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                                                                  Protokół 
                                          posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 
                                                           12 maja 2011 roku 
 
 
  
 Dziekan Wydziału Filologicznego, prof. A. Ceynowa, zagaił posiedzenie, przywitał zebranych, a 
następnie omówił aktualne sprawy. Podczas dzisiejszych obrad zostaną przedstawione Wysokiej Radzie cztery 
wnioski o nadanie tytułów profesorskich, a w czasie następnego posiedzenia dalsze trzy albo cztery. Dziekan 
zachęcił tych pracowników, których przygotowania do złoŜenia wniosku o tytuł zbliŜają się do zakończenia, by 
– nawet wtedy, kiedy jeszcze kończą pisać  swoją ksiąŜkę profesorską – złoŜyli swoje wnioski przed 
wrześniowym posiedzeniem RW. Powołane komisje będą zwlekać z ich rozpatrywaniem, ale waŜne jest by 
procedury się rozpoczęły. 

Dziekan wezwał teŜ tych pracowników, którzy są bliscy ukończenie swoich rozpraw habilitacyjnych, by 
postarali się ukończyć je podczas wakacji, co umoŜliwiłoby otwarcie przewodów jeszcze w tym roku 
kalendarzowym. Według starej procedury bowiem Wydział płaci za cztery recenzje, według nowej zaś – za 
siedem.  

NajwaŜniejszą wiadomością jest przyznanie się ministerstwa do błędu i przydzielenie Wydziałowi 
dotacji na działalność statutową w wysokości 413 tys. zł, a nie 180, jak nam mówiono. Dotychczas 
otrzymywaliśmy 360 tys. JeŜeli dodać do tego sumę 290 tys. zł dla doktorantów i młodych pracowników, to 
mamy łącznie 700 tys. Część z tego przechodzi na koszty pośrednie do puli rektora, ale pieniędzy będzie więcej 
niŜ w ubiegłym roku. Dziekan planuje przeznaczenie od 40 do 60 % pieniędzy będących w jego gestii na ksiąŜki 
profesorskie. A poniewaŜ dotacja dla młodych pracowników i doktorantów nie zostanie w całości 
rozdysponowana, trzeba by przeznaczyć sumę, która pozostanie po zakończeniu konkursu, na wydanie tomów 
pokonferencyjnych lub poseminaryjnych. Cztery z nich czekają z braku pieniędzy. 

W 2011 roku zostanie przeprowadzonych 17 habilitacji – 4 się juŜ odbyły, a najprawdopodobniej 
następnych 13 odbędzie się do końca roku. JeŜeli doda się do tej liczby 35 doktoratów, to nasuwa się wniosek o 
niebywałym rozwoju naukowym Wydziału. W 2012 roku moŜe być podobnie, ale potem nastąpi posucha. 
NaleŜy otwierać przewody tym doktorantom, którzy rokują ukończenie pracy, bo przecieŜ do pieniędzy z dotacji 
mają dostęp wyłącznie młodzi pracownicy i doktoranci, a nie uczestnicy studiów III stopnia. 

Po przekazaniu powyŜszych informacji dziekan, prof. A. Ceynowa przedstawił Wysokiej Radzie trzy 
ksiąŜki: 
Jerzy Limon, Brzmienie czasu. O aktorstwie i mowie scenicznej, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 20011. 
Amalgamaty sztuki. Intermedialne uwikłania teatru,  red. Jerzy Limon, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2011. 
Ryszard Krynicki, Kamień, szron, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2011. Jest to ksiąŜka z serii nominacji do 
tytułu Europejski Poeta Wolności. 
 Dziekan powiadomił jeszcze, Ŝe powakacyjne posiedzenie odbędzie się 22 września i przeszedł do 
zatwierdzenia porządku obrad. PoniewaŜ nikt nie zgłosił do niego uwag, odbyło się głosowanie.     
Skład RW 104 osoby, w tym 73 pracowników samodzielnych; obecnych 67 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym RW jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawy personalne. 
2. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej  o uruchomienie w roku akademickim 2011/2012 podyplomowych 
studiów ‘przygotowanie merytoryczne do nauczania języka kaszubskiego’. 
3. Wniosek Instytutu Anglistyki  o likwidację  podyplomowych studiów ‘translatoryka’. 
4. Wniosek Instytutu Anglistyki o utworzenie w roku akademickim 2011/2012 podyplomowych studiów 
‘tłumaczenia ustne’. 
5. Wniosek Instytutu Anglistyki o utworzenie w roku akademickim 2011/2012 podyplomowych studiów 
‘translatoryka’. 
6. Sprawy dotyczące toku studiów. 
7. Urlopy i stypendia naukowe. 
8. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Macieja Michalskiego z 
Instytutu Filologii Polskiej – przyjęcie recenzji , wniosek o dopuszczenie do kolokwium i wyznaczenie terminu 
kolokwium. 



