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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

12 września 2013 roku 

 

 Dziekan, prof. A. Ceynowa, zagaił posiedzenie, powitał zebranych, a następnie przedstawił Wysokiej 

Radzie szereg książek: 

Michael Edwards, Ruchomy brzeg, tłum. Monika Szuba, Wydawnictwo Maski, 2013. 

A between. Almamach for the Year 2013, editor Tomasz Wiśniewski, co-editors David Malcolm, Żaneta 

Nalewajk, Monika Szuba, Wydawnictwo Maski, Gdańsk 2013. 

Poeci współcześni, poeci przeszłości, pod red. Moniki Szuby i Tomasza Wiśniewskiego, Wyd. UG. Gdańsk 

2013. 

Poets of the Past. Poets of the Present, edit by Monika Szuba i Tomasz Wiśniewski, Wyd. UG, Gdańsk 2013. 

Beyond Philology, editors Danuta Stanulewicz and Joanna Burzyńska-Sylwestrzak, t. 8., Gdańsk 2011; t. 9., 

Gdańsk 2012, Wyd. UG. 

Katarzyna Kaczorowska-Bray, Wyrażenia przyimkowe w mowie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lekkim, Harmonia Universalis, Gdańsk 2013. 

Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza, pod red. Zenona Licy i Małgorzaty Klinkosz, Wyd. UG, Gdańsk 

2013. 

Między językami, kulturami i literaturami. Polska literatura emigracyjna w Berlinie i Sztokholmie w 1981 r., 

pod red. Ewy Teodorowicz-Helmann i Janiny Gesche przy współpracy Marion Brandt, Stocholms Universitet 

2013. 

Hipokrates, Aforyzmy (wydanie dwujęzyczne), przeł. i  oprac. Krzysztof Głombiowski, Wyd. UG, Gdańsk 2013. 

Krystyna Szcześniak, Świat roślin, świat ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Wyd. 

UG, Gdańska 2013. 

Żanna Sładkiewicz, Politiczeskij felieton w swietie tieorii reczewowo wozdiejstwia, Wyd. UG, Gdańsk 2013. 

Grabowo, pod red. Remigiusza Karpińskiego. 

Śnienie i życie. Wybór pism Nervala, przeł Ryszard Engelking i Tomasz Swoboda. 

   ormer le r el, Cahiers ERTA, num ro 3, Wyd. UG,  Gdańsk 2013. 

Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, Danzinger Umgangssprache und ihre Spezifik, Peter Lang Verlag, Frankfurt 

am Main 2013. 

 Po przedstawieniu powyższych pozycji dziekan zwrócił się do Wysokiej Rady, by poparła prośbę 

Polskiego Związku Esperantystów o wpisanie języka esperanto na listę niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego ludzkości. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w  tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW postanowiono poprzeć prośbę PZE przy jednym głosie się 

wstrzymującym.  

Po głosowaniu dziekan omówił wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. Najbardziej popularnymi 

kierunkami proponowanymi przez UG były: 

1. kryminologia – 43,9 kandydata na miejsce  

2. bezpieczeństwo narodowe – 10,92 

3. sinologia – 10,64 

4. psychologia – 10,58 

5. iberystyka – 9,62 

6. zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność menadżerska – 9,58 

7. skandynawistyka – 7,74 

8. filologia angielska – 7,68 

9. psychologia, specjalność neurobiopsychologia – 6,84 

10. biotechnologia – 5,77 

11. amerykanistyka – 4,78 

12. finanse i rachunkowość – 4,62 

13. pedagogika resocjalizacyjna – 4,18 

14. dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 4,12 

15. zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menadżerska – 4,0. 

Wśród tej piętnastki siedem kierunków jest z naszego Wydziału.  

 Gdy się jednak popatrzy na wstępne dane kończącej się rekrutacji, okaże się, że mimo powyższego 

wyniku niż demograficzny i do nas dotarł.  Dość dobrze jest, co prawda, ze zgłoszeniami na  I stopień studiów. 

Tutaj przodują sinologia i iberystyka, a dalej plasują się zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność 

menadżerska, skandynawistyka, filologia angielska, amerykanistyka, zarządzanie instytucjami artystycznymi, 
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specjalność sceniczno-menadżerska, lingwistyka stosowana, logopedia tudzież filologie rosyjska i polska. Część 

jednak naszych kierunków ma mniejszą liczbę kandydatów niż liczba miejsc, np. kulturoznawstwo 0,94 

kandydata, filologia klasyczna 0,76 a etnofilologia kaszubska 0,36 (więc prawie na pewno nie zostanie otwarta). 

