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                                                                          Protokół 
                                                 posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 
                                                             11 października 2012 roku 
  
 

Posiedzenie otworzył dziekan, prof. A. Ceynowa i powitał zebranych. Następnie,  antycypując  
realizację pierwszego punktu obrad, wręczył kilkorgu pracownikom nagrody rektora za długoletnią pracę w UG, 
a mianowicie prof. H. Wątróbskiej (40 lat pracy), prof. H. Biaduń-Grbarek (35 lat), prof. Z. Majchrowskiemu 
(35 lat), dr Z. Pomirskiej (20 lat), prof. R. Grześkowiakowi (20 lat) oraz prof. J. Veislandowi (20 lat).   
 Po wręczeniu nagród dziekan przedstawił Wysokiej Radzie następujące ksiąŜki: 
Schulz. Forum 1., pod red. Stanisława Rośka, Fundacja „Terytoria KsiąŜki”, Gdańsk 2012. 
Spectres of Utopia. Theory, Practice, Conventions, pod red. Artura Blaima i Ludmiły Gruszewskiej-Blaim, Peter 
Lang Verlag, Frankfurt am Mein 2012. 
Jestem, więc czytam. Między pragmatyzmem a wolnością, red. GraŜyna Tomaszewska, Beata Kapela-Bagińska i 
Zofia  Pomirska, Wyd. UG, Gdańsk 2012. 
Jerzy Samp, Gdańska w baśniowej szacie, Wyd. „Marpress”, Gdańsk 2012. 
Gdańskie gimnazjum akademickie. Źródła i artykuły, t. V, Wyd. UG, Gdańsk 2012.  
Trans-Polonia. Z Gdyni w świat, Gdynia 2012. 
 Po przedstawieniu ksiąŜek dziekan poinformował RW o listach, które skierowali do prof. Z. 
Majchrowskiego dwaj ministrowie. Pierwszy napisał Bogdan Zdrojewski, minister KiDN, do pana (dziekan 
podkreślił rzeczownik ‘pana’) Zbigniewa Majchrowskiego, zawiadamiając o powołaniu do jury 18. 
Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Drugi list napisała prof. Barbara 
Kudrycka, minister NiSW, do pana prof. dra hab. Zbigniewa Majchrowskiego, powołując go na członka Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Projektu Narodowego Programu  Rozwoju Humanistyki. Dziekan pogratulował 
mianowanemu. 
 Dziekan powiadomił takŜe zebranych, Ŝe profesorskie wnioski prof. prof. D. Malcolma i K. 
Nowosielskiego zostały przesłane prezydentowi RP do podpisu. 
 Z kolei dziekan przedstawił Wysokiej Radzie pana Andrzeja Kozaka, pochodzącego z Kijowa terapeutę, 
który został zatrudniony przez  Gdański Uniwersytet Medyczny. Pan Kozak zaprezentował ofertę leczenia za 
pomocą tai chi.  

Następnie dziekan przeszedł do zatwierdzenia porządku obrad. Prof. H. Chojnacki zapytał, dlaczego nie 
znalazł w aneksie zawierającym proponowany porządek posiedzenia pewnych wniosków zgłoszonych przez 
komisje doktorskie. Dziekan, prof. A. Ceynowa, nieumieszczenie tych wniosków wyjaśnił ich niekompletnością. 
Polega ona albo na braku poprawnie sformułowanego tematu, albo na właściwym wyznaczeniu zakresu 
egzaminu kierunkowego. Wszystkie wnioski doktorskie naleŜy zgłaszać najpóźniej na 3 – 4 dni przed 
posiedzeniem RW. Zgłoszenia w formie elektronicznej winni przesyłać przewodniczący komisji. Chodzi 
zwłaszcza o pisownię tematów w językach obcych. PoniewaŜ nikt więcej nie zgłosił uwag do zaproponowanego 
porządku odbyło się głosowanie. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 
 
Porządek  posiedzenia: 

1. Sprawy organizacyjne, wręczenie dyplomów jubileuszowych. 
2. Sprawy personalne. 
3. Sprawy dotyczące toku studiów.  
4. Wnioski o stypendium MNiSW dla doktorantów.  
5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Dušana Paždjerskiego z 

Katedry Slawistyki UG. 
6. Urlopy naukowe. 
7. Odwołanie dra Dariusza Lebiody z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od uchwały 

Rady Wydziału Filologicznego z 28 czerwca 2012 r. odmawiającej nadania stopnia doktora 
habilitowanego nauk humanistycznych. 

8. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Pawła Sitkiewicza  z 
Instytutu Filologii Polskiej UG. 

9. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Tomasza 
Ciszewskiego  z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. 

10. Sprawy doktorskie. 
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11. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 
12. Pracownie i zespoły badawcze. 
13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 13.09.2012 r. 
14. Sprawy bieŜące i wolne wnioski.             

 
Ad 1. Sprawy organizacyjne, wręczenie dyplomów jubileuszowych. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
Ad 2. Sprawy personalne. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
2. 1. Zatrudnieni w wyniku konkursów: 
a. mgr Bo Hellden – zatrudnienie na stanowisku lektora w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej 
na umowę o pracę od 15.10.2012r. na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  
RW zaaprobowała wniosek.  
b. Dr Tatiana Kopac – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej  na umowę o pracę od 15.10.2012r. na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek.   
c. Dr Diana Oboleńska – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej  na 
umowę o pracę od 1.12.2012r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 2 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW zaaprobowała zatrudnienie.   
d. Mgr Małgorzata Marciszewska – zatrudnienie na stanowisku lektora w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej  na umowę o pracę od 16.11.2012r. na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 
RW zgodziła się na zatrudnienie. 
e. Dr Agnieszka śukowska – zatrudnienie na zastępstwo na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki i 
Amerykanistyki  na umowę o pracę od 15.10.2012r.  do 30.06.2013 r. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przychyliła się do wniosku.   
f. Mgr Sylwia Peryt – w związku z nabyciem praw emerytalnych zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku  
wykładowcy  w Instytucie Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej  od 15.10.2012r.  na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW przyzwoliła na zatrudnienie. 
g. Prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak  – w związku z nabyciem praw emerytalnych zatrudnienie na 
umowę o pracę na stanowisku  profesora nadzwyczajnego UG  w Katedrze Slawistyki w wymiarze ½ etatu  od 
15.10.2012r.  do ukończenia 65 roku Ŝycia. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 1 – przeciw, 1 nie wstrzymał. 
RW uchwaliła zatrudnienie.   
dr Paweł Sitkiewicz – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej  na umowę o pracę od  
11.10.2012r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 64 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek.   
2. 2. Powołania: 
Instytut Filologii Polskiej 
wicedyrektor IFP – dr Paweł Sitkiewicz od 11.10.2012 r. do końca obecnej kadencji. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał.  
RW zatwierdziła powołanie. 
Instytut Filologii Germańskiej 
kierownik Katedry Językoznawstwa i Teorii Tłumaczeń – prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska od 11.10.2012 r. 
do końca urlopu zdrowotnego prof. A. Kątnego. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW zatwierdziła powołanie. 
Ad 3. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
Instytut Filologii Polskiej  – prośba o wyraŜenie zgody na uruchomienie nowego kierunku studiów etnofilologia 
kaszubska od roku akademickiego 2013/2014.  
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W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie poparli wniosek. 
Instytut Filologii Polskiej  – prośba o wyraŜenie zgody na uruchomienie studiów podyplomowych nauczanie 