2 
 

9. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Alicji Pstygi z Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej – przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego i 
wyznaczenie terminu kolokwium. 
10. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. Stefanowi 
Chwinowi z Instytutu Filologii Polskiej. 
11.  Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. Jerzemu 
Sampowi z Instytutu Filologii Polskiej. 
12. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. Kazimierzowi 
Nowosielskiemu z Instytutu Filologii Polskiej. 
13.  Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. Stanisławowi 
Rośkowi z Instytutu Filologii Polskiej. 
14. Sprawy doktorskie. 
15. Zatwierdzenie protokółu posiedzenia Rady Wydziału z 7 kwietnia 2011 r. 
16. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
Ad 1. Sprawy personalne. 
Skład RW 104 osoby, w tym 73 pracowników samodzielnych; obecnych 67 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
a. prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz (Instytut Filologii Polskiej) – zatrudnienie (awans) na stanowisko 
profesora zwyczajnego  na zasadzie mianowania od 1 czerwca 2011 r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  
RW przyjęła wniosek.   
b. Dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec (Instytut Anglistyki) – zatrudnienie (awans) na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego UG  na zasadzie mianowania od 1 czerwca 2011 r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  
RW przyjęła wniosek. 
c. Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (Katedra Slawistyki) – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego 
na umowę o pracę od 1.10.2011 r. do 30.09.2019 r.  
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.   
RW przyjęła wniosek. 
d. Przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Prodziekana ds. Kształcenia przez prof. dra hab. Franciszka 
Apanowicza z dniem 31 maja 2011 r. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 
RW przyjęła rezygnację. 
e. Przyjęcie kandydatury dr hab.  Moniki Rzeczyckiej z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej do pełnienia 
funkcji Prodziekana ds. Kształcenia od 1 czerwca 2011 r. do końca kadencji obecnych władz. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała nową prodziekan. 
Ad 2. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej  o uruchomienie w roku akademickim 2011/2012 podyplomowych 
studiów ‘przygotowanie merytoryczne do nauczania języka kaszubskiego’.  
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało. 
RW zatwierdziła wniosek. 
Ad 3. Wniosek Instytutu Anglistyki  o likwidację  podyplomowych studiów ‘translatoryka’ (bezpłatnych, 
dofinansowanych w ramach POKL). Dotacja ze środków unijnych obejmowała jednorazowe przeprowadzenie 
studiów, które się zakończą w lipcu 2011 roku.  
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
Ad 4. Wniosek Instytutu Anglistyki  o utworzenie w roku akademickim 2011/12 podyplomowych studiów 
‘tłumaczenia ustne’. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
Ad 5. Wniosek Instytutu Anglistyki  o utworzenie w roku akademickim 2011/12 podyplomowych studiów 
‘translatoryka’.  
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
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W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW przychyliła się do wniosku. 
Ad 6. Sprawy dotyczące toku studiów. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – prośba o wyraŜenie zgody na zmniejszenie liczby specjalizacji z 
czterech do dwóch na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia rosyjska przez połączenie 
dwuprzedmiotowej specjalizacji nauczycielskiej z literacką oraz specjalizacji komunikacja językowa w sferze 
biznesu z translatoryczną.  Zmiany zostaną wprowadzone w roku akademickim 2011/2012. 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby. 
Katedra Skandynawistyki – prośba o zmianę nazw przedmiotów w celu uściślenia ich treści: ‘wstęp do teorii 
tłumaczeń’  na ‘wstęp do teorii tłumaczeń – profil skandynawski’ (II rok studiów pierwszego stopnia) oraz ‘teoria 
przekładu’ na ‘skandynawska teoria przekładu’ (I rok studiów drugiego stopnia). 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przychylili się do prośby. 
 Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek.  
Ad 7. Urlopy i stypendia naukowe. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Urlop naukowy: 
 dr Magdalena Jaszczewska(Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), prośba o udzielenie urlopu naukowego 
od 1.10.2011 do 31.03.2012 r. w związku z finalizacją prac nad rozprawą habilitacyjną. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW udzieliła urlopu. 
Stypendia doktorskie i habilitacyjne: 
a. dr Wanda Stec (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), prośba o przyznanie stypendium habilitacyjnego 
od 1.06.2011 do 30.11.2011 r.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przyznała stypendium. 
b. Dr Magdalena Dalman (Instytut Filologii Polskiej), prośba o przyznanie stypendium habilitacyjnego od 
1.06.2011 do 30.11.2011 r.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyznała stypendium. 
c. Dr Ewa Konefał (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), prośba o przedłuŜenie stypendium 
habilitacyjnego od 1.06.2011 do 30.11.2011 r.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się  wstrzymał. 
RW przedłuŜyła pobieranie stypendium. 
d. Dr Diana Oboleńska (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), prośba o przedłuŜenie stypendium 
habilitacyjnego od 1.06.2011 do 30.11.2011 r.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW przedłuŜyła pobieranie stypendium. 
e. Dr Andrzej Pilipowicz z Katedry Filologii Germańskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 
prośba o ocenę dorobku naukowego i wystawienie opinii w związku z pobieraniem stypendium habilitacyjnego 