 Bardzo źle jest natomiast ze zgłoszeniami na II stopień studiów stacjonarnych, a na II stopień studiów 

zaocznych – wręcz tragicznie. Na taki stan rzeczy ma bez wątpienia negatywny wpływ niekończenie w terminie 

studiów I stopnia. Na niektórych kierunkach naszego Wydziału prace obroniło dotąd około 20% licencjantów. 

Powinniśmy przeanalizować przebieg studiów I stopnia i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego na części 

kierunków na 1. i 2. roku studiów następuje znaczny spadek liczby studentów, a na 3. – przyrost. Musimy umieć 

utrzymywać studiujących. Do końca listopada przeto we wszystkich jednostkach trzeba opracować pomysły, jak 

to zrobić, a następnie zorganizować posiedzenia rad instytutów i katedr, na które należy zaprosić kogoś z 

zespołu dziekańskiego. 

 Po omówieniu wstępnych wyników rekrutacji dziekan przeszedł do zatwierdzenia porządku obrad. Nikt 

nie zgłosił uwag do tego porządku, zatem odbyło się głosowanie nad nim.    

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia. 

1. Porządek  posiedzenia: 

2. Informacja na temat stanu prac nad platformą czasopism naukowych Wydziału Filologicznego oraz 

zasad finansowania czasopism w roku 2013/2014. 

3. Sprawy personalne. 

4. Sprawy dotyczące toku studiów. 

5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. 

Aleksandrze Ubertowskiej, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej. 

6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Grażynie 

Łopuszańskiej-Kryszczuk, prof. UG, z Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej. 

7. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. 

Wojciechowi Kubińskiemu, prof. UG, z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

8. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr  Żanny Sładkiewicz z Instytutu 

Filologii Wschodniosłowiańskiej. 

9. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr  Lucyny Wardy-Radys z Instytutu 

Filologii Polskiej. 

10. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Beaty Milewskiej z Instytutu 

Filologii Polskiej. 

11. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Piotra Millatiego z Instytutu 

Filologii Polskiej. 

12. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Mariusza Kraski z Instytutu 

Filologii Polskiej. 

13. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Olgi Kubińskiej z Instytutu 

Anglistyki i Amerykanistyki. 

14. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Joanny Puzyny-Chojki z Instytutu 

Filologii Polskiej.  

15. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Katarzyny Kiszkowiak z Instytutu 

Filologii Polskiej.  

16. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Marty Koval z Instytutu Anglistyki i 

Amerykanistyki.  

17. Zmiana składu Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Ewy Cwanek-Florek z 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

18. Sprawy doktorskie. 

19. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

20. Pracownie i zespoły badawcze. 

21. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 11.07.2013 r.                                  

22. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

 

Ad 1. Informacja na temat stanu prac nad platformą czasopism naukowych Wydziału Filologicznego oraz zasad 

finansowania czasopism w roku 20132–014. 

Informację przedstawił dziekan, prof. S. Rosiek. Redakcje czasopism, które mają się znaleźć na 

platformie czasopiśmienniczej miały dostarczyć oszacowanie kosztów edycji kolejnych numerów. Niestety nie 
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wszystkie redakcje tę prośbę spełniły. A chodzi o to, by znać sumę, której potrzeba w tym roku, aby 

dofinansować sprawiedliwie wszystkich. Za podstawę obliczeń przyjęto koszt jednego arkusza wydawniczego 

mającego około 40 tys. znaków ze spacjami. Każda redakcja otrzyma 600 zł za arkusz i ta suma powinna pokryć 

koszty zredagowania, recenzji, abstraktu tudzież składu. Na opłacenie wersji papierowej w tym roku redakcje 

muszą się starać same. Być może to się zmieni w przyszłości.  

Trzeba dbać o poziom merytoryczny, więc wszystkie artykuły muszą być zrecenzowane. Z 

recenzentami należy zawierać umowę-zlecenie, którą podpisuje prorektor ds. nauki, prof. G. Węgrzyn.  

W tej chwili na platformie są 4 czasopisma. Pozostałe muszą się pojawić na niej do końca września. 

Gdyby pojawiły się jakieś trudności, należy się zwracać do p. Doroty Pokory. Spotkania z nią najlepiej 

zorganizować między 26 IX a inauguracją. 

