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                                                                              Protokół 
                                                   posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 
                                                                 23 września 2010 roku 
 
 Dziekan, prof. A. Ceynowa, rozpoczął posiedzenie, przywitał zebranych i przypomniał, Ŝe z powodu 
toczących się dziesięciu procedur habilitacyjnych obrady RW będą musiały się odbywać częściej. Spośród 
napisanych dziesięciu rozpraw habilitacyjnych trzy ma juŜ recenzje, a następne oczekują na zrecenzowanie. 
 Następnie dziekan przekazał aktualne informacje o Ŝyciu naszej Uczelni. Inauguracja ogólna odbędzie 
się 1 października o godz. 10., wydziałowa zaś takŜe tego dnia, ale o 12. 30. Zwykłe posiedzenie Wysokiej Rady 
zostało wyznaczone14 X. W październiku jednak odbędą się jeszcze dwa spotkania poświęcone kolokwiom 
habilitacyjnym: 21 X kolokwium dr Zenona Licy z IFP, a 28 X  –  dr Eweliny Kamińskiej z Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 
 Studenci uczestniczący w posiedzeniach RW poprosili o zmianę porządku obrad. Na początku powinny 
się odbywać głosowania, w których bierze udział cała Wysoka Rada, w drugiej kolejności natomiast sprawy 
przedstawiane do decyzji pracownikom samodzielnym. Zebrani przychylili się do tej propozycji. 
 Podczas spotkania kolegium rektorskiego z dziekanami poruszono kwestię wykorzystania urlopów. 
Zaległy urlop naleŜy wykorzystać do 30 czerwca następnego roku, a jeŜeli pracownik tego nie zrobi, to 
pracodawca, czyli UG, moŜe zostać ukarany przez Państwową Inspekcję Pracy. Powinno się zatem 
wykorzystywać urlopy, lecz oczywiście nie w czasie zajęć ze studentami. 
 W czasie najbliŜszego posiedzenie senat UG ma się zająć m.in. dwoma sprawami. Po pierwsze   będzie 
rozpatrzony fakt braku w ciągu ostatnich pięciu lat podwyŜek pensji pracowników wyŜszych uczelni, gdy 
tymczasem nauczycielom obiecano o 7% wzrost płac. Po drugie zaś zostanie znowelizowany uczelniany statut, 
m.in. sposób rozpatrywania spraw dyscyplinarnych. 
 PoniewaŜ podczas lipcowego posiedzenia RW okazało się, Ŝe część członków pewnej komisji 
doktorskiej nie wzięła udziału w jej posiedzeniu, a inni nie pamiętali szczegółów jego przebiegu, zostaną 
powołane cztery duŜe komisje – dwie literaturoznawcze, jedna językoznawcza i jedna kulturoznawcza – które 
będą czuwać nad pracą poszczególnych komisji doktorskich, z nich wyłanianych. Pracownicy samodzielni są 
proszeni o zapisywanie się do tych komisji. 
 W związku z przejściem pani prof. ElŜbiety Biernat na emeryturę zebrani zostali poproszeni o 
podpisanie specjalnego listu do pani profesor. 
 Zostały takŜe przedstawione Wysokiej Radzie trzy ksiąŜki: 
Jerzy Samp, Gdańskie legendy nieznane, Gdańsk 2010; 
Fortunniejszy jest język, bo ten i dzisiaj jest miły, pod red. Zofii Głombiowskiej i Izabeli Bogumił, Gdańsk 2010; 
Theatrical Blends, ed. by Jerzy Limon i Agnieszka śukowska, Gdańsk 2010. 
  Po podaniu powyŜszych informacji dziekan, prof. A. Ceynowa, przeszedł do zatwierdzenia porządku 
obrad. Nikt nie zgłosił uwag do tego porządku i w głosowaniu jawnym został on jednogłośnie przyjęty.      
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawy personalne. 
2. Sprawy dotyczące toku studiów. 
3. Urlopy i stypendia naukowe. 
4. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr hab. Krystynie Maksimowicz, 
prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej.  
5. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Zenona Licy z Instytutu 
Filologii Polskiej. 
6. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Eweliny Kamińskiej z Instytutu 
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. 
7. Wniosek Komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Moniki Rzeczyckiej z Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej. 
8. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Danuty Stanulewicz-
Skrzypiec z Instytutu Anglistyki. 
9. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jana Sikory z Instytutu 
Filologii Germańskiej. 
10. Wniosek Komisji doprze prowadzenia nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyŜszych pani Moniki 
Wolak. 
11. Sprawy doktorskie. 
12. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 
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13. Zatwierdzenie protokółu posiedzenia Rady Wydziału z 8 lipca 2010 r. 
14. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili porządek posiedzenia. 
 
