Protokół
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego
12 maja 2016 roku
Dziekan, prof. A. Ceynowa, zagaił posiedzenie i powitał zebranych.
Następnie głos zabrał prof. M. Ossowski w sprawie zmiany sposobu podziału dotacji, którą
otrzymuje Wydział, między jednostki a dziekana. Instytut Filologii Germańskiej chce, by dotację dzielić
po połowie, czyli 50% dla dziekana i 50% dla jednostek. Trzeba tę sprawę załatwić jak najszybciej, bo we
wrześniu rozpocznie się kadencja nowo wybranych władz.
Dziekan, prof. A. Ceynowa, odpowiedział, że będzie lepiej, jeśli tę sprawię się omówi podczas
następnego posiedzenia Wysokiej Rady, bo wtedy przedstawi sprawozdanie z funkcjonowania Wydziału.
Zresztą podziałem dotacji powinien się zająć nowy zespół dziekański.
Po tym wyjaśnieniu dziekan przeszedł do głosowania nad zaproponowanym porządkiem obrad.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli porządek posiedzenia przy 1 głosie się
wstrzymującym.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału w latach 2008–2016.
2. Sprawy personalne.
3. Sprawy dotyczące toku studiów.
4. Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w kadencji 2017–2020.
5. Wniosek o likwidację Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej.
6. Wniosek o utworzenie Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki.
7. Sprawy doktorskie.
8. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich.
9. Pracownie i zespoły badawcze.
10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 7 kwietnia 2016 r.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Ad 1. Sprawozdanie dziekana z działalności Wydziału w latach 2008–2016.
Wygłoszenie tego sprawozdania zostało przesunięte na posiedzenie RW 2 czerwca 2016 r.
Ad 2. Sprawy personalne.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
2.1. Zatrudnienie:
a. prof. Tomasz Lisowski – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Filologii Wschodniosłowiańskiej od 1.09.2016 r. na czas nieokreślony. Prof. T. Lisowski jest z
wykształcenia polonistą, ale z dorobku – koreanistą.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 70 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW wyraziła zgodę na zatrudnienie.
b. Dr Grażyna Kulpa-Woś – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Lingwistyki
Stosowanej i Translatoryki od 1.09.2016 r. do 30.11.2018 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 66 – za, 4 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW wyraziła zgodę na zatrudnienie.
c. Dr Jolanta Hinc – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Lingwistyki
Stosowanej i Translatoryki od 1.11.2016 r. do 30.11.2018 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 69 – za, nikt nie był przeciwny, się wstrzymało.
RW wyraziła zgodę na zatrudnienie.
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d. Dr Renata Rozalowska-Żądło – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze
Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki od 1.09.2016 r. do 30.11.2018 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 67 – za, nikt nie był przeciwny, 5 się wstrzymało.
RW wyraziła zgodę na zatrudnienie.
e. Dr Justyna Haber-Biały – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie
Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej, Katedrze Skandynawistyki od 1.09.2016 r. na czas
nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW wyraziła zgodę na zatrudnienie.
f. Mgr Małgorzata Boduch – zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Instytucie Skandynawistyki i
Lingwistyki Stosowanej, Katedrze Skandynawistyki od 1.09.2016 r. na czas nieokreślony.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 63 – za, 7 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW wyraziła zgodę na zatrudnienie.
2.2. Urlopy:
a. dr Zbyszek Dymarski z Katedry Kulturoznawstwa poprosił o udzielenie urlopu naukowego w terminie
od 1.10.2016 do 30.09.2017 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 66 – za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało.
RW udzieliła urlopu.
b. Dr Agnieszka Friedrich z Instytutu Filologii Polskiej poprosiła o udzielenie urlopu naukowego od
1.10.2016 do 30.09.2017 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 65 – za, 2 – przeciw, 4 się wstrzymało.
RW udzieliła urlopu.
c. Dr Jolanta Laskowska z Instytutu Filologii Polskiej poprosiła o udzielenie urlopu naukowego od
1.10.2016 do 30.09.2017 r.