Ad 2. Sprawy personalne. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

2. 1. Zatrudnienie: 

a. prof. dr hab. David Malcolm – zatrudnienie na stanowisku  profesora zwyczajnego  w Instytucie Anglistyki i 

Amerykanistyki  na zasadzie mianowania od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

b. Prof. dr hab. Artur Blaim – przedłużenie zatrudnienia (po konkursie) na stanowisku  profesora zwyczajnego  

w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki  na umowę o pracę na drugim etacie do końca I semestru 2013/2014 r. 

i zatrudnienie na stanowisku  profesora zwyczajnego  w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki  na zasadzie 

mianowania od II semestru  2013/2014 r.  na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 58 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

c. Prof. UG, dr hab. Janina Bartoszewska – przedłużenie zatrudnienia  na stanowisku  profesora nadzwyczajnego   

w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej  o semestr zimowy roku akad. 2013/2014. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 49 – za, 8 było przeciwnych, 5 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

c. Dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego   w Instytucie 

Filologii Polskiej na umowę o pracę od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

d. Dr hab. Aneta Lewińska – zatrudnienie na stanowisku  profesora nadzwyczajnego   w Instytucie Filologii 

Polskiej na umowę o pracę od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 59 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

e. Dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Instytucie Filologii Polskiej na 

umowę o pracę od 1.10.2013r. na okres 4 lat. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 58 – za, 1 był przeciwny, 5 się wstrzymało.       

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

f. Dr Katarzyna Szalewska – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Instytucie Filologii Polskiej na umowę o 

pracę od 1.10.2013r. na okres 6 lat. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 56 – za, 4 było przeciwnych, 2 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

g. Dr Agnieszka Banaszkiewicz – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Katedrze Logopedii na umowę o 

pracę od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 63 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

h. Dr Zbyszek Dymarski – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Katedrze Kulturoznawstwa na umowę o 

pracę od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 60 – za, 2 było przeciwnych, 2 się wstrzymało.  

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

i. Dr Helena Draganik – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Katedrze Kulturoznawstwa na umowę o pracę 

od 1.10.2013r. na okres 6 lat. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 53 – za, 4 było przeciwnych, 4 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

j. Dr Gilles Quentel – zatrudnienie na stanowisku  profesora wizytującego   w Instytucie Filologii Romańskiej 

umowę o pracę od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 61 – za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał.   

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 
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k. Mgr Anna Szachta – zatrudnienie na stanowisku  wykładowcy   w Katedrze Skandynawistyki na umowę o 

pracę od 1.10.2013r. na okres 5 lat. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 59 – za, 1 był przeciwny, 4 się wstrzymało.     

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

l. Mgr Bo Hellden – zatrudnienie na stanowisku  lektora   w Katedrze Skandynawistyki na umowę o pracę od 

1.10.2013r. do 30.09.2014 r. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

ł. Mgr Helena Garczyńska – zatrudnienie na stanowisku  asystenta   w Katedrze Skandynawistyki na umowę o 

pracę od 15.11.2013r. na okres 5 lat. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

m. Dr hab. Emilia Denkiewicz-Szczepaniak – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Katedrze 

Skandynawistyki na umowę o pracę od 1.10.2013r.  do 31.01.2014 r. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.    

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

n. Dr Hadrian Lankiewicz – zatrudnienie na stanowisku  adiunkta   w Katedrze Lingwistyki Stosowanej i 

Translatoryki  na umowę o pracę od 1.10.2013r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 59 – za, 2 było przeciwnych, 2 się wstrzymało.   

RW wyraziła zgodę na zatrudnienie. 

2. 2. Powołanie: 

a. prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński – powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Translatoryki w 

Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki od dnia 1.10.2013 r. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 59 – za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał.   

RW zgodziła się na powołanie. 

b. Dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany – powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Języka 

Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej od dnia 1.10.2013 r. na okres semestru zimowego rok.2013/2014. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 3  się wstrzymało.   

RW zgodziła się na powołanie. 

c. Dr hab. Maria Sibińska – powołanie do pełnienia funkcji Kierownika Katedry Skandynawistyki w Instytucie 

Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej od dnia 1.10.2013 r. do końca kadencji obecnych władz. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 59 – za, nikt nie był przeciwny, 3 się wstrzymało.   

RW zgodziła się na powołanie. 

2. 3. Urlop: 
mgr Ewelina Chacia z Katedry Slawistyki – prośba o udzielenie urlopu doktorskiego w okresie 15.10.2013 r. do 

14.01.2014 r. w celu ukończenia rozprawy doktorskiej. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 60 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał.   

RW udzieliła urlopu. 

Ad 3.  Sprawy dotyczące toku studiów. Prowadzenie obrad przejęła dziekan, prof. I. Kępka. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów w roku 

akademickim 2013/14 dla studentów filologii angielskiej oraz amerykanistyki przez następujące osoby: 

Lp Prowadzący Rodzaj 

zajęć  

Przedmiot  Rok studiów  Wymiar  

 Studia stacjonarne  

1. Dr Dorota Majewicz  wykład wstęp do językoznawstwa  I BA  amerykanistyka  30 godz. 

2. Dr Anna 

Mazurkiewicz  

wykład  historia Wielkiej Brytanii I BA  amerykanistyka 30 godz. 

3. Dr Anna 

Mazurkiewicz 

wykład  wstęp do historii USA  I BA  amerykanistyka  30 godz./30 

godz. 