Ad. 1. Sprawy personalne.  
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
1. 1.  Zatrudnienia:  
a.  zatrudnienie prof. dr hab. Krystyny Szcześniak,  na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Slawistyki 
od 1.10. 2010 r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW przyjęła wniosek. 
b. Dr Joanna Zdrojewska, zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej od 
1.10.2010 r. na okres 3 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
c. Dr Marta Kowal, zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki w wymiarze 
½ etatu  od 1.10.2010 r. na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
d. Mgr Marta Bieszk, zatrudnienie (na zastępstwo) na stanowisku asystenta w Instytucie Filologii Germańskiej 
od 1.10.2010 r. do 30.06.2011 r. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
e. Mgr Jennifer Zieliński, zatrudnienie (na zastępstwo) na stanowisku asystenta w Instytucie Anglistyki od 
1.10.2010 r. na okres 1 roku. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
f. Dr Beata Sznurowska-Przygocka, zatrudnienie (awans) na stanowisku adiunkta w Katedrze Logopedii od 
1.10.2010 r. na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
g. Dr Agnieszka Witczak, zatrudnienie (awans) na stanowisku adiunkta w Katedrze Filologii Klasycznej od 
1.10.2010 r. na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
1. 2. Powołania: 
a. dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk (Instytut Filologii Germańskiej), powołanie do pełnienia funkcji 
Kierownika Zakładu Niemieckojęzycznej Literatury Gdańska w terminie 01.10.2010  - 31.07.2011 ( w miejsce 
prof. M. Ossowskiego, który będzie przebywał na urlopie naukowym w tym okresie). 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
b. Dr Kazimierz Musiał  (Katedra Skandynawistyki), powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Badań 
nad Współczesnymi Społeczeństwami Skandynawii  od 1.10.2010 r. ( w miejsce prof. A. Kubki). 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
Ad. 2. Sprawy dotyczące toku studiów. Obrady nad tym punktem poprowadziła dziekan, U. Patocka-Sigłowy. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
2. 1. Instytut Anglistyki przedłoŜył  prośbę o zgodę na wprowadzenie następującej zmiany w siatce 
specjalizacji translatorycznej dla studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2010/11.   
Siatka studiów drugiego stopnia filologia angielska, specjalizacja ‘translatoryka’ (studia rozpoczynające się 
w 2010 r.) 
ŚcieŜka ‘przekład specjalistyczny’: połączenie dwóch przedmiotów ‘wstęp do tłumaczeń specjalistycznych’ 1. 
rok, 15 godz. i ‘terminologia i zarządzanie terminologią’ 2. rok, 15 godz. w jeden przedmiot ‘tłumaczenia 
specjalistyczne i terminologia’ 1. rok, 15 godz. i 2. rok, 15 godz. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili wniosek. 
2. 2. Katedra Filologii Romańskiej wystąpiła z prośbą o wyraŜenie zgody na jednorazowe przesunięcia w 
siatkach studiów, które nie spowodują zmian ogólnej liczby godzin: 
- przedmiot ‘kultura obszaru językowego’ (wszystkie specjalizacje) z 1. semestru na 2. semestr; 
- specjalizacja translatoryczna: ‘tłumaczenia pisemne’ z 4. semestru na 3., ‘tłumaczenia ustne’ z 5. semestru na 
6., ‘tłumaczenia pisemne’ z 5.  semestru na 6.  
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Zmiany są podyktowane urlopami prowadzących. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili prośbę. 
2. 3.Katedra Filologii Romańskiej poprosiła o wyraŜenie zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego w 
roku akademickim 2010/11 przez dra Tomasza Swobodę. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili protokół. 
2. 4. Katedra Kulturoznawstwa poprosiła o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie na naszym kierunku w 