języka kaszubskiego od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013. 
Katedra Slawistyki – prośba o wyraŜenie zgody na przeniesienie przedmiotu ‘praktyczna nauka drugiego 
języka słowiańskiego (słoweńskiego)’ na III roku I stopnia studiów stacjonarnych z semestru zimowego na letni 
roku akademickim 2012/2013.   
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie poparli wniosek. 
Katedra Skandynawistyki – prośba o wyraŜenie zgody na przeniesienie przedmiotu ‘praktyczna nauka 
norweskiego’ na II roku I stopnia studiów stacjonarnych z semestru zimowego na letni roku akademickim 
2012/2013.   
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie poparli wniosek. 
Instytut Filologii Romańskiej – prośba o powołanie rady programowej kierunku filologia hiszpańska w 
składzie : dr Joanna Drzazgowska (przewodnicząca), mgr Joanna Świąder, prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda, 
mgr Barbara Brzezicka (koordynatorka). 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie poparli wniosek. 
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej – prośba o wyraŜenie zgody na przeniesienie z semestru zimowego 
na letni roku akademickiego 2012/2013 następujących zajęć: 
‘gospodarka rosyjska’ (15 godz. wykładu dla III roku rosjoznawstwa, specjalizacja biznesowo-gospodarcza) 
‘systemy medialne i współczesne rosyjskie massmedia’  (30 godz. wykładu dla III roku rosjoznawstwa, 
specjalizacja medioznawcza). 
Prof. Z. NowoŜenowa, kierownik Katedry Rosjoznawstwa, wyraziła zdziwienie tym, Ŝe wprowadza się zmiany 
w programie studiów, o których ona nic nie wie. Prosi zatem, Ŝeby ją informować. Dziekan, prof. I. Kępka, 
wyjaśniła, Ŝe prośbę o te zmiany zgłosiła dyrekcja IFW.    
W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został poparty przy trzynastu głosach się 
wstrzymujących. 
Katedra Logopedii zgłosiła prośbę o anulowanie wniosku przyjętego podczas poprzedniego posiedzenia RW. 
Treść anulowanego wniosku: 
Katedra Logopedii   prosi o moŜliwość następującej jednorazowej zmiany w planie studiów kierunku logopedia 
w roku akademickim 2012/2013: 
1. Przeniesienie wykładu ‘zaburzenia mowy w chorobach otępiennych’ (15godz., 1 pkt ECTS) z IV semestru 
studiów drugiego stopnia na III semestr z jednoczesnym przeniesieniem wykładu ‘afazja dziecięca – diagnoza i 
terapia’ (15 godz., 1 pkt ECTS) z semestru III na IV.  
Prośba nasza jest związana z nieoczekiwana dla nas rezygnacją z zatrudnienia prof. B. D. MacQueena 
(wykładającego afazję dziecięcą) i koniecznością zatrudnienia kogoś innego do prowadzenia tego wykładu. 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie anulowali wniosek.   
Ad 4. Wnioski o stypendium MNiSW dla doktorantów. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek.  
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych. 
MNiSW ustanowiło 100 rocznych stypendiów po 2 tys. zł miesięcznie dla doktorantów mających wybitne 
osiągnięcia. Wśród takich osiągnięć najwyŜej punktuje się międzynarodowe konferencje i publikacje. O 
przyznanie stypendium wystąpiło 17 osób. Komisja w składzie: Katarzyna Eremus, Urszula Eliasz, Joanna 
Oleszek  i prof. Stanisław Rosiek wytypowała spośród zgłoszonych trzy kandydatury, a mianowicie Marcina 
Trendowicza, Annę Dobiegałę i Anastazję Veksinę.  
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 –  za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW zaaprobowała zgłoszone kandydatury. 
Ad 5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Dušana Paždjerskiego z 
Katedry Slawistyki UG. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
a. Zmiana składu Komisji: 
— wyłączenie ze składu Pani prof. UG, dr hab. Danuty Stanulewicz-Skrzypiec. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
b. Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 
 

