PROTOKÓŁ
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
w dniu 18 grudnia 2008 r.
Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczął Dziekan – prof. A. Ceynowa od powitania zebranych osób.
Następnie Dziekan zaproponował, aby kaŜdy członek Rady Wydziału uprawniony do głosowania zabierał ze
sobą kartę do głosowania, co skróci czas posiedzeń. Propozycja została przegłosowana w głosowaniu jawnym i
przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym się i 8 głosach przeciwnych.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 71, w tym samodzielnych 55 osób.
Dziekan poprosił o zmiany w zaproponowanym porządku posiedzenia:
- przesunięcie punktu 8. - Wniosek Instytutu Filologii Germańskiej o powołanie na kierunku filologia
specjalności lingwistyka stosowana – studia pierwszego stopnia,
- następnie punktu 11. - Sprawy personalne, na początek obrad.
Pan prof. R. Kalisz poprosił o udzielenie głosu w momencie omawiania punktu Sprawy personalne.
Pani prof. K. Szcześniak poprosiła o głos i opinię Rady w sprawie jej wezwania do Rzecznika Etyki.
Dziekan zaproponował przedstawienie tej sprawy w punkcie 2. Sprawy personalne.
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęto zaproponowany porządek obrad wraz z
poprawkami.
Porządek posiedzenia z uwzględnionymi poprawkami
1. Wniosek Instytutu Filologii Germańskiej o powołanie na kierunku filologia specjalności lingwistyka
stosowana – studia pierwszego stopnia.
2. Sprawy personalne.
3. Uzupełnienie składu komisji nostryfikacyjnych.
4. Anulowanie decyzji Rady Wydziału z dnia 6.11.2008 r. odnośnie powołania Komisji Oceniających.
Zatwierdzenie składu Wydziałowych Komisji Oceniających (Literaturoznawcza i Językoznawcza).
5. Powołanie recenzentów do oceny grantów realizowanych w ramach BW 2009.
6. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr hab. Urszuli Kęsikowej z
Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
7. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Iwony Anny Ndiaye z
Instytutu Neofilologii UWM w Olsztynie.
8. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Tadeusza Sucharskiego
z Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
9. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Marka Cybulskiego z
Instytutu Filologii Polskiej UG o wyznaczenie recenzenta w związku z rezygnacją Pani prof. dr hab.
Hanny Taborskiej.
10. Przyjęcie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
11. Sprawy doktorskie.
12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia poprzedniej Rady Wydziału.
13. 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.
Opinię Kolegium Dziekańskiego przedstawił Prodziekan F. Apanowicz. W dyskusji głos zabrali: prof. K. Turo,
prof. J. Grabarek, prof. W. Kumiński, dr hab. Jadwiga Węgrodzka, dr M. Badecka – Kozikowska, prof. M.
Wilczyński, prof. F. Apanowicz, prof. M. Ossowski, prof. A. Kątny, prof. A. Ceynowa.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 71, w tym samodzielnych 55 osób.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie; 33 – tak,8 – nie,–27- wstrz. się,
Wniosek nie uzyskał poparcia Rady Wydziału.
pkt. 2.
Sprawy personalne
Stypendia doktorskie – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.

- mgr GraŜyna Świętochowska(Katedra Kulturoznawstwa) – przyznanie stypendium doktorskiego od 1.01.2009
r. do 30.06.2009 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie Rady Wydziału jednogłośnie – tak.
Stypendia habilitacyjne - przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek
- dr Edward Jakiel (Instytut Filologii Polskiej) – przedłuŜenie stypendium habilitacyjnego od 1.01.2009 do
30.06.2009 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie Rady Wydziału jednogłośnie – tak.
Zatrudnienie na czas określony – przedstawił Dziekan prof. A. Ceynowa
Instytut Anglistyki
Zakład Języka Angielskiego
- dr Xymena Synak – Pskit, zatrudnienie na stanowisku adiunkta (konkurs) na okres 5 lat od 2 stycznia 2009 r.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie; 45 – tak, 2 – nie,– 6- wstrz. się,
Wniosek uzyskał akceptację Rady Wydziału
Instytut Filologii Germańskiej
Zakład Literatury Niemieckiej XIX i XX wieku
- dr Janina Gesche, zatrudnienie na stanowisku adiunkta (konkurs) na okres 5 lat od 2 stycznia 2009 r.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie; 63 – tak,2 – nie,–3- wstrz. się,
Wniosek uzyskał akceptację Rady Wydziału
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej
- dr Artur Nowaczewski, zatrudnienie na stanowisku adiunkta (konkurs) na okres jednego roku od 2 stycznia
2009r.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie; 62 – tak,3 – nie,–2- wstrz. się,
Wniosek uzyskał akceptację Rady Wydziału
Zakład Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych
- dr Andrzej Cirocki, awans na stanowisko adiunkta na okres 5 lat od 2 stycznia 2009r.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie; 60 – tak,0 – nie,–5- wstrz. się,
Wniosek uzyskał akceptację Rady Wydziału
Wnioski dotyczące awansu na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG na czas nieokreślony przedstawił Dziekan prof. A. Ceynowa
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
1. dr hab. Feliks Tomaszewski – Instytut Filologii Polskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;61 – tak, 1- nie, 3 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
2.dr hab. Halina Popławska - Instytut Filologii Polskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;57 – tak, 3- nie, 4 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
3. dr hab. Wojciech Owczarski - Instytut Filologii Polskiej

