
 
P R O T O K Ó Ł 

posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 
w dniu 5 marca 2009 r. 

 
Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczął Dziekan – prof. A. Ceynowa od powitania zebranych osób, w tym JM 
Rektora prof. dr hab. Bernarda Lammka. Następnie Dziekan zaprezentował łańcuch dziekański i podziękował 
Rektorowi za sfinansowanie zakupu. 
 W dalszej kolejności JM Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek przekazał informacje dotyczące: 
- wysokości dotacji ministerialnej na szkolnictwo wyŜsze, 
- sposobu podziału środków, 
- planów ministerialnych dotyczących etatyzacji i przypisywania ilości nauczycieli akademickich do ilości 
studentów. 
JM Rektor zachęcał do działań mających na celu pozyskiwanie nowych studentów studiów niestacjonarnych na 
kierunkach rynkowych. 
Dziekan poparł słowa Rektora i zapewnił, Ŝe będziemy dąŜyć do przekształcania specjalności w kierunki oraz 
tworzenia makrokierunków i nowych kierunków. 
 Następnie Dziekan zaproponował procedowanie 1 punktu porządku obrad.  
Porządek posiedzenia; 

1. Wniosek Instytutu Filologii Germańskiej o powołanie na kierunku filologia specjalności lingwistyka 
stosowana – studia pierwszego stopnia. 

2. Sprawy personalne. 
3. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr hab. Krystynie Szcześniak 

z Katedry Slawistyki – przyjęcie recenzji, podjęcie uchwały o nadaniu tytułu profesora i przekazanie do 
dalszego procedowania. 

4. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Marka Cybulskiego z 
Instytutu Filologii Polskiej UG – przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do kolokwium i 
wyznaczenie terminu kolokwium. 

5. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jarosława 
Karzarnowicza z Katedry Slawistyki UG - wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów. 

6. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Bolesława Oleksowicza 
z Instytutu Filologii Polskiej UG - wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów. 

7. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Ewy Szczepkowskiej z 
Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. 

8. Powołanie Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów licencjackich i 
magisterskich w zakresie nauczania języka francuskiego Pani Odile Makela Sedima, uzyskanych w 
WyŜszej Szkole Pedagogicznej w Mozambiku. 

9. Powołanie Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu doktora nauk filologicznych Pani Tatiany 
śyliny, uzyskany na Rosyjskim Uniwersytecie Państwowym im. Immanuela Kanta w Federacji 
Rosyjskiej. 

10. Sprawy doktorskie. 
11. Sprawy studium doktoranckiego. 
12. Sprawy dotyczące toku studiów. 
13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 5.02.2009 r. 
14. Sprawy bieŜące – wolne wnioski. 

 
 
Pkt.1. Wniosek Instytutu Filologii Germańskiej o powołanie na kierunku filologia specjalności lingwistyka 
stosowana – studia pierwszego stopnia – przedstawił prof. J. Grabarek. 
 
W dyskusji głos zabrali kolejno;dr M. Badecka – Kozikowska, prof. M. Ossowski, Prof. A. Ceynowa. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych  54 osób. 
W głosowaniu jawnym: 61-tak, 0- nie, 7- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Pkt.2. Sprawy personalne – przedstawił Dziekan prof. A. Ceynowa. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych  54 osób. 
 



Zatrudnienie na czas określony 
 
- mgr Agnieszka Bielińska (konkurs), zatrudnienie na stanowisku lektora języka chorwackiego w Katedrze 
Slawistyki na okres 2 lat od 15.03.2009 r. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 63 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr Izabela Olszewska z Instytutu Filologii Germańskiej, zatrudnienie(awans) na stanowisku adiunkta na okres 5 
lat od dnia 15.03.2009 r.  
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 62 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- mgr Hilde Tvedt Nord, zatrudnienie na stanowisku lektora języka norweskiego w Katedrze Skandynawistyki 
od dnia 15.03.2009 r. do 30.09.2011 r. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 63 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
 - mgr Dubravko Vencl z Katedry Slawistyki, przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku lektora języka 
chorwackiego na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 60– tak, 2– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Powołania 
 
