PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
w dniu 4 września 2008 r
Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczął dziekan od powitania zebranych i przedstawienia porządku obrad.
Przedstawiony porządek wszyscy członkowie przyjęli jednogłośnie .
Dziekan przedstawił prośbę do członków RW, Ŝeby w krótkich słowach napisali co im przeszkadza na Wydziale
i na następnej radzie 18.09.2008 przedstawili, a na tej podstawie dziekan przygotuje skrócony program działania
Wydziału na te kadencję.
W ubiegłym roku w tygodniku ,, WPROST’’ ukazał się artykuł obwiniający prof. J. Włodarskiego o rzekomą
współpracę z SB. Prof. J. Włodarski zwrócił się do IPN z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii. W odpowiedzi
otrzymał pismo od Prezesa IPN prof. dra hab. Janusza Kurtyki w sprawie oczyszczenia Go z w/w zarzutów.
Treść tego pisma w całości przedstawił członkom na dzisiejszej RW.
Porządek posiedzenia :
1. Podjęcie Uchwały Rady Wydziału Filologicznego w sprawie przeniesienia uprawnień w zakresie
nadawania
stopni
naukowych
doktora
i
doktora
habilitowanego
w dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz procedowania wniosków
o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscypliny językoznawstwo i
literaturoznawstwo z Rady Wydziału Filologiczno – Historycznego UG na Radę Wydziału
Filologicznego UG.
2. Powołanie Komisji Nostryfikacyjnej do przeprowadzania nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów I
stopnia dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia poprzedniej Rady Wydziału.
4. Sprawy bieŜące – wolne wnioski.
5.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie : dr U. Patocka –Sigłowy, dr L. Kalita, dr K. Arciszewska
Ad. 1

Podjęcie uchwały Rady Wydziału Filologicznego w sprawie przeniesienia uprawnień w zakresie
nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach językoznawstwo i
literaturoznawstwo oraz procedowania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki
humanistyczne, dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo z Rady Wydziału Filologiczno –
Historycznego UG na Radę Wydziału Filologicznego UG – przedstawił prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa.
Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego wnosi o przeniesienie uprawnień w
zakresie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach językoznawstwo i
literaturoznawstwo oraz procedowania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauki
humanistyczne, dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo z Rady Wydziału Filologiczno –
Historycznego UG na Radę Wydziału Filologicznego UG.
Uzasadnienie

Senat Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą nr 68/07 z dnia 25 października 2007 r utworzył z dniem 1
stycznia 2008 r Wydział Filologiczny z jedenastoma jednostkami organizacyjnymi : Instytutem Anglistyki,
Instytutem Filologii Germańskiej, Instytutem Filologii Polskiej, Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej,
Katedrą Filologii Klasycznej, Katedra Skandynawistyki, Katedra Slawistyki, Katedra filologii Romańskiej,
Katedrą Kulturoznawstwa, Zakładem Logopedii, Zakładem Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych.
Wydział ten powstał z podziału Wydziału Filologiczno – Historycznego UG na bazie wyŜej wymienionych
jednostek organizacyjnych. Działający przed 1 stycznia 2008 roku Wydział Filologiczno – Historyczny od daty
decyzji Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Stopni Naukowych Nr BCK-I-U-2016/90/91 z dnia 12
grudnia 1991 roku posiadał prawo nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w
dyscyplinach językoznawstwo i literaturoznawstwo oraz procedowania wniosków o nadanie tytułu naukowego
profesora w dziedzinie nauki humanistyczne, dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo. Utworzony
Wydział Filologiczny zatrudnia na pełnym etacie 320 pracowników naukowo – dydaktycznych, z tego 5 osób z
tytułem naukowym profesora w dyscyplinie językoznawstwo i 12 osób z tytułem naukowym profesora w
dyscyplinie literaturoznawstwo, 17 0sób ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo i