4. Dr Mirosława 

Modrzewska  

wykład historia literatury 

brytyjskiej  

I BA  amerykanistyka  30 h/ 30 godz. 

5. Dr Mirosława 

Modrzewska 

wykład kultura brytyjska  I BA amerykanistyka 30 godz. 
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6. Dr Małgorzata 

Lisiewicz  

wykład wstęp do kultury 

amerykańskiej  

I BA  amerykanistyka 30 godz./30 

godz. 

7. Dr Anna 

Mazurkiewicz  

wykład historia Wielkiej Brytanii I BA  filologia angielska, sp. 

translatoryczna   

30 godz. 

8. Dr Joanna Redzimska  wykład semantyka  I BA  filologia angielska, sp. 

translatoryczna   

30 godz. 

9. Dr Magdalena 

Bielenia-Grajewska 

wykład blok translatoryczny  I BA  filologia angielska, sp. 

translatoryczna   

30 godz. 

10. Dr Tomasz Ciszewski  wykład gramatyka opisowa  I BA filologia angielska, sp. 

nauczycielska 

15 godz./15 

godz. 

11. Dr Mirosława 

Modrzewska  

wykład  kultura brytyjska  I BA filologia angielska, sp. 

nauczycielska 

30 godz. 

12. Dr Anna 

Mazurkiewicz 

wykład historia Wielkiej Brytanii I BA filologia angielska, sp. 

nauczycielska 

30 godz. 

13. Dr Ryszard 

Makarowski  

wykład psychologia  I BA filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

30 godz. 

14. Dr Beata Karpińska-

Musiał 

wykład  podstawy dydaktyki  I BA filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

30 godz.  

15. Dr Tomasz Ciszewski  wykład  gramatyka opisowa, 

historyczna i 

kontrastywna  

II BA, amerykanistyka  30 godz. 

16. Dr Mirosława 

Modrzewska 

wykład historia literatury 

brytyjskiej 

II BA, amerykanistyka 30 godz. 

17. Dr Anna 

Mazurkiewicz 

wykład historia USA  II BA, filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

30 godz. 

18. Dr Adam Krassowski  wykład  kanon literatury 

amerykańskiej  

II BA, filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

30 godz. 

19. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

wykład gramatyka opisowa  II BA, filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

15 godz.  

20. Dr Beata Williamson wykład  historia literatury 

amerykańskiej  

II BA, filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

30 godz.  

21. Dr Anna 

Mazurkiewicz 

wykład historia USA  II BA, filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

30 godz. 

22. Dr Małgorzata 

Smentek-

Lewandowska  

wykład dydaktyka języka 

angielskiego  

II BA, filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

15 godz./15 

godz. 

23. Dr Małgorzata 

Lisiewicz  

wykład kultura amerykańska  II BA, filologia angielska, sp. 

nauczycielska  

 

24. Dr Beata Karpińska-

Musiał 

wykład gramatyka kontrastywna  III BA, filologia, sp. 

Amerykanistyka  

30 godz. 

25. Dr Beata Williamson wykład historia literatury 

amerykańskiej  

III BA, filologia, sp. 

Amerykanistyka 

30 godz./ 30 

godz. 

26. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

wykład gramatyka historyczna, 

opisowa i kontrastywna  

III BA, filologia, sp. filologia 

angielska (sp. translatoryczna) 

15 godz./15 

godz.  

27. Dr Beata Williamson wykład współczesna literatura 

amerykańska  

III BA, Filologia, sp. Filologia 

angielska (sp. translatoryczna) 

30 godz./30 

godz. 

28. Dr Joanna Redzimska  wykład gramatyka opisowa i 

kontrastywna  

III BA, filologia, sp. filologia 

angielska (sp. nauczycielska) 

30 godz. 

29. Dr Mikołaj Rychło- wykład  gramatyka historyczna III BA, filologia, sp. filologia 30 godz. 
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Kok języka angielskiego z 

elementami historii języka  

angielska (sp. nauczycielska) 

30. Dr Beata Williamson wykład  historia literatury 

amerykańskiej  

III BA, filologia, sp. filologia 

angielska (sp. nauczycielska) 

30 godz.  

31. Dr Xymena Synak-

Pskit  

wykład filozofia kultury  III BA, filologia, sp. Filologia 

angielska (sp. nauczycielska) 

30 godz. 

32. Dr Żannna 

Sładkiewicz  

wykład  problemy komunikacji  i 

kultury masowej  

III BA, Filologia, sp. filologia 

angielska (sp. nauczycielska) 

30 godz. 

33. Dr Beata Williamson wykład historia literatury 

amerykańskiej  

III BA, filologia, sp. filologia 

angielska (sp. nauczycielska) 

30 godz.  

34. Dr Magdalena 

Bielenia-Grajewska 

wykład  metodologie analizy 

tekstu  

I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

30 godz. 