nadchodzącym roku akademickim 2010/2011 przez pracowników Katedry zatrudnionych na stanowisku 
adiunkta: 
a. wykładów i egzaminów kończących przedmiot (tam, gdzie przewidziane): 
dr Zbyszek Dymarski 
studia I stopnia – ‘filozoficzne i metodologiczne podstawy kulturoznawstwa’, wykład, II rok, semestry 3. –  4.,  
60 godzin (egzamin po 5. semestrze, 90 godzin); 
‘antropologia kultury’, wykład, II rok, semestry 3. – 4., 60 godzin (egzamin po 4 semestrze); 
studia II stopnia – ‘klasycy antropologii kultury’, wykład, I rok, 2. semestr, zaliczenie, 30 godzin; 
dr Magdalena Howorus-Czajka 
studia I stopnia – ‘historia sztuki’, wykład, II rok, semestry 3. – 4., 60 godzin (egzamin po 4. semestrze); 
studia II stopnia – ‘estetyka’, I  rok, wykład, semestry 1. – 2., 60 godzin, egzamin; 
dr Katarzyna Kaczor 
studia I stopnia – ‘problemy literatury i kultury masowej’, III rok, wykład – 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin, 2 
grupy, zaliczenie z oceną; 
dr Grzegorz Piotrowski 
studia I stopnia –  ‘kultura muzyczna, II rok, semestry 3. – 4., wykład – 30 godzin, ćwiczenia – 30 godzin, 
zaliczenie z oceną; 
b. egzaminów kończących przedmiot: 
dr Magdalena Sacha 
studia I stopnia –  ‘teoretyczne podstawy wiedzy o kulturze’, I rok, ćwiczenia, semestry 1. –  2., 60 godzin, 
egzamin dla całego roku;  
dr Monika Białek-Lubińska, dr Barbara Forysiewicz 
studia I stopnia –  ‘analiza i interpretacja tekstu’, I rok, ćwiczenia, semestry 1. – 2., 60 godzin, egzamin; 
c. seminariów magisterskich: 
dr Aleksandra Wierucka – seminarium na II roku MSU – kontynuacja z roku ubiegłego; 
dr Zbyszek Dymarski – seminarium na I roku MSU. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili prośbę. 
2. 5. Zakład Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki  poprosił o wyraŜenie zgody na zmianę zaliczenia na 
ocenę po 2. semestrze studiów stacjonarnych I stopnia na egzamin z następujących przedmiotów: ‘praktyczna 
nauka języka angielskiego’, ‘praktyczna nauka języka niemieckiego’. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili prośbę. 
2. 6. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej wystąpił z prośbą o zatwierdzenie nowej, medioznawczej 
specjalizacji na studiach stacjonarnych I stopnia na makrokierunku ‘rosjoznawstwo’. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili prośbę. 
2. 7. Instytut Filologii  Polskiej przedłoŜył  prośbę o zatwierdzenie siatki zajęć polonistycznych 
przeznaczonych dla studentów filologii polskiej z Harbin Normal University w Harbinie. Ramowy profil zajęć i 
liczba godzin dydaktycznych zostały uzgodnione z władzami UG i przedstawicielami uczelni chińskiej. Zajęcia 
przewidziane w siatce prowadzić będą wykładowcy z Pracowni Nauczania Języka Polskiego jako Obcego oraz 
inni pracownicy IFP i Wydziału.  
W głosowaniu jawnym  wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.   
2. 8. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  poprosił o jednorazowe przesunięcie z semestru zimowego na 
letni następujących zajęć na III roku specjalizacji biznesowo-gospodarczej na makrokierunku ‘rosjoznawstwo’:  
‘gospodarka rosyjska’ (30 godz. wykładu) i ‘marketing międzynarodowy’ (15 godz. ćwiczeń). 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili prośbę. 
Ad. 3. Urlopy i stypendia naukowe. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S Rosiek. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
3. 1. Urlopy naukowe: 
a. dr Katarzyna Kaczor (Katedra Kulturoznawstwa) poprosiła o udzielenie urlopu habilitacyjnego w terminie 
1.10.2010 – 30.01.2011 r. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW udzieliła urlopu. 
b. Mgr Sebastian JaŜdŜewski (Katedra Skandynawistyki) przedłoŜył prośbę o udzielenie urlopu szkoleniowego 
