Protokół
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
26 września 2013 roku
Prof. A. Ceynowa, dziekan, otworzył posiedzenie i powitał zebranych, a następnie przekazał nowe
wiadomości o życiu Wydziału. Zaczął od przedstawienia książki prof. Ewy Graczyk, Od Żmichowskiej do
Masłowskiej. O pisarstwie w nadwiślańskim kraju, Wyd. UG, Gdańsk 2013, a potem przeszedł do kolejnych
informacji.
Senat UG przyznał naszemu Wydziałowi szereg stanowisk profesorskich, mianowicie stanowiska
profesora zwyczajnego prof. prof. A. Blaimowi, S. Chwinowi, D. Malcolmowi i K. Nowosielskiemu, stanowiska
profesora nadzwyczajnego natomiast prof. prof. Janinie Bartoszewskiej, A. Lewińskiej, M. MilewskiejStawiany, Wu-Lan, M. Baranowi tudzież Z. Kaźmierczykowi. Senat był też poruszony dużą liczbą wniosków o
profesurę złożonych przez pracowników WF.
W imieniu rektora UG dziekan przekazał gratulacje dr hab. Reginie Wyżkiewicz-Maksimow za
podniesienie kwalifikacji, a gratulacje i nagrody z okazji jubileuszów prof. prof. K Turo, L. Jankowskiej, A.
Marchewce, A. Kątnemu oraz O. Sokołowskiej.
Rektor UG przyznał sześć nagród pracownikom WF. Nagrody indywidualne otrzymali prof. prof. S.
Chwin i P. Mrozowicki – I stopnia, prof. prof. E. Czaplewska i A. Lewińska – II stopnia, dr hab. M. Jarmułowicz
i dr K. Wojan – III stopnia, nagrodę zespołową I stopnia zaś – prof. I. Fijałkowska-Janiak, prof. M. Rzeczycka,
dr D. Oboleńska, dr K. Arciszewska tudzież mgr K. Rutecka.
Dziekan, dr U. Patocka-Sigłowy, przygotowała szczegółowe dane o tegorocznej rekrutacji. Obliczyła
i średnią liczbę kandydatów na poszczególne kierunki studiów, i średnie liczby punktów ze świadectw przez
nich złożonych. Dla całego Wydziału średnia liczba kandydatów na kierunek I stopnia wyniosła 4,24, a średnia
liczba punktów z ich świadectw – 95. Te dwie wartości rozkładały się następująco dla poszczególnych
kierunków:
sinologia – 12,77 kandydata; 126 pkt.
iberystyka – 11,54; 117
zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menadżerska – 11,5; 110
skandynawistyka – 9,28; 125
filologia angielska – 9,21; 120
amerykanistyka – 5, 73; 110
lingwistyka stosowana – 4,28; 123
zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menadżerska – 4,0; 83
logopedia – 3,34; 80
wiedza o teatrze – 2,47; 83
filologia rosyjska – 2,46; 99
filologia polska – 2, 37; 87
slawistyka – 2,27; 66
kulturoznawstwo – 2,25; 64
filologia germańska – 1,77; 83
filologia romańska – 1,76; 77
rosjoznawstwo – 1,49; 75
filologia klasyczna – 0,92; 75
etnofilologia kaszubska – zbyt mała liczba kandydatów; należy się zastanowić, jak nie stracić kaszubistów z
naszego Uniwersytetu; być może trzeba będzie z powrotem wprowadzić specjalność kaszubistyczną.
Rekrutacja na II stopień – choć jeszcze nie wszystkie kierunki ją zamknęły – kształtowała się
następująco:
filologia angielska, traslatoryka – 3,83 kandydata
filologia angielska – 1,85
logopedia – 1,44
filologia rosyjska – 1,18; 4 miejsca wolne
amerykanistyka – 1,17; 8 miejsc wolnych
kulturoznawstwo – 1,15; 4 miejsca wolne
filologia polska – 0,93; 8 miejsc wolnych
filologia romańska – 0,93; nabór trwa
slawistyka – 0,93; nabór trwa
skandynawistyka – 0,85; 8 miejsc wolnych
lingwistyka stosowana – 0,8; nabór trwa
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filologia klasyczna – 0,52; przyjęto 13 osób, ale rektor wyraził zgodę na uruchomienie kierunku z zastrzeżeniem
jednak, że nabór będzie się odbywał co dwa lata
filologia germańska – 0,47; przyjęto 35 osób , a 44 miejsca są wolne, więc nabór trwa.
Tu średnia dla Wydziału wynosi 1,18 kandydata, czyli jest bardzo niedobrze.
Tendencje demograficzne w naszym województwie, z którego pochodzi 90% kandydatów chcących
studiować w UG, wskazują, że nie będzie możliwe utrzymanie dotychczasowej liczby studentów. W latach 2011
– 2013 szkoły średnie województwa pomorskiego opuściło 198 tys. absolwentów, czyli średnio po 66 tys.
rocznie. Z tej liczby 60% ubiega się o przyjęcie na studia, a tylko trzy gdańskie uczelnie – UG, PG i GUM przyjmują 12 tys. studentów rocznie. W latach 2014 – 2017 jednak pomorskie szkoły średnie opuści 86 tys.
absolwentów (sic!), czyli po 28 tys. rocznie. Z tej liczby 60% to ok. 19 tys. Za 4 lata natomiast rozpocznie się
trzyletni cykl, który zaowocuje 75 tys. absolwentów, zatem średnio po 25 tys. rocznie. Z tych liczb wynika
niezbicie, że nie utrzymamy obecnej liczby studentów, bo za 4 – 5 lat może się zgłosić nawet o 60%
kandydatów mniej, choć w tej chwili jesteśmy jedną z trzech uczelni w Polsce, na których jeszcze nie
zmniejszyła się liczba studiujących. Inne uczelnie, w tym także UW, straciły ok. 25% kandydatów i studentów.
Żeby wszelako nie musieć zwalniać pracowników w wyniku spadku liczby godzin, trzeba dokonać
przekształceń struktury WF. Kolegium dziekańskie postanowiło, że w ciągu tego roku akademickiego musi
nastąpić połączenie Katedry Slawistyki z Instytutem Filologii Wschodniosłowiańskiej. Powstanie w ten sposób
jednostka o nowej nazwie i nowym kierownictwie. Do końca października natomiast Katedra Filologii
Klasycznej powinna wybrać jednostkę, z którą się połączy. Władze nowych jednostek należy wybrać do 15
listopada br. Dzięki tym przekształceniom będzie można racjonalnie gospodarować przydziałem godzin.
Trzeba też otwierać nowe kierunki będące wynikiem współpracy między jednostkami. Musimy więc