w macierzystej uczelni. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przychyliła się do prośby. 
Ad 8. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Macieja Michalskiego z 
Instytutu Filologii Polskiej  –  przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do kolokwium i wyznaczenie terminu 
kolokwium. 
 Wniosek Komisji przedstawiła prof. E. Nawrocka, jej przewodnicząca. Komisja po zapoznaniu się z 
przedłoŜoną dokumentacją i jednoznacznie pozytywnymi opiniami recenzentów wystąpiła z wnioskiem o 
dopuszczenie habilitanta do kolokwium habilitacyjnego. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW dopuściła dra M. Michalskiego do kolokwium. Odbędzie się ono 14 czerwca o godz. 14. 
Ad  9. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Alicji Pstygi z Instytutu 
Filologii Wschodniosłowiańskiej  –  przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do kolokwium i wyznaczenie 
terminu kolokwium. 
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Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
 Wniosek przedstawiła przewodnicząca Komisji, prof. Z. NowoŜenowa. Wszyscy czterej recenzenci 
pozytywnie ocenili zarówno dorobek habilitantki, jak i jej rozprawę habilitacyjną. Komisja podziela te opinie i 
wnioskuje o dopuszczenie dr A. Pstygi do kolokwium habilitacyjnego. 
Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW dopuściła habilitantkę do kolokwium. Odbędzie się ono 26 maja o godz. 13.30.  
 Przed rozpoczęciem procedownia czterech wniosków o nadania tytułów profesora dziekan, prof. S. 
Rosiek, podziękował i przewodniczącym komisji, i ich członkom za to, Ŝe zgodzili się podjąć tę czasochłonną 
pracę. Dziekan, prof. A. Ceynowa, dodał natomiast, Ŝe musimy pilnie zwiększyć liczbę profesorów tytularnych.    
Ad 10. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. Stefanowi 
Chwinowi z Instytutu Filologii Polskiej. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
1.prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski  –  przewodniczący 
2. prof. dr hab. Jerzy Limon 
3. prof. dr hab. Franciszek Apanowicz 
4. prof. dr hab. Irena Kadulska 
5. prof. dr hab. Michał BłaŜejewski. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
Ad 11. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. Jerzemu 
Sampowi z Instytutu Filologii Polskiej. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Irena Kadulska – przewodnicząca 
2. prof. dr hab. Zofia Głombiowska 
3. prof. dr hab. Michał Mrozowicki 
4. prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz 
5. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
Ad 12. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. 
Kazimierzowi Nowosielskiemu z Instytutu Filologii Polskiej. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Jan Ciechowicz – przewodniczący 
2. prof. dr hab. Jerzy Limon 
3. prof. dr hab. Michał BłaŜejewski 
4. prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz 
5. prof. dr hab. Tadeusz Linkner. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
Ad. 13. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora prof. UG, dr hab. 
Stanisławowi Rośkowi z Instytutu Filologii Polskiej. Ten punkt poprowadził dziekan, prof. A. Ceynowa. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – przewodniczący 
2. prof. dr hab. Jerzy Limon 
3. prof. dr hab. Zofia Głombiowska 
4. prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz 
5. prof. dr hab. Jan Ciechowicz.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
Ad 14. Sprawy doktorskie. Do prowadzenia obrad powrócił dziekan, prof. S. Rosiek. 
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Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
14. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 
a. mgr GraŜyna Król (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski) 
prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Marion Brandt 
prof. dr hab. Tadeusz Linkner 
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 
prof. UG, dr hab. Halina Popławska  
prof. UG, dr hab. GraŜyna Tomaszewska 
prof. UG, dr hab. Krystyna Turo. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
b. Mgr Iwona Kosowska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska) 
prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba – przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Stefan Chwin 
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski 
prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski 
prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz  
prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska 
prof. UG, dr hab. Jean Ward. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
c. Mgr Katarzyna Banucha (opiekun naukowy: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska) 
prof. dr hab. Jan Ciechowicz – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Stefan Chwin 
prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk 
prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski 
prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski 
prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz  
prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
d. Mgr Tadeusz Zatorski (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski) 
prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Marion Brandt  
prof. UG, dr hab. David Malcolm 
prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek 
dr hab. Tomasz Swoboda 
prof. UG, dr hab. Krystyna Turo 
prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
e. Mgr Iwona Makurat (opiekun naukowy: prof. dr hab. Tadeusz Linkner) 
prof. UG, dr hab. ElŜbieta Mikiciuk – przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Zenon Lica 
prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz 
prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz 
prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski 
prof. UG, dr hab. Krystyna Turo 
prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
 