Instytut Anglistyki 
-   prof. UG, dr hab. David Malcolm, powołanie na stanowisko Dyrektora ds. Naukowych  Instytutu Anglistyki 
od dnia 9 marca 2009 r. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 62 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Zmiany etatowe 
 
- Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – prośba o przeszeregowanie dr Tatiany Siniawskiej – Sujkowskiej 
z Zakładu Języków Wschodniosłowiańskich do Zakładu Translatoryki i Komunikacji Międzykulturowej. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 62 – tak, 0– nie,– 0- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- prof. dr hab. Edward Łuczyński – prośba o przeniesienie etatu z Instytutu Filologii Polskiej do Zakładu 
Logopedii, w związku z planowanym przekształceniem Zakładu Logopedii w Katedrę. 
Prof. E. Łuczyński wyjaśnił, Ŝe przeniesienie jego etatu jest związane z wnioskiem o przekształcenie Zakładu 
Logopedii w Katedrę Logopedii, który będzie przedstawiony w dalszym punkcie obrad. W dyskusji głos zabrali 
kolejno: Prof. B.  Matuszczyk, prof. E.Rogowska – Cybulska, prof. S. Rosiek, prof. E. Graczyk, prof. A. 
Ceynowa. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 58 – tak, 2– nie,– 3- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- Katedra Skandynawistyki – dr Bronisława Zielonka , wypowiedzenie umowy o pracę w związku z 
osiągnięciem wieku emerytalnego i nabyciem praw emerytalnych od 1.10.2009 r. 
Dziekan prof. A. Ceynowa wyjaśnił procedury dotyczące praw emerytalnych dla nauczycieli akademickich. 
 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 51 – tak, 1– nie,– 9- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Urlopy naukowe 
- dr Dorota Karwacka - Campo  z Katedry Filologii Romańskiej, przesunięcie urlopu habilitacyjnego na okres od 
01.03.2010 – 31.05.2010 . 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 60 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
 



Stypendia habilitacyjne – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek. 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych  54 osób. 
 
- dr Tomasz Swoboda (Katedra Filologii Romańskiej) – przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego od 1.04.2009 
do 30.09.2009 r. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 43– tak, 0– nie,– 1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr Krzysztof Kornacki (Instytut Filologii Polskiej) – przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego od 1.04.2009 do 
30.09.2009 r. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 45– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr Małgorzata Milewska – Stawiany  (Instytut Filologii Polskiej) – przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego od 
1.04.2009 do 30.09.2009 r. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 47– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr Monika Rzeczycka  (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) – przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego 
od 1.04.2009 do 30.09.2009 r. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 43– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr Katarzyna Arciszewska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej) – przedłuŜenie stypendium 
habilitacyjnego od 1.04.2009 do 30.09.2009 r. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 47– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr Adela Kuik - Kalinowska,(Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku) – prośba o potwierdzenie 
gotowości Wydziału Filologicznego do przeprowadzenia procedury habilitacyjnej oraz zaopiniowanie wniosku 
potwierdzającego stopień zaawansowania rozprawy habilitacyjnej zatytułowanej Zachodnie kresy. Termin, mit, 
poetyka. w związku z pobieraniem stypendium habilitacyjnego w macierzystej uczelni. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 40– tak, 2– nie,– 2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Pkt. 3. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr hab. Krystynie Szcześniak z 
Katedry Slawistyki – przyjęcie recenzji, podjęcie uchwały o nadaniu tytułu profesora i przekazanie do dalszego 
procedowania – przedstawił przewodniczący Komisji – prof. dr hab. E. Łuczyński. 