Rozpatrzenie wniosku przełożono na następne posiedzenie RW.
d. Prof. UG, dr hab. Kazimierz Musiał z Katedry Skandynawistyki – prośba o udzielenie urlopu
naukowego od 1.10.2016 do 31.08.2017 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 57 – za, 6 – przeciw, 8 się wstrzymało.
RW udzieliła urlopu.
e. Dr Anna Socka z Instytutu Filologii Germańskiej prośba o udzielenie urlopu naukowego od 1.10.2016
do 30.06.2017 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 68 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.
RW udzieliła urlopu.
f. Dr Agnieszka Witczak z Katedry Filologii Klasycznej poprosiła o udzielenie urlopu naukowego od
1.10.2016 do 1.06.2017 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 71 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.
RW udzieliła urlopu.
g. Prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba z Instytutu Filologii Polskiej poprosiła o udzielenie urlopu
naukowego od 1.10.2016 do 30.09.2017 r.
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 71 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.
RW udzieliła urlopu.
Ad 3. Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
a. Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę w planie studiów
stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia romańska. Prośba dotyczy zmiany przedmiotów, z
których prowadzone są wykłady i ćwiczenia. Po proponowanej zmianie wykłady odbywałyby się z
przedmiotów ‘metodologia badań literackich’ oraz ‘metodologia badań językoznawczych’, natomiast
ćwiczenia – z przedmiotów ‘współczesna literatura i sztuka Francji’ oraz ‘współczesne problemy
językoznawstwa stosowanego’. Liczba godzin i punktów ECTS pozostaje bez zmian.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
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b. Dyrekcja Instytutu Filologii Romańskiej zwraca się z prośbą o zmianę w planie studiów stacjonarnych
pierwszego stopnia na kierunku filologia romańska, dotyczącą zaliczenia praktyk zawodowych na
specjalności translatorycznej tylko w szóstym semestrze, a nie jak obecnie w szóstym i piątym semestrze.
Zmiana wiąże się z innym rozkładem punktów ECTS – tłumaczenia pisemne otrzymują w piątym
semestrze 5 ECTS, tłumaczenia ustne – 4 ECTS, w semestrze szóstym przedmiot komputer w pracy
tłumacza – 2 ECTS (wcześniej 4), a praktyka zawodowa – 4 ECTS.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
c. Instytut Anglistyki i Amerykanistyki zwraca się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie zmian w programie
studiów na kierunku amerykanistyka, (studia stacjonarne II stopnia). Wprowadzane zmiany nie wiążą się
ze zmianą efektów kształcenia.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
d. Dyrekcja i Rada Instytutu Filologii Germańskiej uprzejmie proszą o akceptację następujących zmian w
programach studiów na kierunku filologia germańska od roku akademickiego 2016–2017.
Zmiany w planach studiów stacjonarnych I stopnia filologii germańskiej wszystkich specjalności od
roku akademickim 2016–2017:
Liczba punktów ECTS za wykład z języka łacińskiego w semestrze I wzrasta z 1 do 2.
Zmienia się formę zaliczenia ćwiczeń z technologii informacyjnej w semestrze IV z zaliczenia z oceną na
zaliczenie bez oceny.
Liczba punktów ECTS za seminarium licencjackie w semestrze V spada z 6 do 5.
Skreśla się wykład z gramatyki opisowej języka niemieckiego w semestrze I (15 godz., 1 ECTS).
Zwiększa się liczba godzin ćwiczeń z gramatyki opisowej języka niemieckiego w semestrze II z 15 (1
ECTS) do 30 (2 ECTS).
Wprowadzona zmiana przywraca jednakową liczbę godzin (30 godz. wykładu i 30 godz. ćwiczeń).
Decyzja ta podyktowana jest jednak analizą założonych efektów kształcenia oraz stopnia ich faktycznej
realizacji. Okazało się, że efekty kształcenia nie mogły być osiągnięty przy dotychczasowym stosunku
godzinowym wykładów i ćwiczeń na I roku (45 godzin wykładu vs. 15 godzin ćwiczeń).