utworzyć elitarne studia magisterskie na naszym Wydziale, które by były przedsionkiem studiów doktoranckich.
Na iberystyce powstanie nowy kierunek – filologia portugalska. Po połączeniu wszystkich sił filmoznawczych
zaś powołamy filmoznawstwo jako nowy kierunek w Katedrze Kulturoznawstwa. Być może uda się
spowodować powrót prof. M. Przylipiaka. Rektor sugerował otworzenie turkologii, bo tym jest zainteresowana
ambasada Turcji. Można by przeto uruchomić arabistykę, a w niej turkologię. Aby jednak nowe kierunki ruszyły
w przyszłym roku akademickim, trzeba je zgłosić w Senacie UG najpóźniej w grudniu br.
Po podaniu powyższych wiadomości dziekan, prof. A. Ceynowa, do procedowania porządku obrad.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
Ponieważ żadne uwagi do porządku posiedzenia nie zostały zgłoszone, nastąpiło głosowanie, w którego wyniku
ten porządek jednogłośnie przyjęto.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat stanu prac nad platformą czasopism naukowych Wydziału Filologicznego.
2. Sprawy personalne i wnioski komisji oceniających.
3. Sprawy dotyczące toku studiów.
4. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Mirosławy Modrzewskiej z
Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.
5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Zenobii Jaroszak z Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Ewy Cwanek-Florek z Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
7. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab.
Markowi Adamcowi, prof. UG, z Katedry Kulturoznawstwa.
8. Sprawy doktorskie.
9. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich.
10. Pracownie i zespoły badawcze.
11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 12.09.2013 r.
12. Sprawy bieżące wolne wnioski.
Ad 1. Informację na temat stanu prac nad platformą czasopism naukowych Wydziału Filologicznego oraz zasad
finansowania czasopism w roku 2013/2014 przedstawił dziekan, prof. S. Rosiek. Zaprosił też redakcje czasopism
na spotkanie 2 X o godz. 14.
Ad 2. Sprawy personalne.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
2. 1. Zatrudnienie:
a. mgr Gunnel Bergström – zatrudnienie na stanowisku lektora w Katedrze Skandynawistyki na umowę o pracę
od 1.12.2013r. na okres 3 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW zgodziła się na zatrudnienie.
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b. Mgr Anna Kowalczyk – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Skandynawistyki na umowę o
pracę od 1.10.2013r. na okres 5 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW zgodziła się na zatrudnienie.
c. Mgr Ewa Falkiewicz – przedłużenie zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Filologii
Wschodniosłowiańskiej na umowę o pracę od 1.10.2013r. na okres 3 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 58 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał.
RW zgodziła się na zatrudnienie.
2. 2. Powołanie
- dr Arkadiusz Misztal – powołanie do pełnienia funkcji wicedyrektora ds. studenckich w Instytucie Anglistyki
i Amerykanistyki w roku akademickim 2013/2014 w związku z urlopem naukowym prof. Jean Ward pełniącej
obecnie tę funkcję.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się wstrzymał.
RW zatwierdziła powołanie.
2. 3.Wnioski komisji oceniających.
Przedłużenia zatrudnienia zgodnie z & 174. Statutu UG:
a. dr Dušan Paždjerski z Katedry Slawistyki – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na zasadzie
mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
b. Dr Zofia Pomirska z Instytutu Filologii Polskiej –- przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na zasadzie
mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był
przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
c. Dr Żanna Sładkiewicz z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej – przedłużenie zatrudnienia na etacie
adiunkta na zasadzie mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
d. Dr Aleksandra Wierucka z Katedry Kulturoznawstwa – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na
zasadzie mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
e. Dr Magdalena Sacha z Katedry Kulturoznawstwa – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na zasadzie
mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
f. Dr Bartosz Dąbrowski z Instytutu Filologii Polskiej – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na zasadzie
mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
g. Dr Magdalena Kreft-Świetlik z Instytutu Filologii Polskie j – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na
zasadzie mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
h. Dr Dorota Karwacka-Pastor z Instytutu Filologii Romańskiej – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta
na zasadzie mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
i. Dr Katarzyna Kaczor z Katedry Kulturoznawstwa – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na zasadzie
mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
j. Dr Magdalena Dalman z Instytutu Filologii Polskiej – przedłużenie zatrudnienia na etacie adiunkta na
zasadzie mianowania na okres 2 lat.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 1 był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW przedłużyła zatrudnienie.
