podtytuł pracy habilitacyjnej brzmiał nie – literaturoznawcze studia miejskie, a –
humanistyczne”.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 59 za, nikt nie był przeciwny, 3 osoby się
wstrzymały. Rada uchwaliła nadanie stopnia doktora habilitowanego.
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Ad. 10. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego dr Magdaleny Horodeckiej z Instytutu Filologii Polskiej.
Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 99 samodzielnych, obecnych 93 osoby w tym 73 samodzielnych.
UCHWAŁA
Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a,
ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2014, poz. 1852) w sprawie: przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr Magdaleny Horodeckiej w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscyplinie: literaturoznawstwo.
§1
Komisja na posiedzeniu w niepełnym: 6-osobowym składzie, w jawnym głosowaniu (z wynikiem:
6 głosów – za, 0 – przeciw i 0 głosów wstrzymujących się), działając zgodnie z ww. Ustawą,
uwzględniając Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także uwzględniając
kryteria zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011 (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)
pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
§2
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 stanowiący jej Uzasadnienie.
§3
Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu
Gdańskiego, dr. hab. Maciejowi Michalskiemu
Przewodnicząca komisji: prof. dr hab. Anna Legeżyńska (UAM)
Sekretarz komisji: dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG
Recenzent: prof. dr hab. Hanna Gosk (UW)
Recenzent: dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG
Recenzent: dr hab. Beata Nowacka (UŚ) – nieobecna
Członek komisji: dr hab. Piotr Millati, prof. UG
Członek komisji: dr hab. Danuta Szajnert, prof. UŁ.
Głos zabrał sekretarz komisji – dr hab. Mariusz Kraska, prof. nadzw. Komisja podjęła jednoznaczną
decyzję z jedną kontrowersją, że przedmiotem postępowania był cykl artykułów, a nie monografia.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 68 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się
wstrzymały. Rada uchwaliła nadanie stopnia doktora habilitowanego.
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Ad. 11. Sprawy doktorskie.
Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 99 samodzielnych, obecnych 93 osoby w tym 73 samodzielnych.
11.1. Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim mgr. Michała Lange
(promotor: dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw.; tytuł: „Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas
na Kociewiu od XVII do XIX wieku”).
a) powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej – językoznawstwo:
1. dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.– przewodnicząca
2. dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw. – promotor
3. dr hab. Beata Milewska, prof. nadzw.
4. dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 67 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się
wstrzymała. Rada uchwaliła wniosek.
b) powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – psychologia:
1. dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw.– przewodnicząca
2. dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw. – promotor
3. dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 67 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się
wstrzymała. Rada uchwaliła wniosek.
c) powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (angielski):
1. dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. nadzw. – przewodnicząca
2. dr hab. Zenon Lica, prof. nadzw. – promotor
3. dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 67 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się
wstrzymała. Rada uchwaliła wniosek.
11.2. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony.
mgr Marcin Trendowicz (promotor: dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. nadzw.; tytuł: „Fenomen Stirlitza.
Obraz radzieckiego agenta wywiadu w języku rosyjskim i kulturze współczesnej Rosji”).
Obrona doktorska: czwartek, 22.02.2018. godz. 11.30 w sali Rady Wydziału.
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 65 za, nikt nie był przeciwny, 4 osoby się
wstrzymały. Rada uchwaliła wniosek.
11.3. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa:
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mgr Dorota Góreczna (promotor: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. nadzw.; tytuł: „Nauczanie
angielskich czasowników frazowych na poziomie B2”).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 62 za, 1 osoba była przeciwna, 2 osoby się
wstrzymały. Rada uchwaliła wniosek.
11.4. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa:
mgr Svetlana Pavlenko (promotor: dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw.; tytuł: „Rosja Adama
Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół”).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 64 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się
wstrzymały. Rada uchwaliła wniosek.
11.5. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej:
mgr Svetlana Pavlenko (promotor: dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw.; tytuł: „Rosja Adama
Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół”).
W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 60 za, 2 osoby były przeciwne, 4 osoby się
wstrzymały. Rada uchwaliła wniosek.
Ad. 12. Pracownie i zespoły badawcze.
Skład Rady Wydziału: 146 osób, w tym 99 samodzielnych; obecnych 93 osoby, w tym 73 samodzielnych.
Wpłynęły dwa wnioski o utworzenie pracowni:


Pracownia Interdyscyplinarnych Badań nad Metodyką Przekładu; kierownik Pracowni – dr Ewa
Wojaczek (IFG).



Pracownia Badań nad Współczesną Literaturą i Sztuką Obszarów Frankofońskich; kierownik
Pracowni – dr Katarzyna Kotowska, członkowie: dr Olga Nowak, mgr Jadwiga BodzińskaBobkowska i mgr Paulina Tarasewicz (IFR).

Rada przyjęła wnioski bez głosowania.
Termin następnej Rady Wydziału 8 marca 2018 r.
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