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;59– tak, 3- nie, 4 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
4. dr hab. GraŜyna Tomaszewska - Instytut Filologii Polskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;50 – tak, 0- nie, 4– wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
5. dr hab. Aleksandra Ubertowska - Instytut Filologii Polskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;56 – tak, 6- nie, 5 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
6. dr hab. Barbara Zwolińska - Instytut Filologii Polskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;59 – tak, 6- nie, 2 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
7.dr hab. Jadwiga Węgrodzka – Instytut Anglistyki
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;61 – tak, 3- nie, 2 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
8.dr hab. Jan Kortas – Katedra Filologii Romańskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;63– tak, 2- nie, 2 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
9.dr hab. Marek Mosakowski – Katedra Filologii Romańskiej
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie;62 – tak, 2- nie, 2 – wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie Rady Wydziału
Dziekan A. Ceynowa udzielił głosu prof. R. Kaliszowi.
Stenogram wystąpienia prof. R. Kalisza oraz wszystkich osób, które zabrały głos w sprawie stanowi załącznik
do protokołu.
Wystąpienie prof. R. Kalisza- postawienie wniosku o votum nieufności dla Dziekana prof. A. Ceynowy.
Wystąpienie prof. H. Wątróbskiej.
Głos w sprawie zabrali kolejno: prof. M. Wilczyński, prof. J. Kowalewska – Dąbrowska, prof. M.
Szczodrowski, mgr J. Przyłucka, prof. F. Apanowicz, prof. M. Szczodrowski, prof. J. Limon, prof. M. KsiąŜek –
Czermińska, prof. Ewa Graczyk, prof. H. Wątróbska, prof. D. Malcolm, prof. S. Rosiek.
Następnie Dziekan prof. A. Ceynowa zarządził 10 minutową przerwę , do godziny 16.30.
Po wszczęciu obrad głos zabrali kolejno: prof. K Szcześniak, prof. F. Apanowicz, prof. R. Kalisz, prof. A.
Kątny, prof. M. Adamiec, mgrT. Neumann, prof. W. Kubiński, prof. E. Graczyk, mgr T. Neumann., dr hab. J.
Węgrodzka, prof. M. Szczodrowski.
Prof. M. Wilczyński zgłosił wniosek o przegłosowanie, czy chcemy głosować nad votum nieufności dla
Dziekana prof. A. Ceynowy.
Dziekan prof. A. Ceynowa poprosił Prodziekana prof. S. Rośka o przewodniczenie dalszej części obrad i
przegłosowanie postawionego przez prof. R. Kalisza wniosku, następnie opuścił posiedzenie.
W dalszej części głos zabrali kolejno: prof. M. Adamiec, mgr J. Przyłucka, prof. H. Wątróbska, prof. F.
Apanowicz. Prof. M. Wilczyński wycofał swój poprzedni wniosek.
T. Neumann złoŜył wniosek o przegłosowanie ,czy wprowadzamy do porządku obrad głosowanie nad votum
nieufności dla Dziekana prof. A. Ceynowy.
Prodziekan prof. S. Rosiek poprosił o przegłosowanie wprowadzenia głosowania nad votum nieufności dla
Dziekana prof. A. Ceynowy do porządku obrad.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 49 – za, 13-nie, 3- wstrz. się
Wniosek uzyskał poparcie członków Rady Wydziału.