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Ad 3. Sprawy dotyczące toku studiów. Procedowaniu tego punktu przewodniczyła dziekan, prof. I. Kępka.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
3. 1. Zatwierdzenie zasad rekrutacji na kierunek ‘wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej’ w roku
akademickim 2014/2015.
Studia stacjonarne pierwszego stopnia
Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4
przedmiot
mnożnik przedmiotu
język polski
0,4
język obcy
0,2
jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS,
0,4
matematyka
1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za
ten przedmiot.
2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym
mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
3. § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą
międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust.
4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 6 Uchwały Senatu.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
3.
2.
Katedra
Logopedii
prosi
o
wyrażenie
zgody
na
prowadzenie
wykładów
i seminariów przez adiunktów w roku akademickim 2013/2014 na kierunku ‘logopedia’ przez następujące
osoby:
studia I stopnia
dr L. Bobkowicz-Lewartowska (psychologia ogólna - I rok)
dr n. med. E. Spodnik (anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu – I rok)
dr n. med. B. Sznurowska-Przygocka (flementy foniatrii – I rok, profilaktyka logopedyczna – I rok, przedmiot
medyczny do wyboru – II rok, proseminarium – II rok)
dr A. Walencik-Topiłko (emisja i higiena głosu – I rok, logorytmika - II rok, metody diagnozy i terapii jąkania –
III rok, afazja – III rok)
dr K. Kmita-Zaniewska (pedagogika – I rok, pedagogika – III rok)
dr A. Banaszkiewicz (dyslalia {diagnoza i terapia}- II rok, podstawy dydaktyki i metodyki logopedii – II rok)
dr B. Łukaszewska (oligofrenopsychologia – II rok)
dr M. Dalman (Literatura powszechna – II rok)
dr B. Kapela-Bagińska (dydaktyka języka polskiego – II rok)
dr Z. Pomirska (dydaktyka literatury – II rok)
dr M. Pomirska (przedmiot polonistyczny do wyboru – II rok, literatura dla dzieci
i młodzieży – II rok)
dr B. Kamińska (proseminarium – II rok, kultura języka polskiego – III rok, seminarium dyplomowe – III rok)
dr n. med. P. Radziwiłłowicz (elementy psychiatrii – III rok)
dr E. Kowalewska (surdologopedia – III rok)
dr K. Kaczorowska-Bray (oligofrenologopedia - III rok)
dr M. Chmiel (ewaluacja i pomiar dydaktyczny - III rok);
studia II stopnia
dr
n.
med.
J.
Dziewiątkowski
(wybrane
zagadnienia
z
neuroanatomii,
neurofizjologii
i patologii mowy - I rok)
dr J. Kozłowski (neuropsychologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń mowy – I rok,
psychologia kliniczna dzieci i młodzieży – I rok, parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego – II rok,
zaburzenia komunikacji u dzieci autystycznych – II rok)
dr n. med. P. Radziwiłłowicz (podstawy psychiatrii dziecięcej – I rok)
dr A. Walencik-Topiłko (metodyka emisji głosu – I rok, jąkanie - diagnoza i terapia – II rok)
dr n. med. M. Świerkocka (neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się – I rok, neuropatologia afazji i
dysartrii – I rok)
dr K. Kaczorowska-Bray (diagnoza i terapia afazji i dysartrii – I rok, diagnoza i terapia dziecka z mózgowym
porażeniem dziecięcym – I rok, wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu – I rok,
wspomagające sposoby porozumiewania się – II rok, mowa osób z zaburzeniami psychicznymi – II rok, afazja
dziecięca - diagnoza i terapia – II rok)
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dr n. med. D. Gąsecki (badanie neurologiczne pacjenta z uszkodzeniem OUN – I rok)
dr B. Łukaszewska (badanie neuropsychologiczne pacjenta z uszkodzeniem OUN – I rok, psychologiczne
aspekty pracy z osobami w podeszłym wieku – II rok)
dr n. med. I. Domżalska-Popadiuk (podstawy neonatologii – I rok)
dr E. Kowalewska (metody pracy logopedycznej z dzieckiem niedosłyszącym – II rok)
dr A. Banaszkiewicz (terapia logopedyczna dzieci z rozszczepami – II rok)
dr n. med. W. Nyka (podstawy fizjoterapii – II rok, rehabilitacja chorego z afazją – II rok, metody wspomagające
rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznymi – II rok)
dr n. med. J. Jabłońska-Brudło (metody wspomagające rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznymi –
II rok).
Katedra Logopedii prosi o jednorazową zmianę w roku akademickim 2013/2014 wykładów na ćwiczenia w
zakresie następujących przedmiotów:
arteterapia (II rok, studia II stopnia) i wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń rozwoju (II rok, studia II
stopnia).
Powyższa prośba związana jest z brakiem specjalistów o odpowiednim stopniu naukowym w Katedrze
Logopedii i w jednostkach z nią współpracujących.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
3. 3. Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie
wykładów w roku akademickim 2013/14 przez następujących adiunktów:
dr Magdalena Grabowska
dr Grzegorz Grzegorczyk
dr Piotr Kallas
dr Hadrian Lankiewicz
dr Renata Rozalowska-Żądło
dr Jolanta Hinc.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
3. 4. Instytut Filologii Germańskiej – zwraca się z prośba o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zajęć przez
następujące osoby ze stopniem doktora:
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Dr
Miłosława
Borzyszkowska-Szewczyk
Lp.