w terminie 1.10.2010 – 30.09.2011 r. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
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RW przychyliła się do prośby. 
3. 1. Stypendia doktorskie i habilitacyjne: 
a. dr Izabela Kępka (Instytut Filologii Polskiej)wystąpiła z prośbą o przyznanie  stypendium habilitacyjnego od 
1.10.2010 do 31.03.2011 r.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyznała stypendium. 
b. Dr Tomasz Wiśniewski (Instytut Anglistyki) poprosił o przedłuŜenie  stypendium habilitacyjnego od 
1.10.2010 do 31.03.2011 r.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przedłuŜyła stypendium. 
c. Dr Krystyna Krawiec-Złotkowska (Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku) poprosiła o ocenę 
dorobku naukowego w związku z pobieraniem stypendium habilitacyjnego w macierzystej uczelni. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW pozytywnie oceniła dorobek. 
Ad. 4. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr hab. Krystynie 
Maksimowicz z Instytutu Filologii Polskiej  –  przyjęcie recenzji, podjęcie uchwały o poparciu wniosku o 
nadanie tytułu profesora i przekazanie do dalszego procedowania. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
  Wniosek Komisji przedstawiła jej przewodnicząca, prof. I. Kadulska. Komisja zapoznała się z czterema 
recenzjami, które wpłynęły na ręce dziekana Wydziału Filologicznego UG. Ich autorami są profesorowie: prof. 
dr hab.  Teresa Kostkiewiczowa z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prof. dr hab. Barbara Wolska 
z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Janusz Maciejewski z Szkoły WyŜszej Psychologii Społecznej w 
Warszawie oraz prof. dr hab. Józef Tomasz Pokrzywniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i stwierdziła, Ŝe 
wszystkie te recenzje są jednoznacznie pozytywne.  Recenzenci stwierdzają, Ŝe dr hab. Krystyna Maksimowicz, 
profesor nadzwyczajny UG, spełnia ustawowe wymogi, niezbędne dla uzyskania tytułu naukowego profesora.  
 W opinii Komisji recenzje oceniają dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny kandydatki do 
tytułu profesora w sposób wyczerpujący. Dlatego  Komisja występuje z wnioskiem o ich przyjęcie i wnosi, by 
Rada Wydziału Filologicznego UG o podjęła uchwałę o nadaniu tytułu naukowego profesora dr hab. Krystynie 
Maksimowicz i przekazaniu sprawy do dalszego procedowania. 
Podjęcie uchwały o poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW podjęła uchwałę popierającą wniosek. 
Ad. 5. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Zenona Licy z Instytutu 
Filologii Polskiej - przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do kolokwium i wyznaczenie terminu 
kolokwium. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
 Wniosek Komisji został przedstawiony przez jej przewodniczącego, prof. E. Łuczyńskiego. Komisja 
zapoznała się z recenzjami napisanymi przez prof. prof. Zofię Abramowicz, Marię Biolik, Edwarda Brezę i 
Aleksandrę Cieślikową. Recenzenci jednoznacznie pozytywnie oceniają rozprawę habilitacyjną dra Z. Licy 
„Sposoby adaptacji nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich w polszczyźnie”, a takŜe dorobek kandydata. 
Komisja zatem, podzielając tę ocenę, występuje o dopuszczenie habilitanta do kolokwium.  
Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało. 
RW podjęła uchwałę o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. Odbędzie się ono 21 października o 13. 30. 
Ad. 6. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Eweliny Kamińskiej z 
Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego - przyjęcie recenzji, wniosek o dopuszczenie do 
kolokwium i wyznaczenie terminu kolokwium. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 