Prodziekan prof. S. Rosiek wyjaśnił zasady głosowania nad wnioskiem.
Wniosek o votum nieufności dla Dziekana prof. A. Ceynowy.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 18 – za, 38- nie, 8- wstrz. się
Wniosek nie uzyskał poparcia członków Rady Wydziału.
Dziekan prof. A. Ceynowa powrócił na salę obrad i podziękował za udzielenie mu votum zaufania.
Prof. E. Graczyk wniosła o zakończenie obrad .
Prodziekan dr U. Patocka – Sigłowy poprosiła o dalsze procedowanie dwóch wniosków (pkt. 10 i pkt.5 wg
przyjętego porządku obrad)
Procedowano w następującej kolejności (punkty według zatwierdzonego porządku obrad).
pkt.10.
Przyjęcie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2010/2011.
Wniosek przedstawiła Prodziekan dr U. Patocka – Sigłowy.
Swoje uwagi zgłosili prof. H. Chojnacki oraz prof. Z. Głombiowska.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok
akademicki 2010/2011.
pkt. 5.
Wytypowano kandydatów do Rektorskiej Komisji Recenzentów w ramach dyscyplin realizowanych na
Wydziale. Wniosek przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
Komisja Literaturoznawcza (Rektorska Komisja Recenzentów)
Przewodniczący – prof. M. KsiąŜek- Czermińska
1. prof. M. Ossowski
2. prof. M. Wilczyński
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym Rada Wydziału zatwierdziła skład Komisji
Językoznawczej.
Komisja Językoznawcza (Rektorska Komisja Recenzentów)
Przewodniczący – prof. W. Kubiński
1. prof. J. Kowalewska - Dąbrowska
2. prof. A. Kątny
W głosowaniu jawnym jednogłośnie Rada Wydziału zatwierdziła skład Komisji Literaturoznawczej.
Pkt.11. Sprawy doktorskie
Przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
a) mgr Joannie Nowosielskiej-Koźlińskiej (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Teatr poety.
Sztuka dramatopisarska Jana Kasprowicza
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45– za, 1- wstrz. się
b) mgr Zofii Krasnopolskiej-Wesner (promotor: prof. UG, dr hab. ElŜbieta Biernat); tytuł: Labirynty
perwersji w twórczości symbolistów rosyjskich i sztuce przełomu XIX i XX wieku
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48– za, 1- wstrz. się
c) mgr Magdalenie Przyborowskiej (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Sztuka aktorska
Bogumiła Kobieli
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45– za, 1- wstrz. się
d) mgr Magdalenie Kubiak (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Polska jest tam, gdzie są
Polacy. Kondycja emigranta w dramacie polskim po II wojnie światowej
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47– za, 1- wstrz. się
WyróŜnienie pracy doktorskiej:
a) mgr Magdaleny Przyborowskiej (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Sztuka aktorska
Bogumiła Kobieli

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 28– za, 5-nie, 2- wstrz. się
pkt.6.
Powołano Komisję do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr hab. Urszuli Kęsikowej z
Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Skład komisji:
Przewodniczący – prof. dr hab. Jerzy Treder
1.Prof. dr hab. Edward Łuczyński
2. Prof. dr hab. Marian Szczodrowski
3. Prof. dr hab. Andrzej Kątny
4. Prof. dr hab. Roman Kalisz
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie: 38 głosów - tak.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54osób.
pkt.7.
Powołano Komisję do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Iwony Anny Ndiaye z Instytutu
Neofilologii UWM w Olsztynie.
Skład komisji:
Przewodnicząca – prof. UG, dr hab. ElŜbieta Biernat
1.Prof.UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz
2. Prof. dr hab. Jan Ciechowicz
3. Prof. dr hab. Michał Mrozowicki
4. Prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie : 40 głosów - tak.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
pkt.8.
Powołano Komisję do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Tadeusza Sucharskiego z
Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.
Skład komisji:
Przewodniczący – prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk
1. Prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek - Czermińska
2. Prof. UG, dr hab. Tadeusz Bogdanowicz
3. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski
4. prof. dr hab. Ewa Nawrocka
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW przy jednym głosie przeciwnym zatwierdzili powołanie
komisji w w/w składzie; 39 głosów- tak, 1 - przeciw
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
pkt.9
Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Marka Cybulskiego z Instytutu
Filologii Polskiej UG o wyznaczenie recenzenta w związku z rezygnacją Pani prof. dr hab. Hanny Taborskiej.
Komisja zaproponowała przyjęcie rezygnacji prof. H. Popowskiej – Taborskiej z funkcji recenzenta ze względu
na zły stan zdrowia i wyznaczenie nowego recenzenta – Panią prof. dr hab. Jadwigę Zieniukową z Instytutu
Slawistyki PAN.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie przyjęli rezygnację prof. H.Popowskiej –
Taborskiej z funkcji recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dra M. Cybulskiego; 38 głosów - tak
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW przy jednym głosie wstrzymującym zatwierdzili
wyznaczenie prof. dr hab. Jadwigi Zieniukowej z Instytutu Slawistyki PAN na recenzenta w przewodzie
habilitacyjnym dra M. Cybulskiego ; 36 głosów – tak, 1 wstrz. się