Wniosek przedstawiła prof. H. Wątróbska, przewodnicząca Komisji. Po zapoznaniu się z przedłoŜoną 
przez habilitanta dokumentacją Komisja wnioskuje o wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów. 
Kandydatura prof. ðorñe Otaševicia została zaakceptowana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów 
Naukowych. W Serbii  nie ma habilitacji i prof. Otašević ma tam stanowisko odpowiadające angielskiemu 
terminowi associate reaserch professor, czyli naszemu doktorowi habilitowanemu. Centralna Komisja jednak 
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pozostawiła podjęcie ostatecznej decyzji Wysokiej Radzie. Prof. ðorñe Otašević jest wybitnym specjalistą od 
normalizacji języka, a dr Paždjerski przecieŜ zajmuje się właśnie normalizacją języków serbskiego i 
kaszubskiego. – – 
Prof. E. Rogowska-Cybulska zapytała, jak przy przyznawaniu habilitacji z dorobku nazwać tę jego część, która 
ma być podstawą procedury. Czy wydzieloną część nazwać np. cyklem publikacji i oddzielić go od reszty 
dorobku? Z wyjaśnień prof. prof. H. Wątróbskiej, A. Ceynowy i S. Rośka wynikło, Ŝe moŜna to nazwać właśnie 
tak albo zespołem prac. Habilitant zresztą nadał tej wydzielonej części swego dorobku nadrzędny tytuł: Język 
serbski i kaszubski. Zagadnienia normy językowej.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, 5 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW wszczęła procedurę habilitacyjną. 
c. Wyznaczenie recenzentów: 
— prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec z UG. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, 3 – przeciw, 2 się wstrzymało. 
RW wyznaczyła recenzenta. 
— Prof. ðorñe Otašević z Serbskiej Akademii Nauk. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, 6 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW wyznaczyła recenzenta. 
Ad 6. Urlopy naukowe. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
a. Mgr Masa Gustin (Katedra Slawistyki) – prośba o udzielenie urlopu doktorskiego  w okresie od 1.11. 2012 r. 
do 31.01.2013 r. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  
RW udzieliła urlopu. 
b. Dr Dušan Paždjerski (Katedra Slawistyki) – prośba o udzielenie urlopu habilitacyjnego zgodnie a art.25 
ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym, ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 
U. nr 84, poz. 455)  w okresie od 1.11.2012 r. do 30.04.2013 r. 
 Dziekan, prof. S. Rosiek, powiedział, Ŝe ta prośba ma wymiar precedensowy, bo w zaleŜności od tego, 
jaką decyzję podejmie Wysoka Rada albo będą udzielane urlopy na podstawie powyŜszych dziwnych przepisów, 
albo nie. Ustawodawca orzekł, Ŝe w zasadzie nie naleŜy udzielać urlopów habilitacyjnych, pozostawiając jednak 
moŜliwość występowania o nie po otwarciu przewodu. Urlop moŜna więc uzyskać, kiedy juŜ się złoŜyło całą 
dokumentację. 
 Dziekan, prof. A. Ceynowa, wezwał członków Rady, by głosowali przeciw wnioskowi. Wydział nie ma 
pieniędzy na udzielanie urlopu w sytuacji, gdy juŜ nie chodzi  o  przygotowanie rozprawy habilitacyjnej, a 
jedynie o wybieg prawny. Prof. H. Wątróbska prosiła dziekana, by zmienił zdanie. W Katedrze Slawistyki brak 
godzin i choćby z tego powodu ten urlop byłby wskazany. Dziekan jednak nieugięcie trwał przy swoim zdaniu.  
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 21 – za, 21 – przeciw, 10 się wstrzymało. 
RW nie udzieliła urlopu. 
Ad 7. Odwołanie dra Dariusza Lebiody z Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy od uchwały 
Rady Wydziału Filologicznego z 28 czerwca 2012 r. odmawiającej nadania stopnia doktora habilitowanego nauk 
humanistycznych. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  