 
Powołana 19 czerwca 2008 roku wydziałowa Komisja do przeprowadzenia procedury nadania tytułu 

naukowego profesora dr hab. K. Szcześniak zapoznała się z 4 recenzjami, które wpłynęły na ręce dziekana 
Wydziału Filologicznego UG. Wszystkie recenzje, napisane przez prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego z 
UMCS-u, prof. dr. hab. Leszka Bednarczuka z Akademii Pedagogicznej w Krakowie, prof. dr. hab. Michała 
Kondratiuka z Uniwersytetu Białostockiego i prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego z Uniwersytetu 
Gdańskiego, są pozytywne. 
Recenzenci zwracają uwagę na liczbę publikacji kandydatki do tytułu: są to 3 ksiąŜki i 70 artykułów. 
Zdecydowana większość artykułów naukowych (57) powstała po habilitacji. Prof. J. Bartmiński tak to ocenia: 
„Ogólnie biorąc, dorobek naukowy dr hab. Krystyny Szczeniak po habilitacji jest bogaty, a jej naukowa 
działalność rozwinęła się w ostatnich latach dynamicznie”. W recenzjach zgodnie podkreśla się czynny udział 
kandydatki w konferencjach naukowych (ok. 50), nie tylko krajowych, ale i międzynarodowych w kraju i za 
granicą. 
Komisja stwierdziła, Ŝe recenzje wyczerpująco oceniają dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny 
kandydatki do tytułu profesora i w związku z tym występuje z wnioskiem o przyjęcie powyŜej zreferowanych 
recenzji. PoniewaŜ sugestie recenzentów są jednoznaczne, Komisja wystąpiła z wnioskiem do Rady Wydziału 
Filologicznego UG o podjęcie uchwały o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Krystynie Szcześniak i 
przekazanie sprawy do dalszego procedowania. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68 osób, w tym samodzielnych  54 osoby. 
 
- uchwała o nadanie tytułu naukowego profesora 



W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 42 – tak, 1– nie,– 3- wstrz. się. 
 
Pkt.4. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Marka Cybulskiego z 
Instytutu Filologii Polskiej UG – przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do kolokwium i wyznaczenie 
terminu kolokwium – przedstawił przewodniczący Komisji – prof. dr hab. E. Łuczyński. 

 
Komisja zapoznała się z recenzjami autorstwa prof. dra hab. Władysława Lubasia z Instytutu Języka 

Polskiego PAN, prof. dra hab. Jerzego Tredera z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dra hab. Henryka Wróbla z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Jadwigi Zieniukowej z Instytutu Slawistyki PAN.  

Tematyka kaszubska zdominowała dorobek naukowy kandydata do stopnia doktora habilitowanego. W 
jego pracach zgłębiane są problemy składni, fleksji, morfonologii, leksyki języka kaszubskiego. Dr M. Cybulski 
ma teŜ w dorobku prace na temat onomastyki kaszubskiej, dydaktyki tego języka, przygotował teŜ kilka 
biogramów znanych i zasłuŜonych dla Kaszub postaci. Znaczące są prace habilitanta z zakresu normalizacji 
języka kaszubskiego.  

Komisja stwierdza, Ŝe przedstawione recenzje przedstawiają dorobek naukowy i rozprawę habilitacyjną 
kandydata do stopnia doktora habilitowanego w wystarczający sposób, a wnioski recenzentów są jednoznacznie 
pozytywne. W związku z tym Komisja proponuje Wysokiej Radzie przyjęcie następujących wniosków: wniosek 
o przyjęcie recenzji rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra M. Cybulskiego, wniosek o dopuszczenie 
go do kolokwium habilitacyjnego oraz przyjęcie terminu tego kolokwium – 23 kwietnia br. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68 osób, w tym samodzielnych  54 osoby. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 47 – tak, 1– nie,– 0- wstrz. się. 
 
Pkt. 5. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jarosława Karzarnowicza 
z Katedry Slawistyki UG - wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów – przedstawił przewodniczący – 
prof. J. Treder. 