Zmienia się formę zaliczenia wykładu z gramatyki opisowej w semestrze II z zaliczenia z oceną na
zaliczenie bez oceny.
Zmniejsza się liczba godzin wykładu z historii literatury niemieckiej w semestrze II z 30 (2 ECTS, ZO)
do 15 (1 ECTS, zal).
Wprowadza się wykład ‘literatura Gdańska i regionu w sem. VI (15 godz., 1 ECTS, zal).
Przesuwa się fakultety (kontakty literackie polsko-niemieckie // pragmalingwistyka) z semestru VI na V.
Dodatkowe zmiany w planie studiów stacjonarnych I stopnia filologii germańskiej specjalności
translatorycznej od roku ak. 2016/17:
Wprowadza się ‘tłumaczenia pisemne ogólne’ w sem. II (15 godzin, 2 ECTS, zal). Zmniejsza się liczbę
godzin tego przedmiotu w sem. III z 30 godz. (3 ECTS) do 15 godzin (2 ECTS).
Zmniejsza się liczbę godzin ‘tłumaczeń ustnych ogólnych’ w sem. II z 30 (5 ECTS) do 15 (3 ECTS).
Zwiększa się liczbę godzin tego przedmiotu w sem. III z 15 (3 ECTS) do 30 (4 ECTS).
Usuwa się zaliczenie z oceną przedmiotu ‘tłumaczenia pisemne specjalistyczne’ po semestrze VI.
Zmiany w planie studiów stacjonarnych II stopnia filologii germańskiej, specjalność
translatoryczna lub nauczycielska od roku akademickiego 2016 – 2017:
Zmienia się formę zaliczenia przedmiotu ‘tłumaczenie tekstów ekonomiczno-handlowych / tłumaczenie
tekstów technicznych’ po semestrze II z ZO na E.
Zmienia się formę zaliczenia przedmiotu ‘tłumaczenie konsekutywne’ po semestrze IV z E na ZO.
Usuwa się zaliczenie bez oceny ćwiczeń z przedmiotu ‘metodyka nauczania języka niemieckiego’ po
semestrze III.
Zmienia się formę zaliczenia przedmiotu ‘wykład wydziałowy’ po semestrze IV z zaliczenia z oceną na
zaliczenie bez oceny.
Zmiany w planie studiów niestacjonarnych II stopnia filologii germańskiej, specjalność
translatoryczna lub nauczycielska, lub biznesowo-gospodarcza od roku ak. 2016 – 2017.
Zmienia się formę zaliczenia przedmiotu ‘wykład wydziałowy’ po semestrze I z zaliczenia z oceną na
zaliczenie bez oceny.
Usuwa się wykład ‘przekład tekstów specjalistycznych’ (sem. III, 20 godz., 3 ECTS, ZO).
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Usuwa się ćwiczenia ‘tłumaczenie tekstów administracyjno-prawnych / ekonomiczno-handlowych’ (sem.
II: 10 godz., 2 ECTS, zal; sem. III: 30 godz., 5 ECTS, E; sem. IV: 20 godz., 3 ECTS, ZO).
Wprowadza się ćwiczenia ‘tłumaczenie tekstów administracyjno-prawnych’ w sem. II (10 godz., 2 ECTS,
ZO) i w sem. III (30 g., 5 ECTS, E).
Wprowadza się ćwiczenia ‘tłumaczenie tekstów ekonomiczno-handlowych” w sem. III (20 g. 3 ECTS,
ZO) i w sem. IV (20 g., 3 ECTS, ZO).
Ustala się, iż 3punkty ECTS z obszaru nauk społecznych realizuje przedmiot ‘tłumaczenie tekstów
administracyjno-prawnych’ (prawo/nauka o administracji).
Wprowadzona zmiana zwiększa wprawdzie liczbę godzin ćwiczeń o 20 godzin, powodując spadek liczby
godzin wykładów również o 20 godzin. Nie prowadzi to jednak do zwiększenia liczby godzin
dydaktycznych w obciążeniach, gdyż doświadczenie ostatnich lat pokazuje, iż na pewno nie powstanie
więcej niż 1 grupa ćwiczeniowa.
