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                                                                       Protokół 
                                                posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 
                                                               13 grudnia 2012 roku 
 
 Posiedzenie Wysokiej Rady rozpoczęło się od spotkania z Jego Magnificencją Rektorem UG, prof. 
Bernardem Lammkiem i z władzami rektorskimi, a mianowicie z prof. prof. UG, dr hab. Józefem Arno-
Włodarskim, Prorektorem ds. Studenckich, prof. UG, dr hab.  Mirosławem Szrederem, Prorektorem ds. Rozwoju 
i Finansów, tudzieŜ prof. UG, dr hab. Jerzym Gwizdałą, Kanclerzem. Rektorzy odpowiedzieli na pytania 
wcześniej pisemnie zgłoszone przez pracowników Wydziału, a takŜe na zadane podczas spotkania. Przedstawili 
teŜ koncepcję funkcjonowania naszej Uczelni i jej rozwoju (np. utworzenie sinologii) w najbliŜszych latach.  
 Po zakończeniu spotkania z władzami rektorskim przystąpiono do procedowania zaplanowanego 
programu obrad. Dziekan, prof. A. Ceynowa, poddał ten program pod głosowanie.    
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW porządek obrad został przyjęty przy 2 głosach się 
wstrzymujących. 
Porządek  posiedzenia: 

1. Spotkanie z JM Rektorem UG, prof. dr hab. Bernardem Lammkiem. 
2. Sprawy personalne. 
3. Sprawy dotyczące toku studiów. 
4. Urlopy naukowe i stypendia. 
5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Krzysztofa Nerlickiego 

z Uniwersytetu Szczecińskiego. 
6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty Milewskiej- 

Stawiany z Instytutu Filologii Polskiej UG. 
7. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Pawła Sitkiewicza z 

Instytutu Filologii Polskiej UG. 
8. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Marty Kowal z 

Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. 
9. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Mirosławy 

Modrzewskiej z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. 
10. Wyznaczenie członków komisji habilitacyjnej dra Gillesa Quentela z Instytutu Filologii Romańskiej 

UG zgodnie z nową procedurą habilitacyjną.  
11. Sprawy doktorskie. 
12. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 
13. Pracownie i zespoły badawcze. 
14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 15 listopada 2012 r. 
15. Sprawy bieŜące i wolne wnioski 