Przedmiot

1
2
3

wstęp do literaturozn.
polsko-niemieckie pogranicze kulturowe
polsko-niemieckie pogranicze kulturowe

Typ
zajęć
w
w
w

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

I / I st.
I / II st.
II / II st.

stac.
stac.
stac.

30
30

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

I / I st.
II /I st.
I / II st.
II / II st.
I / II st.

niestac.
niestac.
niestac. 20
niestac. 30
stac.

Typ
zajęć
sem.
w
w

Rok/stopień

Tryb

II / II st.
III / I st.
II / I st.

stac.
30
niestac. 10
stac.

Typ
zajęć
w
sem

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

II /II st
III / I st.

stac.
stac.

30
30

Typ
zajęć
w
w
w

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

I / I st.
II / I st.
I / II st.

stac.
stac.
stac.

15
30

w

II / I st.

stac.

15

w
w

II / I st.
I + II / II st.

niestac.
niestac. 20

20

Rok/stopień

Tryb

III / I st.
III / I st.
III / I st.
II / II st.
I / II st.

stac.
niestac. 25
niestac. 18
niestac. 15
stac.

Rok/stopień

Tryb

30

Dr Janina Gesche
Lp.

Przedmiot

1
2
3
4
5

wstęp do literaturoznawstwa
historia literatury niem.
współczesna literatura niemiecka
seminarium magisterskie
wykład monograficzny

Typ
zajęć
w
w
w
sem.
w

20
20
30
15

Dr Agnieszka Haas
Lp.

Przedmiot

1
2
3

seminarium magisterskie
tłumaczenia tekstów literac.
przekład tekstów literackich

Sem. zimowy Sem. letni
30
15

Dr Dominika Janus
Lp.

Przedmiot

1
2

leksykologia kontrast. (zajęcia wybrane)
seminarium dyplomowe

30

Dr Katarzyna Lukas
Lp.

Przedmiot

1
2
3

wstęp do teorii przekładu
teoria przekładu
teoria tłumaczenia
przekład tekstów literackich/
wyboru)
teoria przekładu
elementy teorii translacji

4
5
6

użytkowych

(do

30
30
30

Dr Izabela Olszewska
Lp.

Przedmiot

1
3
4
5
6

historia języka niemieckiego
seminarium dyplomowe
terminologia ekonomiczno-biznesowa
historia języka niemieckiego z elementami leks.
wykład monograficzny

Typ
zajęć
w
sem.
w
w
w

Dr Magdalena Rozenberg
Lp.

Przedmiot

Typ

Sem. zimowy Sem. letni
30
25
15
15

Sem. zimowy Sem. letni
6

zajęć
1
2
3
4
5
6

metodyka
metodyka nauczania j. niem. (zajęcia wybrane)
metodyka
seminarium magisterskie
dydaktyka mediów
metodologie badań empirycznych w glottodydaktyce

w
w
w
sem.
w
w

II / I st.
II / II st.
I / II st.
II / II st.
I / II st.
I / II st.

stac.
stac.
stac.
stac.
stac.
stac.

15
30

30

Typ
zajęć
w
w
w
w
sem.
sem

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

II / I st.
III / I st.
I / II st.
I / I st.
II / II st.
I / II st.

stac.
stac.
stac.
10
niestac.
stac.
30
niestac. 40

Typ
zajęć
w
w
w
sem.

Rok/stopień

Tryb

I / I st.
I / I st.
I / I st.
II/ II st.

stac.
30
stac.
niestac. 20
stac.

15
30
15

30
20

Dr Jan Sikora
Lp.

Przedmiot

1
2
3
4
5
6

technologie inf. w pracy tłum.
pragmalingwistyka (do wyboru)
technologie inf. w pracy tłum.
gramatyka opisowa
seminarium mgr
seminarium magisterskie

10
30
20
30
40

Dr Anna Socka
Lp.

Przedmiot

1
2
3
4

wstęp do językozn.
gramatyka opisowa
wstęp do językoznawstwa
seminarium magisterskie

Dr Eliza Szymańska
Lp.

Przedmiot

1

historia literatury niemieckiej

Pensum: 240
Typ
Rok/stopień
zajęć
w
III / I st.

2

seminarium magisterskie

sem.

3

historia dramatu i teatru powszechnego: teatr niem.

w

Sem. zimowy Sem. letni
45

Nadgodzin:

#ADR!

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

stac.

30

I / II st.
niestac. 20
Wiedza
o
teatrze II / I stac.
15
st.

20

Dr Marta Turska
Rok/stopień

Tryb

przekład tekstów specjalist.

Typ
zajęć
w

II / II st.

niestac.

seminarium dyplomowe

sem.

III / I st.

stac.

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

I / II st.

stac.

30

Rok/stopień

Tryb

Sem. zimowy Sem. letni

Lp.

Przedmiot

1
2

Sem. zimowy Sem. letni
20

Dr Ewa Wojaczek
Lp.

Przedmiot

1

seminarium magisterskie

Typ
zajęć
sem.

Nowy etat adiunkta
Lp.

Przedmiot

Typ

30

7

zajęć
1
2

seminarium magisterskie
sem.
I / II st.
wybrane zagadnienia z historii literatury
w
II / II st.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.

niestac. 20
niestac.