32 osoby ze stopniem doktora habilitowanego w dyscyplinie literaturoznawstwo oraz 157 osób ze stopniem
doktora. Liczebność kadry naukowo – dydaktycznej, jej dorobek naukowy wyraŜony wymierna liczbą publikacji
oraz osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej spełniają wymogi Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o
stopniach naukowych i tytule naukowym i w pełni gwarantują utrzymanie wysokiego poziomu naukowego
nowych ramach organizacyjnych. Gwarancje te wynikają równieŜ z istniejącej struktury wiekowej zespołu
naukowo – dydaktycznego Wydziału Filologicznego, który ciągle ulega dalszemu wzmocnieniu ( 6 kolokwiów
habilitacyjnych od maja do lipca 2008 roku wraz z nadaniem stopnia doktora habilitowanego ) jak wskazują
postępy w pracy naukowej, będzie ulegać w dającej się określić najbliŜszej perspektywie czasowej o kolejne
osoby z tytułem naukowym profesora oraz stopniem doktora habilitowanego.
Skład RW 101 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 64 osoby, w tym samodzielnych 47 osób;
W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 64 osoby – tak
Ad. 2
Powołanie Komisji Nostryfikacyjnej do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów I
stopnia, dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia – przedstawił prof. UG, dr hab. Andrzej
Ceynowa.
Proponowany skład Komisji :
Przewodniczący – prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek
Prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński
Prof. dr hab. Mirosław Ossowski
Prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz
Prof. dr hab. Michał Mrozowicki
Prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska – Pruszak
Skład RW 101 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 64 osoby, w tym samodzielnych 47 osób;
W głosowaniu tajnym za przyjęciem Komisji 47 – tak
Ad. 3
Po zapoznaniu się z protokołem poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału w wyniku jawnego
głosowania członkowie przyjęli protokół 63 głosów – tak, 1 głos – wstrz. się
Ad. 4
Sprawy bieŜące – przedstawiła dr U. Patocka – Sigłowy
Prodziekan ds. Studenckich przedstawiła 5 wniosków do przegłosowania, a dot.:
- sprecyzowania zasad przeniesień studentów innych uczelni na kierunki pokrewne Wydziału
Filologicznego UG
w głosowaniu jawnym 64 głosy – tak
- powtarzania przedmiotu objętego wpisem warunkowym dla studentów I roku
- w głosowaniu jawnym 62głosy – tak, 1 głos – nie, 1 głos – wstrz. się
- powtarzanie przedmiotu objętego niespełnionym warunkiem z III roku jednolitych studiów
magisterskich wraz ze studentami studiów I stopnia
- w głosowaniu jawnym 63 głosy – tak, 1 głos – wstrz. się
- sprecyzowania zasad dotyczących zwalniania studentów z zajęć i uznawania wpisów zaliczeń i
egzaminów uzyskanych przez studentów Wydziału Filologicznego na innych kierunkach lub
wydziałach UG, a takŜe na innych uczelniach
- w głosowaniu jawnym 63 głosy – tak, 1 głos – wstrz. się
- powtarzania przedmiotów : praktyczna nauka języka ( na neofilologiach ) i ćwiczeń z języka
łacińskiego i greckiego ( na filologii klasycznej )
- w głosowaniu jawnym 64 głosy – tak

Dziekan zwrócił się do członków RW z prośbą o podanie swoich adresów e-mailowych w celu szybszej formy
obiegu dokumentów. Dziekan poinformował takŜe o tworzeniu strony internetowej naszego Wydziału, na której

powinny znaleźć się składy osobowe Instytutów i Katedr, publikacje pracowników, artykuły, prace magisterskie
i doktorskie. Osobą , która tworzy tę stronę jest mgr Anna Malcer.
Planowany urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel powinien zgłosić najpóźniej do końca maja roku
poprzedzającego ten urlop w celu zaplanowania zajęć i Ŝeby nie kolidować pracy Instytutu czy Katedry.
Zobowiązał osoby, które jeszcze tego nie zrobiły do złoŜenia oświadczeń lustracyjnych. Dotyczy to dziekanów,
prodziekanów, dyrektorów Instytutów i ich zastępców oraz kierowników Katedr
Prof. Franciszek Apanowicz zwrócił się z prośbą do zebranych o złoŜenie do 12.09.2008 wniosków o
prowadzenie seminariów i wykładów ( jeŜeli zajdzie taka potrzeba ) przez pracowników z tytułem doktora.
Osoba ta powinna tez dołączyć zestaw swoich publikacji.
Na zakończenie dziekan prof. Andrzej Ceynowa poinformował o zakupieniu stołów, planowanym ogrodzeniu
Kampusu Uniwersyteckiego , wymianie nawierzchni prowadzącej do Wydziału oraz zakupie czytników kart do
głosowania.