Wniosek przedstawiła przewodnicząca Komisji, prof. M . Brandt. Komisja zapoznała się z czterema 
recenzjami przygotowanymi przez prof. dr. hab. Jerzego Sampa (Uniwersytet Gdański), prof. dr. hab. Marka 
Zyburę (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta przy Uniwersytecie Wrocławskim), 
wyznaczonych przez Radę Wydziału  oraz prof. dr. hab. Huberta Orłowskiego (profesor-senior Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu) i prof. dr hab. ElŜbietę Dzikowską (Uniwersytet Łódzki) powołanych przez 
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych.  

Wszyscy recenzenci oceniają pracę habilitacyjną dr E. Kamińskiej pozytywnie. Są oni takŜe zgodni w 
całościowej pozytywnej ocenie osiągnięć habilitantki. Komisja podziela opinie recenzentów i rekomenduje 
Wysokiej Radzie podjęcie decyzji o dopuszczeniu dr Eweliny Kamińskiej do kolokwium habilitacyjnego. 
Uchwała o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek Komisji. Kolokwium habilitacyjne odbędzie się 28 października o godz. 13. 30.  
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Ad. 7. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Moniki Rzeczyckiej z 
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej . 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 

Wniosek Komisji przedstawił, w zastępstwie jej przewodniczącego i prof. Franciszka Apanowicza, 
prof. T. Bogdanowicz. Komisja zapoznała się z dokumentacją i powzięła przekonanie, Ŝe dr Monika Rzeczycka 
jest niewątpliwie jedną z najwybitniejszych przedstawicielek rusycystyki literaturoznawczej młodszego 
pokolenia na naszym Uniwersytecie. Ma ona powaŜne osiągnięcia na wszystkich polach działalności, tak 
naukowej, jak dydaktycznej i organizacyjnej. 

Biorąc to wszystko pod uwagę, Komisja uznała, Ŝe wszczęcie procedury przewodu habilitacyjnego dr 
M. Rzeczyckiej jest ze wszech miar uzasadnione. Jednocześnie proponuje Wysokiej Radzie, aby na recenzentów 
dorobku naukowego kandydatki i jej ksiąŜki habilitacyjnej „Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca 
XIX – początku XX wieku” (Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010) zostali powołani prof. UG dr hab. ElŜbieta 
Biernat i prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
a. Podjęcie uchwały o wszczęciu procedury. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW uchwaliła wszczęcie procedury habilitacyjnej. 
b. Wyznaczenie recenzentów. 
–  Prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała recenzenta.  
– Prof. UG, dr hab. ElŜbieta Biernat.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała recenzentkę. 
Ad. 8. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Danuty Stanulewicz 
-Skrzypiec z Instytutu Anglistyki. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 

W  związku z odejściem prof. Romana Kalisza oraz przejściem na emeryturę prof.  Mariana 
Szczodrowskiego naleŜy uzupełnić skład Komisji o dwie osoby, a mianowicie o 
prof. UG, dr hab. Zoję NowoŜenową oraz  
dr hab. Joannę Jereczek-Lipińską.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
Ad. 9. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jana Sikory z 
Instytutu Filologii Germańskiej. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 

W  związku z odejściem prof. Romana Kalisza oraz przejściem na emeryturę prof.  Mariana 
Szczodrowskiego, naleŜy uzupełnić skład Komisji o dwie osoby, a mianowicie o  
prof. UG, dra hab. Józefa Grabarka,     
prof. dr hab. Krystynę Szcześniak 
i prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk, która przejmie funkcję przewodniczącej Komisji. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
Ad. 10. Wniosek Komisji do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyŜszych i uprawnień 
nauczycielskich pani Moniki Wolak.  
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
 