Powołana 5 lutego 2009 r. przez RW Filologicznego Komisja w składzie: prof. dr hab. Jerzy Treder, 
prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska, prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa, 
prof. dr hab. Roman Kalisz,  zapoznała się ze złoŜoną dokumentacją i dokonała wstępnej oceny dorobku 
naukowego. Dra Jarosława Karzarnowicza. 
Na dorobek naukowy dra J. Karzarnowicza składają się rozprawa habilitacyjna i przygotowana do druku praca 
doktorska, 6 artykułów w czasopismach krajowych, 8 referatów w ksiąŜkach pokonferencyjnych, 4 recenzje 
ksiąŜek z zakresu językoznawstwa slawistycznego. Habilitant brał dotąd udział w 6 konferencjach 
międzynarodowych i 5 krajowych. Habilitanta szczególnie interesuje semantyka form gramatycznych w ujęciu 
kognitywnym, a ponadto słowotwórstwo i leksyka Języków słowiańskich w ujęciu historyczno – 
porównawczym. 
Komisja jednogłośnie uznała, Ŝe wniosek dra Jarosława Karzarnowicza za uzasadniony, wobec czego postawiła 
wniosek o wszczęcie przewodu i wyznaczenie na recenzentów dorobku naukowego prof. dra hab. Jerzego Dumę 
z Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie i prof. dra hab. Adama Fałowskiego z 
Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie.    
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 
- uchwała o wszczęciu przewodu 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45 – tak, 1– nie,– 0- wstrz. się,  
 
- wyznaczenie recenzentów 
prof. dr hab. Jerzy Duma z Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie 
prof. dr hab. Adama Fałowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie    
  
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 43 – tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 
Pkt. 6. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Bolesława Oleksowicza z 
Instytutu Filologii Polskiej UG - wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów – przedstawił przewodniczący 
– prof. T. Linkner. 
 Powołana 5 lutego br. Komisja w składzie: prof. dr Hab. T. Linkner, prof. dr hab. I. Kadulska, prof. dr 
hab. J. Ciechowicz, prof. UG, dr hab. E. Nawrocka, prof. UG, dr hab. J. Data, na posiedzeniu w dniu 26.02.2009 
r., zapoznała się  z Ŝyciorysem, dorobkiem naukowym i przebiegiem pracy zawodowej oraz dydaktycznej dra 
Bolesława Oleksowicza. Naukowe zainteresowania habilitanta widoczne są w opublikowanych w latach 1985-
2000, poza ksiąŜką „Legenda Kościuszki. Narodziny”(2000) i redakcją pracy zbiorowej „Mickiewicz w 



Gdańsku (2005), ponad trzydziestu naukowych artykułach i biogramach, pisanych  w języku polskim i 
rosyjskim. Dr B. Oleksowicz jest takŜe autorem i współautorem czterech podręczników do szkół średnich. Poza 
tym habilitant uczestniczył w 15 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. 
Komisja po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dra B. Oleksowicza oraz rozprawą habilitacyjną „Dziady – 
historia – romantyzm (studia i szkice)” wnioskuje o wszczęcie przewodu habilitacyjnego oraz wyznaczenie na 
recenzentów: prof. dra hab. Józefa Bachórza z Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. Martę Piwińską z 
Instytutu Badań Literackich PAN 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 
- uchwała o wszczęciu przewodu 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 46 – tak, 1– nie,– 0- wstrz. się,  
 
-wyznaczenie recenzentów 
prof. dr hab. Józef Bachórz z Uniwersytetu Gdańskiego 
prof. dr hab. Marta Piwińska z Instytutu Badań Literackich PAN 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45 – tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 
Pkt.7.  Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Ewy Szczepkowskiej z 
Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – przedstawił Prodziekan prof. S. 
Rosiek. 
 