Prodziekan prof. S. Rosiek poprosił o przeniesienie wniosku z pkt.11. ppkt.1. (Komisja ds. domniemanego
plagiatu pracy doktorskiej - doktorat Pani dr Adeli Kuik - Kalinowskiej nie jest plagiatem) na obrady RW 15
stycznia 2009 r.
W dalszej części posiedzenia procedowano Sprawy doktorskie według przedstawionej kolejności.
pkt.11. Sprawy doktorskie
Przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek
Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich.
Prof. M. KsiąŜek – Czermińska zgłosiła wniosek o uzupełnienie składu komisji w punkcie c i f.
Skład RW 100 osób, w tym samodzielnych 68 osób; obecnych 70, w tym samodzielnych 54 osób.
a)

mgr Justyna Okrucińska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk)
- prof. dr hab. Andrzej Kątny – przewodniczący
- prof. UG, Hanna Biaduń-Grabarek
- prof. UG, dr hab. Józef Grabarek
- prof. dr hab. Roman Kalisz
- prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa
- dr hab. Danuta Olszewska
- prof. dr hab. Jerzy Treder
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.

b) mgr Adrianna Adamek-Świechowska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Józef Bachórz)
- prof. dr hab. Jan Ciechowicz – przewodniczący
- prof. dr hab. Irena Kadulska
- prof. dr hab. Tadeusz Linkner
- prof. UG, dr hab. Krystyna Maksimowicz
- prof. UG, dr hab. Krystyna Turo
- dr hab. GraŜyna Tomaszewska
- dr hab. Feliks Tomaszewski
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
c)

mgr Małgorzata Kudlik (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa)
- prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak – przewodnicząca
- prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska
- prof. UG, dr hab. Józef Grabarek
- prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
- prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński
- prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska
- prof. dr hab. Andrzej Kątny
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.

d) mgr Dominika Janus (opiekun naukowy: prof. dr hab. Andrzej Kątny)
- dr hab. Danuta Olszewska – przewodnicząca
- prof. UG, dr hab. Józef Grabarek
- prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska
- prof. UG, dr hab. BoŜena Matuszczyk
- prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa
- prof. dr hab. Marian Szczodrowski
- prof. dr hab. Jerzy Treder
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
e)

mgr Alicja Mańkowska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Ciechowicz)
- prof. dr hab. Jerzy Limon – przewodniczący
- prof. UG, dr hab. Stefan Chwin
- prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska
- prof. UG, dr hab. Jan Data
- prof. dr hab. Zofia Głombiowska

- prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk
- prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski
- dr hab. Wojciech Owczarski
- prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak
- dr hab. Feliks Tomaszewski
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
f)

mgr Tatiana Wyderka (opiekun naukowy - prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska)
- prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska – przewodnicząca
- prof. dr hab. Roman Kalisz
- prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska
- prof. dr hab. Edward Łuczyński
- prof. UG, dr hab. BoŜena Matuszczyk
- prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak
- prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.

g) mgr Milena Leszman (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa)
- prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński – przewodniczący
- prof. UG, dr hab. ElŜbieta Biernat
- prof. dr hab. Michał BłaŜejewski
- prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska
- prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
- prof. dr hab. Andrzej Kątny
- prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskiej:
a) mgr Izabeli Olszewskiej (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny); tytuł: Kulturelemente in der
Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischer Literatur
- w miejsce prof. UG, dr hab. Agnieszki Spagińskiej-Pruszak – dr hab. Danuta Olszewska
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
b) mgr Justyny Pomierskiej (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Przysłowia kaszubskie.
Studium z paremiografii i paremiologii
- w miejsce prof. UG, dr hab. BoŜeny Szczepińskiej – prof. UG, dr hab. Jolanta KowalewskaDąbrowska
- w miejsce prof. UG, dr hab. Anny Kubale – dr hab. Feliks Tomaszewski
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
Zmiana, korekta tematu pracy doktorskiej:
a) mgr Nory Orłowskiej (promotor: prof. em. UG, dr hab. Halina Stasiak); tytuł: Wpływy języka
ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na proces poznawania kolejnego języka (L3)
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie egzaminu
kierunkowego (prośba o wyraŜenie zgody na pisanie pracy w języku obcym):
a) mgr Ewa Wychorska (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz); tytuł: Dreams and Metaphors
Zakres egzaminu kierunkowego: Teoria metafory
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów:
a) mgr Justyny Pomierskiej (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Przysłowia
kaszubskie. Studium z paremiografii i paremiologii
- prof. BWSH, dr hab. Zbigniew Zielonka (Bałtycka WyŜsza Szkoła Humanistyczna, Koszalin)
- prof. dr hab. Edward Breza
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
b) mgr Nory Orłowskiej (promotor: prof. em. UG, dr hab. Halina Stasiak); tytuł: Wpływy języka