Po zapoznaniu się z dokumentami Komisja, działając w oparciu o § 4 pkt. 1. Rozporządzenia MEiN z dnia 24 
lutego 2006 r., proponuje Wysokiej Radzie podjęcie uchwały w sprawie: 
Uznania dyplomu/świadectwa pani Moniki Wolak uzyskanego na Uniwersytecie w Siegen (Niemcy) za 
równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyŜszych II stopnia filologia, specjalizacja filologia germańska, 
dwuprzedmiotowa specjalizacja nauczycielska z językiem francuskim, uzyskanym w kraju. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 
RW nostryfikowała dyplom. 
Ad. 11. Sprawy doktorskie.  
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
11. 1. Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskich: 
a. mgr Monika Rymaszewska-Chwist (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński);  
w miejsce prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego – prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
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b. Mgr Dorota Majewicz (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz);  
w miejsce prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego – prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, 
w miejsce prof. dr hab. Jolanty Maćkiewicz – prof. UG, dr hab. Ludmiła Jankowska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
c. Mgr Milena Leszman (promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa);  
w miejsce prof. Marka Wilczyńskiego – prof. UG, dr hab. David Malcolm, 
w miejsce prof. ElŜbiety Biernat – prof. dr hab. Michał Mrozowicki. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 
RW zmieniła skład Komisji. 
d. Mgr Kamila Ścisłowicz (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny);  
w miejsce prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego – prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 
RW zmieniła skład Komisji. 
e. Mgr Dominika Janus (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny);  
w miejsce prof. dr. hab. Mariana Szczodrowskiego – dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 
RW zmieniła skład Komisji. 
f. Mgr Renata Suchenek (promotor: prof. UKW, dr hab. Andrzej Dyszak); 
w miejsce prof. M. Szczodrowskiego – prof. UG BoŜena Matuszczyk. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się  wstrzymało.  
RW zmieniła skład Komisji.  
11. 2. Korekta tytułu pracy doktorskiej: 
mgr Dorota Majewicz (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz); tytuł: Aksjologiczne aspekty perswazji w ujęciu 
kognitywnym. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, 1 się wstrzymał. 
RW zatwierdziła tytuł pracy. 
11. 3. Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów: 
a. mgr Iwona Mokwa-Tarnowska (promotor: prof. dr hab. Roman Kalisz); tytuł: Traditional and Blended 
Approaches to Technical Writing in English (Ujęcie tradycyjne i według teorii amalgamatów pisania 
technicznego w języku angielskim); 
– prof. dr hab. Janusz Arabski 
– prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
b. Mgr Renata Suchenek (promotor: prof. UKW, dr hab. Andrzej Dyszak); tytuł: Orzeczenia syntetyczne 
wyraŜające percepcję wzrokową; 
– prof. dr hab. Henryka Sędziak (Białystok) 
– prof. dr hab. Edward Łuczyński.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
c. Mgr Beata Czechowska-Derkacz (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec); tytuł: Współczesne sposoby 
kreacji wizerunku polskiego polityka w mediach (wybrane przykłady); 
– prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Wrocław) 
– prof. dr hab. Wiktor Pepliński (WNS UG). 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. 
RW przyjęła wniosek. 
d. Mgr Kamila Ścisłowicz (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny); tytuł: Zu den Euphemismen im Deutschen 
und Polnischen in ausgewählten lexikalisch-semantischen Feldern (Eufemizmy w języku niemieckim i polskim w 
wybranych polach leksykalno-semantycznych);  
– prof. UAM, dr hab. Czesława Schatte 
– prof. dr hab. Marian Szczodrowski. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
11. 4. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych: 
mgr Izabela Gawrońska-Meler (promotor: prof. dr hab. Irena Kadulska); tytuł: Kobieca dusza, czułość serca i 
sentymenty. O polskim oświeceniowym czytaniu tragedii Jean Racine’a. 
Przewodnicząca komisji: prof. K. Turo.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW nadała stopień doktora. 
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Ad. 12. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich 
PrzedłuŜenie po IV roku do 30 września 2011 roku. 
 

 doktorant promotor 
otwarcie 
przewodu 

 

 mgr Jarosław Błochowiak prof. Zbigniew Majchrowski 14.06.2007 
 mgr Dominika Janus prof. Andrzej Kątny 15.01.2009 
 mgr Dorota Skowrońska prof. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 19.06.2008 
 mgr Anna Śliwa prof. Kazimierz Nowosielski 13.12.2007 
 mgr Magdalena Toczyńska prof. Irena Kadulska 15.05.2008 
 mgr Izabela Tusk prof. Zbigniew Majchrowski         19.06.2008 
  mgr Ewelina Dampc  prof. Jan Ciechowicz  19.06.2008   