35. Dr Wioletta Karwacka  wykład  wstęp do tłumaczeń 

specjalistycznych  

I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

15 godz. 

36. Dr Wioletta Karwacka  wykład  języki specjalistyczne  I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

15 godz. 

37. Dr Magdalena 

Bielenia-Grajewska 

wykład  komunikacja 

międzykulturowa i 

protokół dyplomatyczny  

 

I/ II MA filologia angielska, 

sp. translatoryczna  

15 godz.  

38. Dr Arkadiusz 

Wowerka  

wykład realioznawstwo  I i II MA filologia angielska, 

sp. translatoryczna  

15 godz.  

39. Dr Olga Kubińska   tłumacz literatury-

współtwórca oferty 

wydawniczej  

 

I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

15 godz.  

40. Dr Wioletta Karwacka  wykład  teorie przekładu 

audiowizualnego  

I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

15 godz.  

41. Dr Magdalena 

Bielenia-Grajewska 

wykład  konteksty kulturowe 

przekładu 

I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

15 godz.  

42. Dr Justyna Giczela-

Pastwa  

seminarium  seminarium magisterskie  I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

60 godz.  

43. Dr Olga Kubińska  seminarium  seminarium magisterskie  I MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna  

60 godz. 

44. Dr Magdalena 

Bielenia-Grajewska 

wykład metodologie analizy 

tekstu  

II MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna 

30 godz. 

45. Dr Wioleta Karwacka  wykład  wstęp do tłumaczeń 

specjalistycznych i 

terminologii  

 

II MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna 

15 godz.  

46. Dr Wioleta Karwacka  wykład  języki specjalistyczne  II MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna 

15 godz. 

47. Dr Wioleta Karwacka  wykład  teorie przekładu 

audiowizualnego  

II MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna 

15 godz.  

48. Dr Magdalena 

Bielenia-Grajewska 

wykład  konteksty kulturowe 

przekładu  

II MA filologia angielska, sp. 

translatoryczna 

15 godz.  

49. Dr Beata Karpińska-

Musiał 

seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  60 godz. 

50. Dr Beata Karpińska-

Musiał 

wykład  podstawy dydaktyki  I MA, filologia angielska  30 godz. 
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51. Dr Michał 

Golubiewski  

wykład leksykografia  II MA, filologia angielska  15 godz. 

52. Dr Tomasz 

Wiśniewski  

wykład poezja brytyjska i 

irlandzka  

II MA, filologia angielska  30 godz.  

53. Dr Marta Kowal  seminarium seminarium magisterskie  II MA, amerykanistyka  60 godz. 

54. Dr Michał 

Golubiewski  

wykład  socjolingwistyka  I MA, amerykanistyka  30 godz./30 

godz.  

55. Dr Anna 

Mazurkiewicz 

wykład  historia społeczna USA  I MA, amerykanistyka  60 godz.  

 Studia niestacjonarne  

56. Dr Tomasz Ciszewski  wykład  gramatyka 

opisowa:fonetyka, 

fonologia i morfologia 

 

I BA, filologia angielska  15 godz./15 

godz. 

57. Dr Arkadiusz Misztal  wykład historia USA  I BA, filologia angielska  30 godz.  

58. Dr Monika Szuba  wykład historia literatury 

brytyjskiej:literatura 

anglosaska-1780 

 

I BA, filologia angielska  15 godz./15 

godz.  

59. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

wykład  wykład wydziałowy  I BA, filologia angielska  10 godz.  

60. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

wykład gramatyka 

opisowa:składnia-

podejście generatywne 

 

II BA, filologia angielska  15 godz./15 

godz. 

61. Dr Małgorzata Schulz wykład historia literatury 

brytyjskiej: 1780-1980 

 

II BA, filologia angielska  15 godz./15 

godz. 

62. Dr Arkadiusz Misztal  wykład historia literatury 

amerykańskiej  

 

II BA,filologia angielska  15godz./ 

15godz. 

63. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

wykład gramatyka historyczna 

języka angielskiego z 

elementami historii języka  

 

II BA, filologia angielska  15 godz./15 

godz.  

64. Dr Grzegorz 

Welizarowicz  

wykład historia literatury 

amerykańskiej  

II BA, filologia angielska  15 godz./15 

godz.  

65. Dr Grzegorz 

Welizarowicz  

seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 godz./28 

godz.  

66. Dr Ewelina Gutowska-

Kozielska 

seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 godz./28 

godz.  

67. Dr Karolina 

Janczukowicz  

seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 godz./28 h  

68. Dr Maciej Rataj  seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 /28godz.  

69. Dr Izabela Morska  seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 /28 godz.  

70. Dr Małgorzata Schulz  seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 h/28 h  

71. Dr Mirosława 

Modrzewska  

seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 godz./28 

godz  

73. Dr Dorota Majewicz  seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 /28 godz.  
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74. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

seminarium seminarium magisterskie I MA, filologia angielska  14 godz./28 

godz.  