f. Mgr Małgorzata Piekarska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska) 
prof. dr hab. Andrzej Kątny – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Marek Cybulski 
prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska 
prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek 
prof. dr hab. Edward Łuczyński 
prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa 
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prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
14. 2. Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskiej: 
a. mgr GraŜyna Świętochowska (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak):  
w miejsce prof. M. Czermińskiej – prof. dr hab. Michał BłaŜejewski  
w miejsce prof. A. Kubale – prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek 
w miejsce prof. J. Szyłaka – prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
b. Mgr Hanna Makurat (promotor: prof. dr hab. Jerzy Treder):  
w miejsce prof. M. Szczodrowskiego – prof. UG, dr hab. Zenon Lica. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, 1 – przeciw, 1się  wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
c. Mgr Artur Kawiński (promotor: prof. dr hab. Michał BłaŜejewski):  
w miejsce prof. J. Daty – prof. UG, dr hab. Marek Adamiec 
w miejsce prof. M. Bukowskiej-Schielmann – prof. dr hab. Irena Kadulska 
w miejsce prof. M. Czermińskiej – prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak 
w miejsce prof. J. Sałajczyk – prof. UG, dr hab. Jerzy Samp 
w miejsce prof. M. Jaroszewskiego – prof. dr hab. Michał Mrozowicki. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
14. 3. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie zakresu egzaminu 
kierunkowego: 
a. mgr Katarzyna Eremus (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: Między tradycją a nowoczesnością – 
świat spraw kobiecych w utworach literackich i publicystycznych Natalii KrzyŜanowskiej. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: twórczość młodopolskich pisarek. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
b. Mgr Szymon Parda (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: Powieść polityczna w Młodej Polsce 
(wybrane utwory). 
 Zakres egzaminu kierunkowego: polityka jako temat w literaturze Młodej Polski. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, 1 przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
c. Mgr Agnieszka Ćwikli ńska (promotor: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz); tytuł: Motyw Słońca w liryce 
Srebrnego Wieku. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: literatura Srebrnego Wieku. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
d. Mgr Anna Dobiegała (promotor: prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska); tytuł:  Pamięć traumy i trauma 
pamięci. Zapis doświadczenia Holokaustu w twórczości Hanny Krall.                                                                                                                                                                                                 
 Zakres egzaminu kierunkowego: polska literatura Holokaustu.. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
e. Mgr Monika Polak (promotor: prof. dr hab. Michał BłaŜejewski); tytuł: Polska ksiąŜka artystyczna 1960-2010. 
Studium porównawcze z pogranicza literatury i sztuk wizualnych. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: pogranicza i powinowactwa sztuk na przykładzie kultury europejskiej 
ostatniego półwiecza. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
 