Powołano Komisję w  składzie: 
1.  prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek - Czermińska  – przewodnicząca Komisji 
2.  prof. dr hab. Jan Ciechowicz 
3. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski 
4. prof. dr hab. Jerzy Limon 
5. prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 46 – tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 
Pkt. 8. Powołanie Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów licencjackich i 
magisterskich w zakresie nauczania języka francuskiego Pani Odile Makela Sedima, uzyskanych w WyŜszej 
Szkole Pedagogicznej w Mozambiku – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek. 
 
Powołano Komisję w składzie:  

1. prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek - przewodniczący  
2. prof. dr hab. Michał Mrozowicki 
3. prof. UG, dr hab. Jan Kortas 
4. prof. UG, dr hab. Marek Mosakowski 
5. prof. UG, d5r hab. Jolanta Kowalewska – Dąbrowska 

 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 43 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się,  
 
Pkt.9. Powołanie Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu doktora nauk filologicznych Pani Tatiany 
śyliny, uzyskany na Rosyjskim Uniwersytecie Państwowym im. Immanuela Kanta w Federacji Rosyjskiej – 
przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek. 
 
Powołano Komisję w  składzie:  

1. prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek - przewodniczący  
2. prof. dr hab. Franciszek Apanowicz 
3. prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka 
4. prof. UG, dr hab. David Malcolm 
5. dr  Grzegorz Welizarowicz 

 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45 – tak, 0– nie,– 1- wstrz. się,  



 
Pkt. 10. Sprawy doktorskie – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek.      
 

1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 
a) mgr Artur Ziontek (opiekun naukowy: prof. Ak. Podl., dr hab. Antoni CzyŜ) 

1. prof. dr hab. Irena Kadulska - przewodnicząca 
3. prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk 
4. prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska  
5. prof. dr hab. Tadeusz Linkner 
6. prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski 
7. prof. UG, dr hab. Halina Popławska 
8. prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba 

Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 44 – tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  

  
2. Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskiej: 

Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 

a) mgr Aurelii Has (promotor: prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: Literackie inspiracje 
jakobinizmu francuskiego w poezji polskiej lat 1789-1794.  
- w miejsce prof. dr hab. Ireny Kadulskiej – prof. UG, dr hab. Krystyna Turo 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 46– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 

b) mgr Jolanty Hinc (promotor: em. prof. UG, dr hab. Halina Stasiak); tytuł: Interferenz ei dem 
multilingualen Erwerb grammatischer Kompetenzen (am Beispiel des polnischen als L1, des Englischen 
und Deutschen). Wpływy interferencyjne języków polskiego, angielskiego i niemieckiego na rozwój 
kompetencji gramatycznej.  
- w miejsce prof. dr hab. Andrzeja Kątnego – prof. dr hab. Marian Szczodrowski 
- w miejsce prof. dr hab. Jolanty Maćkiewicz – prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45– tak, 1– nie,– 0- wstrz. się,  
 

c) mgr Moniki Kwietniewskiej (promotor: prof. dr hab. Irena Kadulska); tytuł: Wiedza o Chinach i 
literackie obrazy Państwa Środka w polskim Oświeceniu.  
- w miejsce prof. UG, dr hab. Anny Kubale – prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 41– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 

 
3. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie egzaminu  

kierunkowego: 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 

a) mgr Joanna Bogdziewicz-Wróblewska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: III RP w 
felietonach prasy Pomorza Gdańskiego z lat 1989-2005.  
Zakres egzaminu kierunkowego: Gatunki dziennikarsko-literackie w powojennej prasie polskiej. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 46– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 

b) mgr Karolina Kierlańczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Hieronim Derdowski w 
Ameryce (1885-1902).  
Zakres egzaminu kierunkowego: Literatura polska i kaszubska na Pomorzu w II połowie XIX wieku. 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45– tak, 0– nie,– 1- wstrz. się,  
 
 

4. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie egzaminu  
kierunkowego (prośba o wyraŜenie zgody na pisanie pracy w języku obcym): 
a) mgr Nataliya Malenko (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz); tytuł: Negative traits of Character in 
Proverbs. Contrastive Analysis (Cognitive Perspective). Negatywne cechy charakteru w przysłowiach. 
Analiza porównawcza w perspektywie kognitywnej.  
Zakres egzaminu kierunkowego: Semantyka języka angielskiego 

Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 46– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  



 
 
 

5. Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów: 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 

 
a) mgr Michał Golubiewski (promotor: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski); tytuł:  Sociolinguistic 

Aspects of Military English (Socjolingwistyczne aspekty wojskowej angielszczyzny). 
- prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski (UW) 
- prof. dr hab. Leszek Berezowski (UWr)  

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 43– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 

6. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych: 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 

a) mgr Joanna Farysej (promotor: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska); tytuł: Kategoria 
spotkania w poezji Ewy Lipskiej  

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 46– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 

b) mgr Justyna Pomierska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Przysłowia kaszubskie. 
Studium z paremiografii i paremiologii 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 

7. WyróŜnienie pracy doktorskiej: 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 

a) mgr Joanna Farysej (promotor: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska); tytuł: Kategoria 
spotkania w poezji Ewy Lipskiej 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 42– tak, 0– nie,– 1- wstrz. się,  
 

b) mgr Justyna Pomierska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Przysłowia kaszubskie. 
Studium z paremiografii i paremiologii 

W głosowaniu tajnym  samodzielni  członkowie RW; 45– tak, 0– nie,– 0- wstrz. się,  
 
Pkt. 11. Sprawy Filologicznego Studium Doktoranckiego – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek. 
 
Prodziekan prof. S. Rosiek poinformował o skreśleniu z listy uczestników Niestacjonarnego Filologicznego 
Studium Doktoranckiego po semestrze zimowym z powodu rezygnacji: 

a) mgr Aleksandra Kos-Balcerek, promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner 
b) mgr Marta Szeluga-Romańska, promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński 

 
oraz o przedłuŜeniu studiów doktoranckich: 

a) nieodpłatne przedłuŜenie studiów doktoranckich do 30 września 2010 r. włącznie z obroną doktoratu i 
zatwierdzeniem przez Radę Wydziału: mgr Krzysztof Lipowski, promotor: prof. UG, dr hab. Stanisław 
Rosiek 
b) przedłuŜenie studiów doktoranckich do 30 września 2009 r. włącznie z obroną doktoratu  
i zatwierdzeniem przez Radę Wydziału: mgr Nataliya Malenko, promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz 
 

Prodziekan prof. S. Rosiek przedstawił wniosek o zmianę nazwy Filologiczne Studium Doktoranckie na: 
Filologiczne Studia Doktoranckie od 1.10.2009 r.(w związku z ujednoliceniem nazw studiów na UG). 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie tak. 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Pkt. 12. Sprawy dotyczące toku studiów – przedstawił Prodziekan prof. F. Apanowicz. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 
Katedra Kulturoznawstwa – prośba o wyraŜenie zgody na powołanie na drugim stopniu studiów 
kulturoznawstwa specjalności Studia kulturowe. Specjalność ta jest przeznaczona dla absolwentów studiów I lub 



II stopnia kierunku o innym profilu niŜ Kulturoznawstwo. Specjalność ta będzie uruchomiona od roku 
akademickiego 2010/20011. 
 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się. 
 
1)Instytut Filologii Polskiej – prośba o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie w bieŜącym roku akademickim 
egzaminu z historii literatury oświecenia przez Panią dr Annę Reglińską – Jemioł. 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym przy jednym głosie przeciwnym. 
 