75. Dr Mikołaj Rychło-

Kok 

wykład językoznawstwo ogólne i 

historyczne  

 

I MA, filologia angielska  14 godz./14 

godz. 

76. Dr Maciej Rataj  wykład językoznawstwo 

kognitywne  

I MA, filologia angielska  14 godz./14 

godz. 

77. Dr Tomasz  

Wiśniewski 

wykład  proza brytyjska i irlandzka  I MA, filologia angielska  14 godz./14 

godz. 

78. Dr Tomasz  

Wiśniewski 

wykład  poezja brytyjska i 

irlandzka  

I MA, filologia angielska  14 godz. 

79. Dr Tomasz 

Wiśniewski 

wykład dramat brytyjski i 

irlandzki  

I MA, filologia angielska  14 godz. 

80. Dr Beata Karpińska-

Musiał 

wykład  wykład wydziałowy  II MA, filologia angielska  10 godz.  

81. Dr Michał 

Golubiewski  

wykład socjolingwistyka  II MA, filologia angielska  14 godz. 

82. Dr Małgorzata 

Smentek-

Lewandowska  

wykład  językoznawstwo 

stosowane  

II MA, filologia angielska  14 godz. 

83. Dr Monika Szuba  wykład proza brytyjska i irlandzka  II MA, filologia angielska  14 godz. 

84. Dr Agnieszka 

Żukowska  

wykład  dramat brytyjski i 

irlandzki  

II MA, filologia angielska  14 godz. 

85. Dr Agnieszka 

Żukowska  

wykład  poezja brytyjska i 

irlandzka  

II MA, filologia angielska  14 godz. 

86. Dr Xymena Synak-

Pskit  

wykład  teorie literatury XX wieku  II MA, filologia angielska  14 godz. 

 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW wniosek został jednogłośnie przyjęty. 

 Po głosowaniu dziekan, prof. I. Kępka, podziękowała tym osobom, które już nadesłały propozycje 

wykładów dla licealistów. Poprosiła też innych, którzy chcą uczestniczyć we współpracy z liceami, by swoje 

propozycje zgłosili do 15 IX. 

Ad 4. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. 

Aleksandrze Ubertowskiej, prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. 

Rosiek. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Ponieważ wszystkie wnioski komisji profesorskich i habilitacyjnych zostały wcześniej rozesłane członkom 

Wysokiej Rady, zrezygnowano z ich odczytywania podczas posiedzenia. 

Uchwała o wszczęciu procedury nadania tytułu naukowego profesora. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 3 – przeciw, 5 się wstrzymało. 

RW wszczęła procedurę.  

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. dr hab. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. dr hab. Michał Głowiński z IBL PAN. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, 1był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Grażynie 

Łopuszańskiej-Kryszczuk, prof. UG, z Instytutu Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej. 

Uchwała o wszczęciu procedury nadania tytułu naukowego profesora. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wszczęła procedurę.  
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Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. dr hab. Stanisław Prędota z Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta.  

— Prof. dr hab. Józef Wiktorowicz z Uniwersytetu Warszawskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 51 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 6. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora prof. UG, dr hab. 

Wojciechowi Kubińskiemu z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

Uchwała o wszczęciu procedury nadania tytułu naukowego profesora. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW wszczęła procedurę.  

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. dra hab. Henryk Kardela (UMCS, Lublin) 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. dra hab. Aleksander Szwedek (UAM, Poznań) 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 7. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego  dr  Żanny Sładkiewicz z Instytutu 

Filologii Wschodniosłowiańskiej. 

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. UAM dr hab. Andrzej Sitarski z UAM w Poznaniu. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, 2 było przeciwnych, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 
— Prof. UG, dr hab. Agnieszka Spagińska-Pruszak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 8. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr  Lucyny Wardy-Radys z Instytutu 

Filologii Polskiej. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych. 

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. zw. dr hab. Urszula Kęsik, prof. em. Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 1 był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. UG dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska z Uniwersytetu Gdańskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – za, nikt nie był przeciwny, 4 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 9. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Beaty Milewskiej z Instytutu Filologii 

Polskiej. 

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk z Instytutu Slawistyki PAN.  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, 1 był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. UG, dr hab. Marek Cybulski z Uniwersytetu Gdańskiego 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 1 był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 10. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Piotra Millatiego z Instytutu 

Filologii Polskiej. 
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Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, 3 – przeciw, 4 się wstrzymało. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. AP, dr. hab. Tadeusz Sucharski z AP w Słupsku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, 3 było przeciwnych, 3 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. UG dr. hab. Wojciech Owczarski z UG. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – za, 4 było przeciwnych, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 11. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Mariusza Kraski z Instytutu 

Filologii Polskiej. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. UWr, dr hab. Anna Gemra z Uniwersytetu Wrocławskiego.  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta.  