Ad 2. Sprawy personalne. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
2. 1. Zatrudnienia w wyniku konkursu: 
a. dr Katarzyna Borkowska – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej  na umowę o 
pracę od 5.02.2013r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został uchwalony przy 1 głosie się wstrzymującym.  
b. Dr Artur Nowaczewski – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej  na umowę o 
pracę od 1.02.2013r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został uchwalony przy 4 głosach się wstrzymujących.  
c. Dr Małgorzata Klinkosz – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej  na umowę o 
pracę od 1.02.2013r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
d. Dr hab. Izabela Kępka – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii 
Polskiej  na umowę o pracę od 1.01.2013r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został uchwalony przy 1 głosie się wstrzymującym.  
e. Dr hab. Tadeusz Danilewicz – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego w Instytucie Anglistyki 
i Amerykanistyki  na umowę o pracę od 1.01.2013r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
f. Dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego w Katedrze 
Logopedii  na umowę o pracę od 1.01.2013r. na czas nieokreślony. 
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W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został uchwalony przy 1 głosie się wstrzymującym.  
g. Dr hab. Krzysztof  Kornacki – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii 
Polskiej  na umowę o pracę od 1.01.2013r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
h. Mgr Anna Kowalczyk – zatrudnienie na stanowisku  lektora Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki 
Stosowanej  na umowę o pracę od 15.12.2012r.  do 30.09.2013 r. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został uchwalony przy 1 głosie się wstrzymującym.  
i. Dr Katarzyna Kaczorowska-Bray – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta w Katedrze Logopedii  na umowę o 
pracę od 14.12.2012r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
2. 2. Powołanie: 
Powołanie Pani dr Małgorzaty Klinkosz do pełnienia funkcji wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej od 
1.02.2013 r. do końca kadencji obecnych władz. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
Ad 3. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
Instytutu Filologii Romańskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o zgodę na otwarcie studiów stacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku iberystyka. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto wniosek przy dwóch głosach się wstrzymujących. 
Instytutu Filologii Romańskiej zwraca się takŜe z prośbą o zgodę na otwarcie studiów niestacjonarnych 
pierwszego stopnia na kierunku Filologia romańska. Efekty kształcenia na studiach niestacjonarnych są toŜsame 
z efektami kształcenia na studiach stacjonarnych. 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
Instytutu Filologii Romańskiej  zwraca się z prośbą o zgodę na następujące modyfikacje w planie studiów 
stacjonarnych na kierunku filologia romańska: 
zmiana nazwy specjalności ‘komunikacja kulturowa’ na ‘kultura i media’ (studia I stopnia); 
zmiana nazwy przedmiotu ‘francuska myśl humanistyczna’ na ‘myśl humanistyczna w krajach romańskich’ 
(studia I stopnia); 
zamiana opcjonalnych przedmiotów ‘proseminarium językoznawcze’ i ‘proseminarium literaturoznawcze’ (po 
60 godzin) na obowiązkowe przedmioty ‘metodologia badań językoznawczych’ i ‘metodologia badań 
literackich’ (po 30 godzin). 
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW przyjęto jednogłośnie wniosek. 
Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki   zwraca się z uprzejmą prośbą o zgodę na:  
a. otwarcie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku ‘zarządzanie instytucjami artystycznymi’.  
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został uchwalony przy 1 głosie się wstrzymującym.  
b. Prośba o powołanie studiów podyplomowych ‘zarządzanie projektami jednostek naukowo-badawczych, 
dydaktycznych i edukacyjnych’ od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013. 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek.  
Wniosek dziekana o powołanie kierunku sinologia na poziomie studiów stacjonarnych I stopnia od roku 
akademickiego 2013 – 2014.  
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW zadecydowali o powołaniu sinologii przy 1 głosie przeciwnym 
i 2 się wstrzymujących. 
Ad 4. Urlopy naukowe i stypendia. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
Dr Barbara Widawska z Akademii Pomorskiej w Słupsku zwróciła się z prośbą o ocenę dorobku naukowego w 
celu przedłuŜenia pobierania stypendium habilitacyjnego w macierzystej uczelni. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie pozytywnie ocenili dorobek dr B. 
Widawskiej. 
Ad 5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Krzysztofa Nerlickiego z 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
 Wniosek przedstawiła przewodnicząca Komisji, prof. D. Olszewska. PoniewaŜ wszystkie cztery 
recenzje są pozytywne, Komisja zarekomendowała Wysokiej Radzie dopuszczenie habilitanta do kolokwium. 
Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie dopuścili habilitanta do kolokwium. 
Ad 6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Małgorzaty Milewskiej-  
Stawiany z Instytutu Filologii Polskiej UG. 
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Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
 Wniosek przedstawił prof. E. Łuczyński, przewodniczący Komisji. Zarówno cały dorobek naukowy, jak 
i rozprawa habilitacyjna, a takŜe jednoznacznie pozytywne opinie recenzentów świadczą o bardzo dobrym 
poziomie naukowym habilitantki. Komisja wnioskuje przeto o dopuszczenie dr M. Milewskiej-Stawiany do 
kolokwium.  
Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie przyjęła uchwałę. 
Ad 7. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Pawła Sitkiewicza z 