Zmienia się formę zaliczenia wykładu ‘interkulturowa dydaktyka języka’ w semestrze III z zaliczenia z
oceną na zaliczenie bez oceny.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
e. Katedra Logopedii prosi o następujące zmiany w programie studiów od roku
akademickiego 2016/2017 na kierunku logopedia:
Studia II stopnia
Przedmiot: wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
(jest w siatce: 11 godzin wykładu, zaliczenie bez oceny, 1 ECTS i 4 godzin ćwiczeń
w czterech grupach, zaliczenie bez oceny, 1 ECTS), proponujemy: 20 godzin wykładu, zaliczenie na
ocenę, 2 ECTS.
Przedmiot: zaburzenia głosu – diagnoza i terapia
(jest w siatce: 30 godzin ćwiczeń, 2 ECTS), proponujemy: 25 godzin ćwiczeń, 2 ECTS.
Przedmiot: wczesna diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń rozwoju (specjalność – wczesna interwencja
logopedyczna). Proponujemy zmianę formy zajęć z wykładu na ćwiczenia.
Powyższe zmiany mają na celu podwyższenie efektywności kształcenia, zbliżenia programu studiów do
potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów. Informujemy, że w wyniku proponowanych
zmian liczba godzin w siatce nie zmieniła się, natomiast zmniejszyła się o 17 godzin liczba jednostek
dydaktycznych w stosunku do stanu poprzedniego.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
f. Dyrekcja Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej zwraca się z prośbą o przyjęcie planów studiów
dla pierwszych roczników kierunków realizowanych w IFW w roku akademickim 2016/2017.
W planach studiów dokonano nieznacznych korekt na wniosek pracowników i studentów IFW. Korekta
dotyczy:
― przedmiotów praktyczna nauka języka rosyjskiego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, historia
literatury rosyjskiej, kultura Rosji, przedmiotów specjalizacyjnych na specjalności język biznesu i
translatoryka na kierunku filologia rosyjska,
― przedmiotów praktyczna nauka języka rosyjskiego, praktyczna nauka drugiego języka obcego, realia
społeczno-polityczne współczesnej Rosji, przedmiotów specjalizacyjnych na specjalności biznesowogospodarczej na kierunku rosjoznawstwo;
― przedmiotu praktyczna nauka języka chińskiego na kierunkach sinologia i studia wschodnie;
― przedmiotu praktyczna nauka języka rosyjskiego na kierunku studia wschodnie.
Zmiany będą obowiązywać od pierwszego rocznika 2016/2017 i nie wpłyną na zwiększenie
ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
g. Katedra Slawistyki zwraca się z prośbą o zgodę na wprowadzenie praktyk zawodowych do planu
studiów I stopienia kierunku slawistyka: III rok, semestr 6., praktyki zawodowe – 4 punkty ECTS
(przeniesione z seminarium licencjackiego w tym samym semestrze).
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
h. Prośba o zaakceptowanie zmian w planie studiów Zarządzania Instytucjami Artystycznymi. Kończymy
właśnie pełen cykl edukacyjny (nasi pierwsi studenci kończą swoje prace licencjackie), mieliśmy więc
okazję przyjrzeć się temu, jak w praktyce realizowane są cele, które stawialiśmy sobie podczas tworzenia
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kierunku. Odbyliśmy liczne spotkania ze studentami, jesteśmy w stałym kontakcie z kadrą prowadzącą
zajęcia. Wszystkie proponowane przez nas zmiany wynikają z głębokiego przekonania, iż wpłynie to
bardzo korzystnie na efekty kształcenia i poziom naszych studiów.