20
20

3. 5. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów przez
pracowników ze stopniem doktora w roku akademickim 2013/2014 na kierunkach filologia rosyjska i
rosjoznawstwo. Wszystkie wymienione osoby to doświadczeni pracownicy naukowi, którzy w latach ubiegłych
przynajmniej jednokrotnie uzyskali pozwolenie Rady Wydziału na prowadzenie wykładów. Zajęcia przez nich
prowadzone były wysoko oceniane przez hospitujących je Kierowników Zakładów, opiekunów naukowych oraz
studentów.
Dr Wanda Stec, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, 1rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego
stopnia, semestr letni;
gramatyka opisowa języka rosyjskiego, 1. rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
semestr letni;
stylistyka, 3 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr letni.
Dr Magdalena Jaszczewska, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, 1rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia
pierwszego stopnia, semestr letni;
terminologia specjalistyczna, 2 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy.
Dr Ewa Konefał, gramatyka opisowa języka rosyjskiego, 2 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego
stopnia, semestr zimowy i letni;
gramatyka opisowa języka rosyjskiego, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
semestr letni;
język w interakcjach handlowych, 2 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr
zimowy;
innowacje w leksyce współczesnego języka rosyjskiego, 2 rok filologii rosyjskiej, specjalność lingwistyczna,
stacjonarne studia drugiego stopnia, semestr zimowy.
Dr Tatiana Siniawska-Sujkowska język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego, 2 rok filologii
rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy;
język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia
pierwszego stopnia, semestr zimowy.
Dr Diana Oboleńska, historia literatury rosyjskiej, 2 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego
stopnia, semestr zimowy.
Dr Anna Hau, podstawy dydaktyki, 2 rok filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska, stacjonarne studia
pierwszego stopnia, semestr zimowy;
podstawy dydaktyki, 1rok filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska, stacjonarne studia drugiego stopnia,
semestr letni;
metodyka nauczania języków obcych, 2 rok filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska, stacjonarne studia
drugiego stopnia, semestr zimowy;
prawo oświatowe, 2 rok filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska, stacjonarne studia drugiego stopnia,
semestr zimowy.
psycholingwistyka, 1 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr letni.
Dr Katarzyna Wojan, organizacja i technika pracy tłumacza , 2 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia
pierwszego stopnia, semestr zimowy;
leksykografia, 1rok filologii rosyjskiej, specjalność lingwistyczna, stacjonarne studia drugiego stopnia, semestr
zimowy;
kontakty międzyjęzykowe, 2 rok filologii rosyjskiej, specjalność lingwistyczna, stacjonarne studia drugiego
stopnia, semestr zimowy;
podstawy translatoryki, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy.
organizacja i technika pracy tłumacza, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia,
semestr zimowy.
Dr Liliana Kalita, wiedza o filmie, 3 rok filologii rosyjskiej, dwuprzedmiotowa specjalizacja nauczycielska z
wiedzą o kulturze, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr letni;
najnowsza literatura rosyjska, 1rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia drugiego stopnia semestr zimowy.
Dr Żanna Sładkiewicz, problemy komunikacji i kultury masowej, 3 rok filologii rosyjskiej, dwuprzedmiotowa
specjalizacja nauczycielska z wiedzą o kulturze, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy;
elementy retoryki i erystyki dla nauczycieli, 1 rok filologii rosyjskiej, specjalność nauczycielska, stacjonarne
studia drugiego stopnia, semestr letni;
popkultura w komunikacji, 2 rok filologii rosyjskiej, specjalność lingwistyczna, stacjonarne studia drugiego
stopnia, semestr zimowy;
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socjolingwistyka, 1 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia drugiego stopnia, semestr letni.
Dr Joanna Mampe, podstawy badań empirycznych, 1 rok filologii rosyjskiej, stacjonarne studia drugiego stopnia,
semestr zimowy;
pragmatyka komunikacji, 1 rok rosjoznawstwa, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy;
strategie przyswajania języka, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr
zimowy.
Dr Katarzyna Vitkovska, wstęp do nauki o kulturze, 1 rok rosjoznawstwa, stacjonarne studia pierwszego
stopnia, semestr zimowy;
wstęp do literaturoznawstwa, 1 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr
zimowy;
kultura Rosji, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr letni.
Dr Katarzyna Arciszewska, kultura masowa w Rosji, 1rok rosjoznawstwa, stacjonarne studia pierwszego
stopnia, semestr zimowy.
Dr Urszula Patocka-Sigłowy, podstawy ekonomii, 1rok rosjoznawstwa, stacjonarne studia pierwszego stopnia,
semestr zimowy;
techniki negocjacji i komunikacji interpersonalnej, 3 rok rosjoznawstwa, specjalizacja biznesowo-gospodarcza,
stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr letni;
podstawy ekonomii, 2 rok filologii rosyjskiej, niestacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy;
językoznawstwo ogólne, 1 rok sinologii, stacjonarne studia pierwszego stopnia, semestr zimowy.
Ponieważ prof. prof. A. Pstyga zgłosiły zastrzeżenia do powyższego przydziału przedmiotów,
głosowanie nad wnioskiem zostało przeniesione na następne posiedzenie RW.
3. 6. Katedra Filologii Klasycznej poprosiła o wyrażenie zgody na prowadzenie w roku akademickim
2013/2014 wykładów przez następujące osoby ze stopniem doktora:
dr Izabela Bogumił, literatura rzymska (II rok, I stopień);
dr Bogdan Burliga, literatura grecka( II rok, I stopień); literatura grecka (I rok, II stopień); filozofia starożytna (II
rok, I stopień);
dr Grzegorz Kotłowski, wykład wydziałowy;
dr Maria Otto, literatura antyczna w europejskich oficynach wydawniczych epoki renesansu (I rok, I stopień);
dr Elżbieta Piotrowska, historia książki i bibliotek ( I rok, I stopień);