Sprawę przedstawił dziekan, prof. Stanisław Rosiek. Członkowie Rady Wydziału zapoznali się z treścią 
odwołania. Prodziekan przypomniał, Ŝe dalsze postępowanie wygląda w ten sposób, Ŝe dokumentacja wraz z 
odwołaniem zostanie przesłana do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Otworzył dyskusję. Nikt jednak nie 
miał uwag do tego punktu i Rada Wydziału przyjęła odwołanie do wiadomości. 
Ad 8. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Pawła Sitkiewicza  z 
Instytutu Filologii Polskiej UG. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 
prof. dr hab. Jan Ciechowicz 
prof. dr hab. Jerzy Limon 
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
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Ad 9. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Tomasza Ciszewskiego  
z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
Proponowany skład Komisji: 
prof. UG, dr hab. Maciej Widawski – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska 
prof. dr hab. Edward Łuczyński 
prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński 
prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
Ad 10. Sprawy doktorskie. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
10. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 
a) mgr Sylwia Mołoń (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Marek Mosakowski) 
prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk 
prof. UG, dr hab. Maciej Michalski 
prof. dr hab. Michał Mrozowicki 
prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 
prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka 
prof. UG, dr hab. Ewa Wierzbowska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
b) Mgr Alicja Rudnicka (opiekun naukowy: prof. dr hab. Michał BłaŜejewski) 
prof. UG, dr hab. Marek Adamiec – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki 
prof. dr hab. Jerzy Limon 
prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka 
prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak 
prof. UG, dr hab. GraŜyna Tomaszewska 
prof. UG, dr hab. Halina Wątróbka. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
c) Mgr Łukasz Bieszke (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska ) 
prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga – przewodniczący 
dr hab. Izabela Kępka 
prof. UG, dr hab. Zenon Lica 
prof. dr hab. Edward Łuczyński 
prof. UG, dr hab. BoŜena Matuszczyk 
prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec 
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
10. 2. Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskiej: 
a) mgr Alesia Narloch (promotor: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska);  
— w miejsce prof. M. Grabskiej – dr hab. Izabela Kępka. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
b) Mgr Leszek Selin (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska);  
— w miejsce prof. J. Tredera – prof. UG, dr hab. Zenon Lica. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
c) Mgr Anna Jazgarska (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski);  
— w miejsce prof. E. Nawrockiej – prof. UG, dr hab. Edward Jakiel. 
Funkcję przewodniczącego komisji powierza się prof. Janowi Ciechowiczowi 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
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10. 3. Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów: 
a) mgr Alesia Narloch (promotor: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska); tytuł: Латиница в  русском и 
белорусском письме (Łacinka w piśmie rosyjskim i białoruskim). 
Przyjęcie pracy. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW przyjęła pracę. 
Wyznaczenie recenzentów: 
— prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku). 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW powołała recenzenta. 
— Prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – za, 3 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW powołała recenzenta. 
10. 4. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych: 
a) mgr Iwona Biskupska (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: Twórczość literacka i filmowa 
Andrzeja śuławskiego. 
Przewodniczący komisji: prof. M. BłaŜejewski. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW nadała stopień. 
b) Mgr Krzysztof Jaroń (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk); tytuł: Pomiędzy literaturą, nauką i filozofią. 
(De)konstrukcje Lema i Derridy. 
Przewodnicząca komisji: prof. E. Nawrocka. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW nadała stopień. 