f. Mgr Katarzyna Urbańska (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński); tytuł: Dom w językowym obrazie świata 
u osób z afazją. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: zaburzenia mowy. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek.  
g. Mgr Katarzyna Stępińska (promotor: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak); tytuł: Językowy i kulturowy obraz 
kwiatów w polszczyźnie i serbszczyźnie. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: językowo-kulturowy obraz świata. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się  wstrzymał. 
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RW zatwierdziła wniosek. 
h. mgr Daria Keiss-Dolańska (promotor: prof. UG, dr hab. Bogusław Górka); tytuł: Praeparatio Evangelica 
Euzebiusza z Cezarei jako antologia. Zakres i sposób wykorzystania greckich tekstów staroŜytności. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: literatura grecka od IV – do V w. n.e. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
i. Mgr Magdalena Paszkowska (promotor: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska); tytuł: Stół jako 
element kulturowej symboliki przestrzeni (w twórczości T. RóŜewicza i S. MroŜka). 
 Zakres egzaminu kierunkowego: dramat polski drugiej połowy XX w. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła wniosek. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
14. 4. Korekta tytułu, przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów: 
a. mgr Anna Śliwa (promotor: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski); tytuł: Sztuka – percepcja – język. Sfera 
wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
– prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
– Prof. dr hab. Zdzisław Łapiński. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zatwierdziła korektę tytułu, przyjęła pracę i wyznaczyła recenzentów. 
14. 5. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych: 
a. mgr Monika Rymaszewska (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński); tytuł: Levels of analyzability of 
English verb-particle constructions. A cognitive account (Poziomy analizowalności angielskich tzw. 
czasowników frazowych. Podejście kognitywne). 
Przewodnicząca komisji: prof. Krystyna Szcześniak. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW nadała stopień doktora. 
b. Mgr Andrzej Kołłątaj (promotor: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski); tytuł: Reduplication in English: A 
Descriptive Analysis Based on Textual Evidence (Reduplikacja w języku angielskim. Analiza opisowa na 
podstawie tekstów). 
Przewodniczący komisji: prof. Ewa Rogowska-Cybulska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW nadała stopień doktora. 
Ad 15. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 7 kwietnia 2011 r. Od tego punktu prowadzenie 
obrad przejął dziekan, prof. A. Ceynowa. 
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW zatwierdzili protokół przy jednym głosie wstrzymującym się. 
Ad 16.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
Wskazanie kandydata do Rady Wydawnictwa UG, która zarządza Wydawnictwem UG. Członków Rady spośród 
kandydatów powołuje rektor.  
Skład RW 103 osoby, w tym 72 pracowników samodzielnych; obecnych 69 osób, w tym 54 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie wybrali na kandydata do Rady dra hab. Tomasza 
Swobodę. 
 Powstaje Komisja Statutowa UG, której zadaniem będzie dostosowanie uniwersyteckiego statutu do 
nowego ładu w polskich uczelniach. Rada Wydziału powinna wyznaczyć swojego kandydata do tej Komisji.  
Dziekan, prof. S. Rosiek, zgłosił kandydaturę prof. A. Ceynowy. Odbyło się głosowanie. 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie opowiedzieli się za kandydaturą dziekana, prof. 
A. Ceynowy. Po głosowaniu poinformował on zebranych, Ŝe najprawdopodobniej będzie reprezentował stary 
wydział, tzn. i filologów, i historyków. 

Następnie przypomniał o datach najwaŜniejszych wydziałowych wydarzeń przed wakacjami i po nich: 
26 maja o godz. 13.30  kolokwium habilitacyjne dr A. Pstygi; 
9 czerwca  godz.13.30 posiedzenie RW;  
16 czerwca dwa kolokwia habilitacyjne: o 11.00 – dr. R. Grześkowiaka i o 14.00 – dr. M. Michalskiego; 
18 czerwca – Święto Wydziału i nasz piknik; 
14 lipca – ostatnie posiedzenia Wysokiej Rady przed wakacjami; 
22 września – pierwsze posiedzenie Wysokiej Rady po wakacjach. 
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 Na zakończenie dziekan, prof. A Ceynowa, przypomniał jeszcze kierownictwom wszystkich jednostek 
o konieczności złoŜenia do 30 maja wniosków o pieniądze z dotacji na działalność statutową i zamknął 
posiedzenie. 
 Na tym protokół zakończono. 
 Protokółował Piotr Doroszewski.   