Uprzejmie prosimy o zaakceptowanie naszych propozycji i umożliwienie nam wprowadzenie zmian od
roku akademickiego 2016/2017.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
i. Kierownik studiów podyplomowych ‘nauczanie języka polskiego jako obcego’ uprzejmie prosi o
wyrażenie zgody na wprowadzenie aneksu do umowy, w którym zostanie podana zwiększona liczba
godzin praktyk z 25 do 60. Taka zmiana spełni wymóg modułu 4., czyli przygotowania do nauczania
drugiego przedmiotu, związanego z rozporządzeniem o standardach nauczania. Będzie to odpowiedź na
wymagania przyszłości, gdy ten przedmiot zostanie wprowadzony do szkół.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Ad 4. Wybór kandydatów na członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów kadencji 2017–2020. Do
prowadzenia obrad powrócił dziekan, prof. A. Ceynowa.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
Wybrano pięcioro następujących kandydatów: prof. prof. Ewa Graczyk, Artur Blaim, Edward Łuczyński,
Zbigniew Majchrowski i Mirosław Przylipiak.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW zaakceptowali pięcioro kandydatów przy 2 głosach się
wstrzymujących.
Ad 5. Wniosek o likwidację Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek.
Ad 6. Wniosek o utworzenie Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
Dziekan, prof. A. Ceynowa, powiedział, że uważa przekształcenie Katedry Lingwistyki
Stosowanej i Translatoryki w instytut za przedwczesne. Ze zdaniem dziekana polemizował prof. J.
Grabarek. Ta jednostka ma odpowiedni potencjał naukowo-dydaktyczny i się rozwija. Niebawem będzie
miała dwie habilitacje więcej, a ponadto ma dwie profesury belwederskie.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW: 19 – za, 2 – przeciw, 35 się wstrzymało.
RW nie przyjęła wniosku o utworzeniu Instytutu Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki.
Ad 7. Sprawy doktorskie. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
7.1. Zmiana, uzupełnienie składu komisji doktorskiej:
mgr Lucyna Markowska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner)
― w miejsce prof. Jerzego Sampa – prof. Bolesław Oleksowicz.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie
wstrzymał.
RW zmieniła skład Komisji.
7.2. Przyjęcie pracy i powołanie recenzentów:
a) mgr Lucyna Markowska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner, promotor pomocniczy dr Katarzyna
Eremus, skorygowany tytuł: „Mitologia celtycka i goidelska w fantasy – Andrzej Sapkowski i George
R.R. Martin”).
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Wyznaczenie recenzentów:
― prof. dr hab. Sławomir Buryła (UWM).
RW wyznaczyła recenzenta.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 60 – za, 1 był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
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RW wyznaczyła recenzenta.
― Prof. AP, dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska (AP w Słupsku).
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW wyznaczyła recenzenta.
b) Mgr Agata Grzybowska (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, skorygowany tytuł: „Bruliony
teatralne Macieja Prusa. O realizacjach wielokrotnych”).
Przyjęcie pracy.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW przyjęła pracę.
Wyznaczenie recenzentów:
― prof. dr hab. Anna Krajewska-Stasiak (UAM).
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
― Prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW wyznaczyła recenzenta.
7.3. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
a) mgr Małgorzata Antuszewicz (promotor: prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, tytuł: „Tradycja
romantyczna a szkoła gimnazjalna. Wokół problemów recepcji”).
Obrona doktorska: czwartek, 2 czerwca 2016 r., godz. 13.00, sala 3.67 Instytutu Filologii Polskiej.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, 1 był przeciwny, nikt się nie wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej.
b) Mgr Marta Crickmar (promotor: prof. dr hab. Wojciech Kubiński, tytuł: „Pomiędzy centrum a
obrzeżem: styl Brunona Schulza w przekładzie na język angielski”).
Obrona doktorska: poniedziałek, 23 maja 2016 r., godz. 10.00, sala Rady Wydziału w budynku
neofilologii.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej.
c) Mgr Ada Jeziorska (promotor: prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska, tytuł: „Terminologia kulinarna
pochodzenia tureckiego w języku serbskim, chorwackim i bośniackim”).
Obrona doktorska: poniedziałek, 30 maja 2016 r., godz. 11.00, sala Rady Wydziału w budynku
neofilologii.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej.
d) Mgr Aleksandra Wrona (promotor: prof. UG, dr hab. Marion Brandt, tytuł: „Polscy pisarze w Berlinie
Zachodnim po 1968 roku”).