ojczystego i pierwszego języka obcego (L2) na proces poznawania kolejnego języka (L3)
- prof. UŚ, dr hab. Joanna Wilk-Racięska (Uniwersytet Śląski)
- prof. dr hab. Wiaczesław Nowikow (Uniwersytet Warszawski)
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
b) mgr Iwony Mikołajczyk (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: O przenikaniu malarstwa i
poezji na wybranych przykładach kubizmu francuskiego i polskiego
- prof. UŚ, dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski)
- prof. UW-M, dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie tak.
Dziekan prof. A. Ceynowa poprosił o przegłosowanie jeszcze jednego wniosku z pkt. Sprawy personalne.
Wniosek o powołanie prof. UG, dr hab. Marion Brandt na stanowisko Kierownika Zakładu Literatury
Niemieckiej XIX i XX wieku w Instytucie Filologii Germańskiej – przedstawił prof. A. Kątny.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie tak.
Wniosek uzyskał akceptację członków RW.
pkt. 13.
Prodziekan prof. F. Apanowicz przedstawił prośbę Dyrektora NKJO w Chojnicach o opiekę naukowo –
dydaktyczną przez UG nowej specjalności kształcenia „ Język niemiecki” oraz zawarcie porozumienia o opiece
naukowo – dydaktycznej na czas nieokreślony rozpoczynając od roku akademickiego 2008/2009.
Prof. A. Kątny w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Germańskiej poparł prośbę i zaproponował dr Jana Sikorę
na opiekuna naukowo-dydaktycznego.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie tak.
Wniosek uzyskał akceptację członków RW.
pkt. 12. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia poprzedniej Rady Wydziału.
Prof. M. Szczodrowski zgłosił uwagi do przedstawionego protokołu.
Po zapoznaniu się z protokołem poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału, po naniesieniu wskazanych
poprawek w wyniku jawnego głosowania członkowie przyjęli protokół przy jednym głosie wstrzymującym się.
Prof. M. Adamiec poprosił o przegłosowanie spraw Studium Podyplomowego.
pkt.13.
Przedstawił Prodziekan prof. F. Apanowicz
1. Podyplomowe Studia Komunikacji Społecznej i Kultury Medialnej
Korekta w programie studiów:
- zastąpienie przedmiotu o nazwie „Metodyka komunikowania” w wymiarze 60 godzin przedmiotem o
nazwie „Stylistyka praktyczna” w wymiarze 40 godzin.
- zastąpienie przedmiotu o nazwie „Media i nauczanie” w wymiarze 30 godzin przedmiotem o nazwie
„Media i komunikacja społeczna” w wymiarze 20 godzin
- wprowadzenie przedmiotu o nazwie „Problemy współczesnej psychologii społecznej” w wymiarze 40
godzin, dzięki ograniczeniu ilości godzin przedmiotu o nazwie „Ograniczenie i selekcja informacji” do
10 godzin: ograniczenie ilości godzin przedmiotu o nazwie „Praktyka mediów” do 20 godzin,
wyeliminowanie przedmiotu o nazwie „Czytanie tekstów kultury” do 20 godzin.
- wprowadzenie przedmiotu „Retoryka praktyczna z elementami Logopedii” w wymiarze 30 godzin.
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym wniosek uzyskał akceptację członków Rady
Wydziału.
Na zakończenie posiedzenia Dziekan prof. A. Ceynowa poinformował o uroczystości nadania tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. prof. Elie Wieselowi 12 grudnia 2008 r. i złoŜył obecnym Ŝyczenia
świąteczne.

Na tym posiedzenie zakończono.