dr Jacek Pokrzywnicki, życie lit. i czytelnictwo w świecie starożytnym i epokach późniejszych ( II rok, I
stopień);
dr Anna Ryś, historia starożytna (I rok, I stopień); literatura grecka (III rok, I stopień); wykład wydziałowy;
dr Agnieszka Witczak, literatura rzymska(III rok, I stopień).
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
3. 7. Katedra Skandynawistyki uprzejmie poprosiła o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów oraz
seminariów dyplomowych w semestrze zimowym roku akad. 2013/2014 przez pracowników Katedry
Skandynawistyki i innych wydziałów UG ze stopniem doktora. Są to następujące wykłady lub seminaria:
I rok, studia pierwszego stopnia:
literatury Finlandii – dr Hanna Dymel-Trzebiatowska
środowisko geograficzne Skandynawii – dr Jarosław Czochański
wstęp do studiów regionalnych – dr Kazimierz Musiał;
II rok, studia pierwszego stopnia:
podstawy i metody komunikowania społecznego – dr Maja Chacińska
media a demokracja – dr Barbara Kijewska
wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandynawii – dr Hanna Dymel – Trzebiatowska
wybrane zagadnienia polityczno-społeczne krajów nordyckich – dr Kazimierz Musiał;
III rok, studia pierwszego stopnia:
teoria i analiza przekazu medialnego – dr Maja Chacińska
historia literatury Szwecji – dr Dorota Janukowicz
skandynawska myśl i filozofia społeczna – dr Kazimierz Musiał
seminarium licencjackie – dr Katarzyna Michniewicz-Veisland
wybrane zagadnienia polityczno-społeczne krajów skandynawskich – dr Kazimierz Musiał;
I rok, studia drugiego stopnia:
polityka w regionie bałtyckim – dr Kazimierz Musiał
teoria literatury, profil skandynawski – dr Katarzyna Michniewicz-Veisland
translatoryka, profil skandynawski – dr Hanna Dymel-Trzebiatowska;
II rok, studia drugiego stopnia:
Seminarium magisterskie – dr Kazimierz Musiał, dr Hanna Dymel-Trzebiatowska.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
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3. 8. Instytut Filologii Polskiej zwrócił się z prośbą o pozwolenie, by następujący pracownicy ze stopniem
doktora mogli prowadzić seminaria licencjackie na III roku studiów niestacjonarnych I stopnia oraz seminaria
magisterskie na I roku studiów niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2013 – 2014:
dr dr Ewa Badyda, Anna Filipowicz, Piotr Kąkol, Małgorzata Klinkosz, Joanna Laskowska, Beata Milewska,
Piotr Millati, Janusz Mossakowski, Monika Pomirska, Paweł Sitkiewicz, Lucyna Warda-Radys, i Monika
Żółkoś.
Instytut Filologii Polskiej zwraca się także z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i
przypisanych do nich egzaminów na kierunkach ‘filologia polska’, studia I i II stopnia stacjonarne i
niestacjonarne, oraz ‘wiedza o teatrze’ studia stacjonarne I stopnia przez następujące osoby ze stopniem
doktora:
dr dr Katarzyna Borkowska, Marcin Całbecki, Maciej Dajnowski, Magdalena Dalman, Bartosz Dąbrowski,
Piotr Doroszewski, Bartosz Filip (godziny zlecone), Anna Filipowicz, Agnieszka Friedrich, Magdalena
Horodecka, Beata Kapela-Bagińska, Sylwia Karpowicz-Słowikowska, Piotr Kąkol, Katarzyna Kiszkowiak,
Małgorzata Klinkosz, Mariusz Kraska, Joanna Laskowska, Aneta Lica, Hanna Makurat, Dagmara MarynStachurska, Beata Milewska, Piotr Millati, Artur Nowaczewski, Justyna Pomierska, Monika Pomirska, Zofia
Pomirska, Joanna Puzyna-Chojka, Anna Reglińska-Jemioł, Paweł Sitkiewicz, Katarzyna Szalewska, Dariusz
Szczukowski, Lucyna Warda-Radys, Maja Wojciechowska Róża Wosiak-Śliwa, Monika Żółkoś.
Zwracamy się ponadto z prośbą o zezwolenie na prowadzenie zajęć przez osoby ze stopniem magistra, a
mianowicie mgr. mgr. Annę Sobecką (godziny zlecone na specjalności publicystyczno-dziennikarskiej),
Kazimierza Orzechowskiego i Piotra Sitkiewicza (godziny zlecone na specjalności edytorskiej). Są to
doświadczeni specjaliści i praktycy, którzy prowadzą zajęcia zlecone o charakterze warsztatowym i nie mogą
być zastąpieni przez adiunktów zatrudnionych w IFP.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
3. 9. Katedra Kulturoznawstwa prosi o pozwolenie na prowadzenie seminariów i wykładów w roku
akademickim 2013 – 2014 przez następujące osoby:
dr dr Łuczenko, Magdalena Howorus-Czajka, Grzegorz Piotrowski, Barbara Forysiewicz, Barbara ŚwiąderPuchowska, Pastuszak, Magdalena Sacha, Zbigniew Dymarski, Monika Białek, Katarzyna Kaczor, Sebastian
Konefał i Paweł Sitkiewicz.
Ad 4. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Mirosławy Modrzewskiej z Instytutu
Anglistyki i Amerykanistyki. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. A. Ceynowa.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
Konkluzję wniosku Komisji odczytał dziekan, prof. A. Ceynowa. Komisja przedłożyła wniosek o
dopuszczenie habilitantki do kolokwium.
Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 1 – przeciw, 3 się wstrzymało.
RW dopuściła habilitantkę do kolokwium.
Ad 5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Zenobii Jaroszak z Akademii
Pomorskiej w Słupsku.
Konkluzję wniosku Komisji przedstawiła prof. E. Rogowska-Cybulska, jej przewodnicząca. Komisja
wobec trzech pozytywnych recenzji i jednej negatywnej postanowiła wystąpić o dopuszczenie habilitantki do
kolokwium.
Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW dopuściła habilitantkę do kolokwium.
Ad 6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Ewy Cwanek-Florek z Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
Wniosek Komisji przedstawiła jej przewodnicząca, prof. D. Olszewska. Dwie recenzje są pozytywne,
a dwie – negatywne. Komisja sformułowała wniosek o dopuszczenie habilitantki do kolokwium po głosowaniu.
Trzech jej członków było za dopuszczeniem, jeden – przeciw, a jeden się wstrzymał.
Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 17 – za, 17 – przeciw, 23 się wstrzymało.
RW odrzuciła wniosek Komisji.
Ad 7. Zmiana składu Komisji do przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora Panu
prof. UG, dr hab. Markowi Adamcowi z Katedry Kulturoznawstwa.
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Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
W miejsce prof. dr hab. Ireny Kadulskiej – prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW zmieniła skład Komisji.
Ad 8. Sprawy doktorskie.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