Obrona doktorska: poniedziałek, 23 maja 2016 r., godz. 12.00, sala Rady Wydziału w budynku
neofilologii.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 56 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej.
e) Mgr Joanna Lisiewicz (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz, tytuł: „Milczenie w teatrze Samuela
Becketta i Tadeusza Różewicza. Sekwencja polska”).
Obrona doktorska : środa 8 czerwca br., godz. 13.00, sala Rady Wydziału w budynku neofilologii
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej.
f) mgr Adam Łuczyński (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Cybulski, tytuł: „Słownictwo medialne we
współczesnej kaszubszczyźnie”).
Obrona doktorska: wtorek 31 maja br., godz. 12.00, sala Rady Wydziału w budynku neofilologii
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 59 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej.
7.4. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa:
Mgr Anna Kierchner (promotor: prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak, tytuł: „W kręgu
kolorów: żółty, niebieski, czerwony w języku polskim i chorwackim. Leksykalno-semantyczne studium
komparatywne”).
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Przewodnicząca Komisji: prof. Z. Nowożenowa.
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.
RW nadała stopień doktora.
7.5. Umorzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie literaturoznawstwa na
wniosek kandydatki:
mgr Alicja Rudnicka (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski).
W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 57 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.
RW umorzyła postępowanie doktorskie.
Po zakończeniu procedowania 7. punktu dziekan, prof. S. Rosiek, zwrócił uwagę na pismo z
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Przewodniczący nowej Rady NPRH, prof. Włodzimierz
Bolecki, skierował do całego środowiska humanistycznego prośbę, by wskazało tematy, które powinny
być finansowane w pierwszej kolejności. Powinniśmy przeto wskazać te domeny i obszary badawcze,
którymi się zajmujemy i starać o zaakceptowanie ich przez NPRH.
Wyniknęła jednak kwestia, czy te pisma należy kierować do NPRH indywidualnie (bo tak
niektórzy zrozumieli pismo prof. W. Boleckiego i już na nie odpowiedzieli, np. prof. E. Jakiel), czy też
zebrać indywidualne odpowiedzi i zredagować z nich zsyntetyzowany tekst, przedstawiający stanowisko
naszego Wydziału. Siła perswazyjna zdania takiego gremium jest nieporównanie większa niż zdania
indywidualnych badaczy. Jeśli wymyślimy jakiś wspólny moduł badawczy i rozpiszemy go na
pojedyncze zadania, nasz głos ma szanse być usłyszany. Dziekani – prof. A. Ceynowa i prof. S. Rosiek –
zaapelowali, by swoje indywidualne wnioski kierować do dziekanatu, także i te już wysłane do NPRH.
Można oczywiście wysyłać i tam i tu. Odpowiedzi – o które prosił prof. W. Bolecki – należy składać w
dziekanacie do 19 maja.
Ad 8. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
Nie było tu żadnych spraw.
Ad 9. Pracownie i zespoły badawcze.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
Nie było tu żadnych spraw.
Ad 10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 7.04.2016 r. Do prowadzenie obrad
powrócił dziekan, prof. A. Ceynowa.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli protokół.
Ad 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Skład RW 139 osób, w tym 104 pracowników samodzielnych; obecne 74 osoby, w tym 68 pracowników
samodzielnych.
Wybór prodziekanów nastąpi podczas posiedzenie Wydziałowego Kolegium Elektorów 19.05.2016 r. o
godz. 12.00.
Dziekan elekt, prof. Maciej Michalski, podał Wysokiej Radzie nazwiska kandydatów na prodziekanów:
prof. Tomasz Swoboda (sprawy nauki), prof. Paweł Sitkiewicz (sprawy kształcenia), dr Ewelina
Gutowska-Kozielska (sprawy studenckie), dr Urszula Patocka-Sigłowy – pełnomocnik dziekana ds.
studenckich.
Następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 2 czerwca 2016 r.
Po zrealizowaniu porządku posiedzenia dziekan, prof. A. Ceynowa, zakończył posiedzenie.
Na tym protokół został zakończony.
Protokółował dr Piotr Doroszewski.
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