2) Instytut Filologii Polskiej - prośba o wyraŜenie zgody na korektę uchwalonych na RW 15 maja 2008 oraz 15 
stycznia 2009 programów nauczania stacjonarnych studiów I stopnia (obowiązujących obecnie na I i II roku). 
Zmiany dotyczą programów juŜ realizowanych, nie wiąŜą się jednak z modyfikacją przedmiotów wykazanych w 
siatce ani z redukcją czy zwiększeniem liczby godzin. Ich celem jest usprawnienie organizacji systemu zajęć 
fakultatywnych przewidzianych w programie, przy czym korekty te są inspirowane po części sugestiami 
zainteresowanych studentów. W sensie technicznym korekta siatek polegałaby na dodaniu przypisów o treści 
odpowiednio: 

(a) Specjalności nauczycielskie: „Studenci zobowiązani są w ciągu trzech lat studiów zaliczyć 1 fakultet 
z językoznawstwa i 1 fakultet z historii lub teorii literatury”. 

(b) Pozostałe specjalności: „Studenci zobowiązani są w ciągu trzech lat studiów zaliczyć 1 wykład 
monograficzny oraz 5 fakultetów w formie ćwiczeń (przynajmniej 1 z historii literatury, przynajmniej 1 z 
językoznawstwa i przynajmniej 1 z teorii literatury)”. 
 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie – tak. 
 

 
3) Instytut Filologii Polskiej - prośba o wyraŜenie zgody na przesunięcie na nadchodzący rok akademicki 
następujących przedmiotów: 
1) na I roku studiów stacjonarnych II stopnia (specjalność krytyka artystyczno-literacka) 
- 15 godzin ćwiczeń z przedmiotu Analiza i wartościowanie dzieła artystycznego 
- 15 godzin ćwiczeń i 15 godzin wykładu z przedmiotu Współczesne kierunki artystyczne 
2) na I roku niestacjonarnych studiów I stopnia (specjalność nauczycielska) 
- 30 godzin ćwiczeń z przedmiotu Kultura Ŝywego słowa z emisją głosu 
3) na I roku niestacjonarnych studiów II stopnia (specjalność edytorska) 
- 20 godzin ćwiczeń z przedmiotu Edytorstwo multimedialne 
WyŜej wymienione przesunięcia mają charakter jednorazowy („techniczny”) i podyktowane są duŜym 
obciąŜeniem studentów na I roku studiów (w obu trybach i na obu stopniach). 
 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym przy jednym głosie przeciwnym i jednym 
wstrzymującym się. 
 
Pkt. 13.  Wniosek dotyczący zmian strukturalnych w Zakładzie Logopedii – powołanie Katedry Logopedii, i 
powołanie w ramach Katedry - Zakładu Rozwoju Mowy i Zakładu Zaburzeń Komunikacji – przedstawił 
Dziekan prof. A. Ceynowa. 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 68, w tym samodzielnych 54 osoby. 
 
- powołanie Katedry Logopedii od 1.10.2009 r. 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie – tak. 
 
- powołanie w ramach Katedry - Zakładu Rozwoju Mowy i Zakładu Zaburzeń Komunikacji 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie – tak. 
 
Dziekan prof. A. Ceynowa zaproponował przegłosowanie jeszcze jednego wniosku o powołanie prof. dra hab. E. 
Łuczyńskiego na Kierownika Katedry Logopedii 
  
- powołanie prof. dra hab. E. Łuczyńskiego na Kierownika Katedry Logopedii od 1.10.2009 r. 
Wniosek uzyskał poparcie RW, w głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie – tak. 
 
Pkt. 14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 5.02.2009 r. 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia RW z dnia 5.02.2009 r. 



 
Pkt.15.  Sprawy bieŜące – wolne wnioski – brak. 
 
Na zakończenie spotkania Dziekan prof. A. Ceynowa zaprezentował ksiąŜki: dr Aleksandra Wierucka „ Dobra 
czarownica Zachodu”, prof. Joanna Burzyńska 5 tom „Beyond Philology”, dr Jorgen Veisland „Drama and 
repetition”, prof. Stanisław Rosiek „Grotowski powtórzony”. 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 