c) Mgr Wioleta Karwacka (promotor: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński); tytuł: Normy i standardy przekładu 
medycznego: propozycja programu nauczania. 
Przewodniczący komisji: prof. L. Gruszewska-Blaim. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
RW nadała stopień. 
d) Mgr Bartosz Filip (promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak); tytuł: Kino polskie wobec Armii Krajowej 
(1944-2005). 
Przewodniczący Komisji: prof. J. Ciechowicz. 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW nadała stopień. 
e) Mgr Marta Szytmaniuk (promotor: prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska); tytuł: Двуязычие и статус 
русского языка на Украине на рубеже ХХ и ХХІ веков (Dwujęzyczność i status języka rosyjskiego na Ukrainie 
na przełomie XX i XXI wieku) 
Przewodniczący Komisji: prof. K. Szcześniak 
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW nadała stopień. 
Ad. 11. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 
 Dziekan, prof. S. Rosiek, powiedział, Ŝe w wyniku rekrutacji został niemal w całości wypełniony limit 
przyjęć. W nowym programie pojawił się przedmiot lektury dyskursu humanistycznego przeplatany z 
wykładami mistrzowskimi. Z tymi drugimi jest bardzo dobrze (przeprowadzą je w najbliŜszych tygodniach prof. 
prof. Józef Bachórz,  Agata Bielik-Robson, Ryszard Nycz i Tadeusz Sławek) z lekturami natomiast  – źle, bo 
nikt poza nim się nie zgłosił. Po usłyszeniu tego kilka osób wyraziło gotowość omówienia jednej z ksiąŜek, które 
się ukazały w dwóch ostatnich latach. Byli to mianowicie prof. prof. G. Tomaszewska, A. Ceynowa i M. 
Wilczyński. Prof. J. Ciechowicz zgłosił takŜe dr. Piotr Millatiego. 
 Prof. S. Rosiek dodał, Ŝe zgłoszenie powinno zawierać opis bibliograficzny wybranego dzieła, bo w 
listopadzie doktoranci mają zostać poinformowani, co ich czeka w obecnym roku akademickim. 
Ad 12. Pracownie i zespoły badawcze. 
 Zostały zgłoszone: przez prof. Z. Głombiowską  Pracownia Literatury Łacińskiej XV – XVIII w. 
tudzieŜ przez dr K. Wojan Pracownia Leksykograficzno-Bibliograficzna. 
 Dziekan, prof. S. Rosiek, poinformował jeszcze o wznowieniu piątkowych spotkań naukowych, 
podczas których pracownicy róŜnych jednostek wydziałowych będą mogli przedstawiać to, nad czym pracują i o 
tym dyskutować. Rozpoczniemy od benefisu prof. E. Nawrockiej 19 października. Dzień wcześniej, 18 X, 
odbędzie się w dziekanacie spotkanie wszystkich wicedyrektorów ds. nauki w celu opracowania planu działania 
w tej materii. Przed spotkaniem wicedyrektorzy winni zrobić rekonesans, kto mógłby zaprezentować problemy, 
którymi się zajmuje. 
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Ad 13. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 13 września 2012 r. Prowadzenie obrad 
przejął dziekan, prof. A. Ceynowa. 
Skład RW 116 osób, w tym 82 pracowników samodzielnych; obecnych 71 osób, w tym 59 pracowników 
samodzielnych.  
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie zatwierdzili protokół .  
Ad 14.  Sprawy bieŜące i  wolne wnioski.   
 Dziekan, prof. A. Ceynowa, przypomniał terminy najbliŜszych posiedzeń Rady Wydziału:                   
8.11.2012 r. (później tę datę zmieniono na 15.11.2012 r.) i 29.11.2012 r. kolokwium habilitacyjne dra Dariusza 
Sikorskiego. 
 Dziekan, prof. I. Kępka, powiadomiła zebranych, Ŝe firma Olivia Center Buissnes Center będzie 
organizować dla studentów naszego Wydziału darmowe lektoraty. Zajęcia prowadzone przez naszych lektorów 
będą się odbywać z piętnastoosobowymi grupami.  Najpierw ruszą kursy języków fińskiego i niderlandzkiego. 
Tu o 30 miejsc ubiegało się 300 chętnych. W dalszej kolejności są przewidziane lektoraty języków norweskiego, 
duńskiego i francuskiego. To przedsięwzięcie pomoŜe naszym studentom i absolwentom, którymi się interesują 
zagraniczni przedsiębiorcy, w znalezieniu atrakcyjnej pracy. Dziekan, prof. A. Ceynowa, dodał, Ŝe firmy 
skandynawskie  w najbliŜszych latach będą poszukiwały u nas kilkuset pracowników. Warunkiem 
podstawowym jest jednak to, Ŝe powinni oni znać co najmniej dwa języki obce. 
 Prof. M. Grabska powiedziała, Ŝe dwie staŜystki rosyjskojęzyczne, które bardzo chcą prowadzić za 
darmo kursy języka rosyjskiego. 
 Prof. J. Kowalewska-Dąbrowska poinformowała, Ŝe zmarła pani Halina Cieślakowa, Ŝona prof. 
Cieślaka. Pogrzeb odbędzie się jutro. 
 PoniewaŜ juŜ nikt z zebranych nie zabrał głosu, dziekan, prof. A. Ceynowa, zamknął posiedzenie. 
 Na tym protokół został zakończony. 
 Protokółował Piotr Doroszewski. 