Instytutu Filologii Polskiej. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
 Wniosek przedstawił prof. J. Szyłak, przewodniczący Komisji. Po zapoznaniu się z przedłoŜoną 
dokumentacją Komisja wystąpiła z wnioskiem o rozpoczęcie procedury habilitacyjnej. 
Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie przyjęli uchwałę. 
Wyznaczenie recenzentów: 
— prof. UW, dr hab. Tadeusz Szczepański z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie powołali recenzenta. 
— Dr hab. Krzysztof Kornacki z Uniwersytetu Gdańskiego. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie wyznaczyła recenzenta. 
Ad 8. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Marty Kowal z Instytutu 
Anglistyki i Amerykanistyki. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
Prof. dr hab. David Malcolm – przewodniczący 
Prof. UG, dr hab. Jean Ward 
Prof. dr hab. Jerzy Limon 
Prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda 
Prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zgodzili się na powołanie Komisji. 
Ad 9. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Mirosławy Modrzewskiej 
z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
Prof. dr hab. Jerzy Limon – przewodniczący 
Prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa 
Prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski 
Prof. UG, dr hab. Jean Ward 
Prof. UG, dr hab. Marek Mossakowski. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zaakceptowali powołanie Komisji. 
Ad 10. Wyznaczenie członków Komisji habilitacyjnej dra Gillesa Quentela z Instytutu Filologii Romańskiej UG 
zgodnie z nową procedurą habilitacyjną.  
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
 WdroŜenie nowej procedury habilitacyjnej wywołało pytania. Zostało więc wyjaśnione, Ŝe dr G. 
Quentel przed dziesięciu laty przybył z Francji jako profesor wizytujący. Ma on co prawda stanowisko profesora 
UG, postanowił jednak uzyskać stopień doktora habilitowanego według nowej procedury. Zakłada ona, Ŝe osoba 
ze stopniem doktora występuje do Centralnej Komisji o wyznaczenie jednej z rad wydziału do przeprowadzenia 
habilitacji. Habilitant wskazał naszą RW i stąd konieczność przeprowadzenia wymaganych głosowań.  
WyraŜenie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.  
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie wyrazili zgodę. 
Wyznaczenie członków Komisji: 
— prof. UG, dr hab. Jan Kortas  – recenzent. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW zaakceptowali kandydaturę przy jednym głosie się 
wstrzymującym. 
— Prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska – sekretarz. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie opowiedzieli się za wnioskiem. 
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— Prof. UG, dr hab.  GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk – członek Komisji. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie przyjęli kandydaturę. 
Ad 11. Sprawy doktorskie. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
11. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 
a) mgr Magdalena JaŜdŜewska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski) 
1. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – przewodniczący 
2. prof. UG, dr hab. Stefan Chwin 
3. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 
4. prof. UG, dr hab. ElŜbieta Mikiciuk 
5. prof. UG, dr hab. Jerzy Samp 
6. prof. UG, dr hab. Krystyna Turo 
7. prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie powołali Komisję. 
b) Mgr Joanna Drozd (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski) 
1. prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz – przewodniczący 
2. prof. UG, dr hab. Marion Brandt 
3. dr hab. Krzysztof Kornacki  
4. prof. dr hab. Tadeusz Linkner 
5. prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz  
6. prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski 
7. prof. UG, dr hab. Halina Popławska. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie powołali Komisję. 
c) Mgr Magdalena Chojnacka (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska) 
1. prof. dr hab. Krystyna Szcześniak – przewodnicząca 
2. prof. UG, dr hab. Marek Cybulski 
3. prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska 
4. prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz- Skrzypiec 
5. prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska 
6. prof. UG, dr hab. Zenon Lica  
7. prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie powołali Komisję. .                    
d) Mgr Andrzej Nazarewski (opiekun naukowy: prof. dr hab. Roman Kalisz) 
1. prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska – przewodnicząca  
2. dr hab. Tadeusz Danilewicz 
3. dr hab. Izabela Kępka 
4. prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa 
5. prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga 
6. prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska 
7. prof. dr hab. Krystyna Szcześniak. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie powołali Komisję. 
11. 2. Zmiana składu komisji doktorskiej: 
mgr Jarosław Błochowiak (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski);  
— w miejsce prof. Ewy Nawrockiej nie powołuje się dodatkowego członka Komisji.  
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zmienili skład Komisji. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
11. 3. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie zakresu egzaminu 
kierunkowego: 
a) mgr Anna Dębowska (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak); tytuł: Robert Redford – aktor, reŜyser, 
animator kultury.  
Zakres egzaminu kierunkowego: film amerykański lat sześćdziesiątych. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
b) Mgr Paweł Biliński (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak); tytuł: Kinematograf o sobie. Autotematyzm 
w polskim filmie fabularnym.  
Zakres egzaminu kierunkowego: kino polskie po 1989 roku. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
 