studia 
stacjonarne 

RW przyjęła tę informację do wiadomości. 
 Następnie dziekan, prof. S Rosiek, poinformował Wysoką Radę o aktualnych problemach tych studiów. 
W ubiegłym roku akademickim seminaria otwarte spotkały się z duŜym uznaniem studentów. Dziekan 
podziękował tym, którzy je prowadzili. Te seminaria stwarzają moŜliwość pogłębionego rozwoju tym 
studentom, którzy nie piszą pracy doktorskiej. Jako przykład pobudzania takiego rozwoju moŜe słuŜyć 
seminarium prowadzone przez prof. K. Szcześniak. Uczęszczający na nie realizowali program badawczy i  
napisali prace seminaryjne, które teraz są przygotowywane do opublikowania.  
 PoniewaŜ przybyło 80 nowych studentów, ich całkowita liczba w tej chwili wynosi 304 osoby. Spośród 
nich 240 znajdzie się na seminariach otwartych, zatem liczba tych seminariów powinna wzrosnąć do minimum 
18. Zamiar prowadzenia seminariów wyrazili prof. prof. M. Brandt, M. Czermińska, E. Graczyk, E. Rogowska-
Cybulska, K. Szcześniak, H. Wątróbska, K. Zięba, M. Adamiec, A. Ceynowa, J. Ciechowicz, W. Kubiński, J. 
Limon, T. Linkner, J. Treder oraz M Wilczyński. Dziekan zachęcił innych do otwarcia seminariów, zwłaszcza 
językoznawców, bo seminariów językoznawczych jest mało. Tematy seminariów muszą być sformułowane 
według syllabusa, a cała sprawa powinna zostać zamknięta do 30 września. Prowadzącemu wlicza się do pensum 
30 godz. 
 Z praktyk został zwolniony IV rok, I rok zaś ma albo hospitować zajęcia promotorów, albo je 
współprowadzić. Pozostali, tzn. II i III rok, powinni przeprowadzić od 30 do 90 godz. zajęć. NaleŜy je tak 
rozłoŜyć, by np. wszystkie 90 godz. nie wypadło w jednym semestrze. Promotor zalicza te zajęcia i wpisuje je do 
indeksu. WyraŜają na nie zgodę zaś i planują je kierownicy jednostek. 
 Prof. E. Graczyk wystąpiła z propozycją, Ŝeby zamiast prowadzić zajęcia, doktoranci podejmowali się 
indywidualnej opieki nad jednym studentem z Chin. Dzięki temu zliczaliby praktykę w wymiarze 30 godz. Ten 
pomysł został przyjęty. 
 Z kolei prof. G. Tomaszewska zapytała, skąd dla doktorantów wziąć taką liczbę godzin, skoro niektóre 
zakłady mają ich niedobór. Prof. S. Rosiek odpowiedział, Ŝe liczba mających odbyć praktyki sięga 140 osób. 
JeŜeli więc brakuje godzin, to niech współprowadzą zajęcia. 
 Prof. M. Czermińska zgłosiła postulat, by na studentów i I roku, i następnych lat nałoŜyć obowiązek 
dołączania do rocznych sprawozdań kopii napisanych przez nich artykułów, referatów lub fragmentów prac 
doktorskich zaopiniowanych przez promotora. Taka opinia nie byłaby potrzebna, gdyby zostały one 
opublikowane. 
Ad. 13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 8 lipca 2010 r. 
Skład RW 107 osób w tym pracowników samodzielnych 74, obecnych 69 osób w tym 55 samodzielnych. 
W głosowaniu  jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili protokół. 
 
Ad. 14.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 Kierowniczka dziekanatu, dr K. Świerk, powiedziała, Ŝe 1 października na stronie internetowej zostanie 
opublikowane Zarządzenie nr  1/F010/2010 Dziekana Wydziału Filologicznego z dnia 1 października 2010 r. w 
sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzonych mu 
zadań. Poprosiła następnie, Ŝeby członkowie Wysokiej Rady mający u siebie karty do głosowań oddali je. 
Rośnie bowiem liczba osób uczestniczących w posiedzeniach i moŜe tych kart zabraknąć. Przypomniała teŜ o 
inauguracji, wystąpieniu podczas niej w togach i podziękowała za dzisiejszą frekwencję. 
 Na tym protokół został zakończony. 
 Protokółował Piotr Doroszewski. 
 