— Prof. UG dr hab. Jerzy Szyłak z UG. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 41 – za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 12. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Olgi Kubińskiej z Instytutu 

Anglistyki i Amerykanistyki. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych. 

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. UMCS, dr hab. Artur Blaim z UMCS w Lublinie. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, 2 – przeciw, 3 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. dr hab. Jerzy Limon z UG.  

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał.  

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 13. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Joanny Puzyny-Chojki z Instytutu 

Filologii Polskiej.  

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

 

Uchwała o wszczęciu przewodu habilitacyjnego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wszczęła przewód habilitacyjny. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. dr hab. Jacek Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Uniwersytetu Gdańskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 43 – za, 1 był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

Ad 14. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Katarzyny Kiszkowiak z Instytutu 

Filologii Polskiej.  

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Zmiana recenzenta: 
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— w miejsce prof. dr hab. Marii Adamczyk — prof. dr hab. Stefan Nieznanowski.                                          

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, 1był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW dokonała zmiany recenzenta. 

Ad 15. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Marty Koval z Instytutu Anglistyki i 

Amerykanistyki.  

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Uchwała o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego.                                                                                    

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW dopuściła habilitantkę do kolokwium. 

Ad 16. Zmiana składu Komisji ds. przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Ewy Cwanek-Florek z 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

W miejsce prof. UG, dr hab. Macieja Widawskiego – prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 42 – za, 2 – przeciw, 2 się wstrzymało. 

RW zmieniła skład Komisji. 

Ad 17. Sprawy doktorskie:  

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

17. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 

a) mgr Krystyna Rybińska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland) 

1. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński - przewodniczący  

2. prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 

3. prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa 

4. prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 

5. prof. dr hab. Jerzy Limon 

6. prof. UG, dr hab. Jean Ward 

7. prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  

RW powołała Komisję. 

b) Mgr Łukasz Rybiński (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Jørgen Veisland) 

1. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński - przewodniczący  

2. prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 

3. prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa 

4. prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 

5. prof. dr hab. Jerzy Limon 

6. prof. UG, dr hab. Jean Ward 

7. prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  

RW powołała Komisję. 

c) Mgr Ewa Marczak (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Edward Jakiel) 

1. prof. dr hab. Tadeusz Linkner – przewodniczący 

2. prof. UG, dr hab. Radosław Grześkowiak 

3. prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki 

4. prof. UG, dr hab. Maciej Michalski  

5. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk  

6. prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski 

7. prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  

RW powołała Komisję. 

d) Mgr Alicja Cebula-Antosiak (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński) 

1. prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska – przewodnicząca 

2. prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 

3. prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa 

4. prof. UG, dr hab. Tadeusz Danilewicz 

5. prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 

6. prof. UG, dr hab. Jean Ward 

7. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  
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RW powołała Komisję. 

e) Mgr Magdalena Rytlewska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Ciechowicz) 

1. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk – przewodnicząca 

2. prof. dr hab. Michał Błażejewski  

3. prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki 

4. prof. dr hab. Jerzy Limon 

5. prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski 

6. prof. UG, dr hab. Jerzy Szyłak 

7. prof. UG, dr hab. Krystyna Turo. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  

RW powołała Komisję. 

17. 2. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie zakresu egzaminu 

kierunkowego: 

A. w zakresie językoznawstwa:  
a) mgr Karolina Piaskowska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Danuta Olszewska); tytuł: Redukcja i 

kondensacja jako strategie językowe w tłumaczeniu dialogów na podstawie wybranych  ilmów 

niemieckojęzycznych. 

Zakres egzaminu kierunkowego: pragmalingwistyka. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

b) Martyna Jaskulska (opiekun naukowy: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz); tytuł: Difficulties of Polish students 

with dyslexia and dysorthography in learning correct English spelling (Trudności polskich uczniów z dysleksją i 

dysortografią w nauce poprawnej angielskiej pisowni). 

Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim. 

Zakres egzaminu kierunkowego: wybrane zagadnienia psycholingwistyki w kontekście nauczania języka 

obcego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

c) Mgr Małgorzata Kaszak (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Olga Sokołowska); tytuł: The prime mover of 

for, pour and dla – benefactive or malefactive phrases (Motywacje wyrażeń benefaktywnych i malefaktywnych z 

przyimkiem dla w języku polskim I jego odpowiednikami w języku angielskim i francuskim). 

Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim. 