11. 4. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 
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Mgr Jarosław Błochowiak (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski); tytuł: Transgresje i powroty. 
De/konstrukcje paradygmatu ojcostwa w literaturze polskiej XX i XXI wieku. 
Obrona doktorska: 23.01. o godz. 11.15. Numer sali zostanie podany później.  
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
11. 5. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa: 
a) Mgr Maciej Rataj (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz); tytuł: Attitudes to Standard British English and 
Standard Polish Prevailing among Young Native Speakers of British English and Polish: A Study in Normative 
Linguistics and Comparative Sociolinguistics (Odbiór ogólnego języka angielskiego i polskiego przez młodych 
uŜytkowników rodzimych. Studium w zakresie językoznawstwa normatywnego i socjolingwistyki). 
Przewodnicząca: prof. Krystyna Szcześniak. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
b) Mgr Barbara Garofalo (promotor: prof. dr hab. Marian Szczodrowski); tytuł: Deutsche Partikeln-
Konstruktionen als fremdsprachlich-didaktisches Problem in der Oberschule (Niemieckie konstrukcje partykuł 
jako obcojęzyczno-dydaktyczny problem w szkole średniej) 
Przewodnicząca: prof. GraŜyna Łopuszańska 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
c) Mgr Katarzyna Harackiewicz (promotor: prof. UG, dr hab. Jan Data); tytuł: O bohaterze i przygodzie w 
powieściach historycznych dla dzieci i młodzieŜy Walerego Przyborowskiego 
Przewodniczący: prof. Edward Jakiel. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
d) Mgr Joanna Matyskieła (promotor: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski); tytuł: Czesław Miłosz – 
Jarosław Iwaszkiewicz. Dzieje osobistych i literackich relacji. 
Przewodniczący: prof. Edward Jakiel. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
e) Mgr Alesia Narloch (promotor: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska); tytuł: Латиница в  русском и 
белорусском письме (Łacinka w piśmie rosyjskim i białoruskim). 
Przewodnicząca: prof. Krystyna Szcześniak. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
11. 6. Zamknięcie przewodu doktorskiego: 
Mgr Katarzyna RóŜycka (promotor: prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska); tytuł: Neomitologia w twórczości 
Aleksandra Kondratjewa. 
Zamknięcie przewodu doktorskiego na wniosek doktorantki. 
W głosowaniu jawnym samodzielni członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
Ad 12. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 
Sprawy związane z tym punktem zostaną omówione podczas posiedzenie RW w styczniu 2013 r. 
Ad 13. Pracownie i zespoły badawcze. 
Zostały zgłoszone trzy wnioski o zaakceptowanie powołania następujących pracowni: 
— Pracowni Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki – dr Magdalena Bielenia-Grajewska; 
— Pracowni Badań nad Narracjami Pamięci Polsko-Niemieckiego Pogranicza Kulturowego – dr Miłosława 
Borzyszkowska-Szewczyk 
— Pracowni Schulzowskiej – prof. S. Rosiek. 
Wysoka Rada przyzwoliła na powołanie powyŜszych pracowni. 
Ad 14. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 15 listopada 2012 r. Prowadzenie obrad przejął 
dziekan, prof. A. Ceynowa. 
Skład RW 114 osób, w tym 80 pracowników samodzielnych; obecnych 64 osoby, w tym 50 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW protokół jednogłośnie został zatwierdzony. 
Ad 15.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zaapelował o udział w kolokwium habilitacyjnym dr Małgorzaty 
Milewskiej-Stawiany, które się  odbędzie 20.12.2012 r., i przypomniał  o obradach RW  10.01.2013 r. Podczas 
styczniowego posiedzenia Wysokiej Rady naleŜy przeprowadzić dyskusję nad przyszłością naszego Wydziału 
Jest ona szczególnie waŜna po tym, co zostało powiedziane w czasie spotkania z władzami rektorskimi.  

Dziekan poinformował teŜ o wyróŜnieniu prof. Jana Daty honorowym dyplomem Towarzystwa 
Literackiego im. Adama Mickiewicza. Następnie wręczył w imieniu Jego Magnificencji prof. H. Wątróbskiej 
powołanie na kierownika Katedry Slawistyki, prof. H. Popławskiej — nagrodę jubileuszową, a prof. D. 
Malcolmowi — list z gratulacjami i nagrodę za uzyskanie tytułu profesora.  

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia dziekan, prof. A. Ceynowa, zamknął je. 
Na tym protokół został zakończony. 
Protokółował Piotr Doroszewski. 

 