8. 1. Powołanie Komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich:
mgr Danuta Wołk-Karaczewska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec)
1. prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski - przewodniczący
2. prof. dr hab. Michał Błażejewski
3. prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki
4. prof. dr hab. Jan Ciechowicz
5. prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski
6. prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak
7. prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW powołała Komisję.
8. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie zakresu egzaminu
kierunkowego:
A. W zakresie językoznawstwa :
a) mgr Marta Kaźmierczak (promotor: prof. UG, dr hab. Jan Kortas); tytuł: L’assimilation des emprunts nonindo-européens en français par l’intermédiaire de l’espagnol et du portugais (Asymilacja zapożyczeń
nieindoeuropejskich we francuszczyźnie za pośrednictwem języka hiszpańskiego i portugalskiego).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku francuskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: rola łaciny i greki w historii zapożyczeń językowych.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
b) Mgr Nicolas Rougier (promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska); tytuł: La correction des
erreurs dans les productions écrites: lec as des enseignants et des apprenants polonais de FLE (Percepcja błędu
w pracach pisemnych w nauczaniu/uczeniu się języka francuskiego przez Polaków).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku francuskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: metodyka nauczania języka francuskiego jako obcego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
c) Mgr Marlena Lipińska (promotor: prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa); tytuł: Dokumenty osobowe:
specyfika gatunku i zagadnienie przekładu (przekład z języka polskiego na rosyjski i z polskiego na polski).
Zakres egzaminu kierunkowego: stylistyka funkcjonalna: styl urzędowo-kancelaryjny, status językowy i stan
badań ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i rosyjskiego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
d) Ada Jeziorska (promotor: prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska); tytuł: Terminologia kulinarna pochodzenia
tureckiego w języku serbskim, chorwackim i bośniackim.
Zakres egzaminu kierunkowego: problemy zapożyczeń językowych.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
e) Mgr Alicja Cebula-Antosiak (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński); tytuł: Metafory dyskursu
smoleńskiego. Analiza semantyczna przekazów prasowych wybranych tytułów polskiej prasy na tle relacji prasy
zagranicznej (2010-2013).
Zakres egzaminu kierunkowego: teoria metafory konceptualnej.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
f) Mgr Joanna Gilis-Siek (promotor: prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz); tytuł: Poznawcza rola studenckich
praktyk nauczycielskich.
Zakres egzaminu kierunkowego: metody nauczania języków obcych.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
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B. W zakresie literaturoznawstwa:
a) mgr Beata Hałas (promotor: prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka); tytuł: The world of childhood in the
works of M.L. Molesworth (Świat dzieciństwa w twórczości M.L. Molesworth).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: brytyjska literatura dziecięca w wieku XIX.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
b) Mgr Kamil Karaś (promotor: prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka); tytuł: Character Analysis in the
„Discworld” Series by Terry Pratchett (Analiza postaci w serii o Świecie Dysku Terry’ego Pratchetta).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: brytyjska i amerykańska literatura fantasy od 1950 roku.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
c) Mgr Katarzyna Zmuda-Trzebiatowska (promotor: prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: Poezja
funeralna okresu Oświecenia. Opracowanie i edycja krytyczna.
Zakres egzaminu kierunkowego: poezja okolicznościowa okresu Oświecenia.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
d) Mgr Michał Adamski (promotor: prof. UG dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: „Dla mnie Ameryka jest jak religia” –
poetyka twórczości Sergio Leone.
Zakres egzaminu kierunkowego: western filmowy: teoria i historia.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
e) Mgr Przemysław Kołodziej (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: „Ciąg dalszy nastąpi”.
Rozważania nad formatem współczesnego amerykańskiego serialu komiksowego i różnymi strategiami
autorskimi jego twórców.
Zakres egzaminu kierunkowego: teoria serialu filmowego.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
f) Mgr Przemysław Zawrotny (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: Opowieści o religii w twórczości
mistrzów komiksu współczesnego.
Zakres egzaminu kierunkowego: teoria religii.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
g) Magdalena Rytlewska (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Książę i aktoreczka. Dzieje przyjaźni
artystycznej Stanisława Dygata i Kaliny Jędrusik.
Zakres egzaminu kierunkowego: aktorstwo jako temat literacki.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
h) Agata Marcinkowska-Wajner (promotor: prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak); tytuł: Hari
Kunzru’s Literary Journeys (Podróże literackie Hari Kunzru).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: brytyjska powieść postkolonialna i transkulturowa po 1980 r.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
i) Mgr Katarzyna Rukojć (promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa); tytuł: Aspects of loneliness in the
selected writings of Paul Auster and Julian Barnes (Aspekty samotności w wybranych utworach Paula Austera i
Juliana Barnesa).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: przemiany konwencji powieściowej w prozie brytyjskiej i amerykańskiej
przełomu XX i XXI wieku.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
j) Mgr Robert Kozak (promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa); tytuł: Horatio Alger, Myth and American
Culture (Horatio Alger, mit i kultura amerykańska).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: amerykańska powieść popularna drugiej połowy XIX wieku.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
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RW przyjęła wniosek.
k) Mgr Stanisław Kuprianowicz (promotor: prof. dr hab. Andrzej Ceynowa); tytuł: Neurocognitive aspects of the
interior monologue in literature (Neurolingwistyczne aspekty monologu wewnętrznego w literaturze).
Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim.
Zakres egzaminu kierunkowego: empiryczne nurty w teorii literatury po roku 1980.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
l) Mgr Łukasz Rybiński (promotor: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland); tytuł: Źródła i znaczenie koncepcji
obrazu dialektycznego w literaturze według Theodora W. Adorno.
Zakres egzaminu kierunkowego: estetyka szkoły frankfurckiej.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
ł) Mgr Krystyna Rybińska (promotor: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland); tytuł: Korzenie absurdu. Percepcja i
znaczenie dzieł Samuela Becketta w dyskursie estetycznym Theodora W. Adorno.
Zakres egzaminu kierunkowego: współczesny teatr absurdu.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
m) Mgr Svetlana Pavlenko (promotor: prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba); tytuł: Rosja Adama Mickiewicza
oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół.
Zakres egzaminu kierunkowego: polski romantyzm przedlistopadowy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
n) Mgr Ewa Marczak (promotor: prof. UG, dr hab. Edward Jakiel); tytuł: Świat wiary chrześcijańskiej
bohaterów Zofii Kossak-Szczuckiej.
Zakres egzaminu kierunkowego: polska powieść o tematyce religijnej 1918–1989.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
o) Mgr Piotr Sitkiewicz (promotor: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek); tytuł: Bruno Schulz w oczach polskiej
krytyki 1922-1939.
Zakres egzaminu kierunkowego: krytyka literacka w dwudziestoleciu międzywojennym.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
p) Mgr Iga Smoleńska (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec); tytuł: Elementy grozy w grach
elektronicznych. Groza w grach elektronicznych od 1972 do 2013 roku.
Zakres egzaminu kierunkowego: funkcja gry w kulturze.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
r) Mgr Danuta Wołk-Karaczewska (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec); tytuł: Obraz przestępczości w
„Dzienniku Bałtyckim” na tle poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa gdyńskiego (lata1989-2010).
Zakres egzaminu kierunkowego: polska powieść milicyjna.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
s) Mgr Adam Dobrowolski (promotor: prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: Epitalamia okresu
Oświecenia. Edycja krytyczna ze wstępem.
Zakres egzaminu kierunkowego: poezja okolicznościowa okresu Oświecenia.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1 – przeciw, nikt nie był przeciwny.
RW przyjęła wniosek.
8. 3. Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów:
mgr Karolina Kierlańczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp); tytuł: Hieronim Derdowski w Ameryce
(1885-1902).
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Wyznaczenie recenzentów:
— prof. dr hab. Tadeusz Linkner.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW wyznaczyła recenzenta.
— Prof. dr hab. Jan Walkusz.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW wyznaczyła recenzenta.
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8. 4. Skierowanie pracy do poprawy:
mgr Magdalena Bobkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp), tytuł: Folklor dziecięcy we współczesnej
prozie kaszubsko-pomorskiej dla młodego odbiorcy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW skierowała pracę do poprawy.
8. 5. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
a) mgr Ewa Rutkowska (promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski); tytuł: Gwara wsi Nowa Wieś w
Podlaskiem.
Obrona doktorska: 9 października 2013 r. godz. 12.00 w sali 1.48.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony pracy.
b) Mgr Joanna Puzyrewska (promotor: prof. dr hab. Linkner); tytuł: Wybrane dramaty Tadeusza Rittnera w
młodopolskich recenzjach teatralnych i literackich.
Obrona doktorska: 9 października 2013 r. godz. 10.00 w sali 1.48.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony pracy.
c) Mgr Joanna Bórkowska (promotor: prof. UG, dr hab. Maciej Michalski); tytuł: Między negacją a negocjacją.
Strategia agonu w pismach Karola Ludwika Konińskiego.
Obrona doktorska: 17 października 2013 r. godz. 13.30 w sali 1.48.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony pracy.
8. 6. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa:
mgr Krzysztof Kranicki (promotor: prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska); tytuł: Sacrum w poezji
księdza Janusza Stanisława Pasierba.
Przewodniczący Komisji: prof. F. Tomaszewski.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.
RW nadała stopień doktora.
Ad 9. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich.
Te sprawy zostaną omówione podczas następnego posiedzenia Wysokiej Rady.
Ad 10. Pracownie i zespoły badawcze.
Sprawy związane z tym punktem zostaną omówione podczas następnego posiedzenia Wysokiej Rady.
Ad 11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 12 września 2013 r.
Skład RW 121 osób, w tym 87 pracowników samodzielnych; obecnych 66 osób, w tym 59 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW protokół został przyjęty przy jednym głosie się
wstrzymującym.
Ad 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Dziekan, prof. A. Ceynowa, przypomniał o zbliżających się wydarzeniach:
1.10.2013 r. – inauguracja wydziałowa o godz. 10.00,
2.10.2013 r. – inauguracja uniwersytecka o godz. 10.00,
4.10.2013 r. – inauguracja kierunku sinologia o godz.11.00,
10.10. 2013 r. – posiedzenie Rady Wydziału o godz.11.30 i zamknął obrady.
Na tym protokół został zakończony.
Protokółował Piotr Doroszewski.
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