Zakres egzaminu kierunkowego: badania aksjologiczne w językoznawstwie kognitywnym. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

d) Mgr Paweł Żukowski (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk); tytuł: Odrębności 

semantyczne i syntaktyczne języka prawnego i prawniczego na przykładzie wybranych przepisów oraz doktryny. 

Zakres egzaminu kierunkowego: języki specjalistyczne. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

B. W zakresie literaturoznawstwa : 

a) mgr Anna Adamiec (promotor: prof. UG dr hab. Grażyna Tomaszewska); tytuł: Wizerunek nauczycielki w 

twórczości Elizy Orzeszkowej i Bolesława Prusa. 

Zakres egzaminu kierunkowego: spory wokół emancypacji w Polsce w XIX wieku.. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

b) Mgr Bogumiła Kaczmarek (promotor: prof. UG dr hab. Grażyna Tomaszewska); tytuł: Konsekwencje 

edukacji kobiet —  na przykładzie twórczości Gabrieli Zapolskiej. 

Zakres egzaminu kierunkowego: modernistyczne wizerunki kobiet. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

c) Mgr Martyna Wielewska-Baka (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Maciej Michalski); tytuł: Literacki 

dyskurs religijny w świetle współczesnych przemian duchowości. Wybrane zjawiska polskiej literatury XX i 

XXI wieku 

Zakres egzaminu kierunkowego: kategoria sacrum jako przedmiot badań literackich. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 
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d) Mgr Marzena Wojciechowska-Orszulak (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski); tytuł: 

Transgresja terapeutycznych działań kulturalnych. 

Zakres egzaminu kierunkowego: teatr europejski w XXI wieku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

e) Mgr Wiktoria Kamińska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba); tytuł: Juliusz Słowacki 

wobec poetów szkoły ukraińskiej. 

Zakres egzaminu kierunkowego: szkoły regionalne romantyzmu polskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

f) Mgr Marta Mierzwicka-Liedtke (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Kwiryna Ziemba); tytuł: 

Średniowieczna Litwa romantyków polskich. 

Zakres egzaminu kierunkowego: średniowiecze w literaturze polskiego romantyzmu. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

g) Mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Tomasz Swoboda); tytuł: 

Terytorium podrzutka. Bruno Durocher: próba monografii. 

Zakres egzaminu kierunkowego: francuska autobiografia w kręgu holokaustu. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

h) Mgr Maja Wojdyło (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim); tytuł: Techniques in 

David Foster Wallace’s Short Stories (Techniki narracyjne w opowiadaniach Davida Fostera Wallace’a). 

Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim. 

Zakres egzaminu kierunkowego: postmodernizm w literaturze anglojęzycznej. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

i) Mgr Agata Panas (opiekun naukowy: prof. dr hab. Mirosław Ossowski); tytuł: Demokratyczne przemiany w 

Europie Środkowo-Wschodniej w świetle twórczości publicystycznej Marion Gräfin Dönhoff. 

Zakres egzaminu kierunkowego: europejski Wschód w literaturze niemieckiej po 1945 r. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

j) Mgr Magdalena Szenrok (promotor: prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak); tytuł: Refleksja psychologiczna a 

fikcja literacka u Lou Andreas-Salom . 

Zakres egzaminu kierunkowego: literatura niemieckojęzyczna przełomu XIX i XX wieku. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

k) Mgr Agnieszka Warcholak (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: „Panie modne” w 

życiu i literaturze czasów stanisławowskich. 

Zakres egzaminu kierunkowego: prądy kulturalno-literackie epoki oświecenia.. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

l) Mgr Aleksandra Gierczak (opiekun naukowy: prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz); tytuł: Poezja imieninowa 

okresu Oświecenia. Edycja krytyczna ze wstępem. 

Zakres egzaminu kierunkowego: poezja polska okresu Oświecenia. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW przyjęła wniosek. 

17. 3. Przyjęcie pracy pod zmienionym tytułem i wyznaczenie recenzentów: 

mgr Ewa Rutkowska (promotor: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski); tytuł: Gwara wsi Nowa Wieś w 

Podlaskiem. 

Przyjęcie pracy. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 52 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW przyjęła pracę. 

Wyznaczenie recenzentów: 

— prof. UW, dr hab. Stanisław Dubisz. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

— Prof. UAM, dr hab. Jerzy Sierociuk. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW wyznaczyła recenzenta. 

17. 4. Skierowanie pracy do poprawy: 
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mgr Artur Kawiński (promotor: prof. dr hab. Michał Błażejewski); tytuł: Kategorie prawdy w 

powieściopisarstwie Józefa Mackiewicza. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW skierowała pracę do poprawy. 

17. 5. Dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej: 

a) mgr Krzysztof Kranicki (promotor: prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska); tytuł: Sacrum w 

poezji księdza Janusza Stanisława Pasierba. 

Obrona doktorska: 26 września 2013 r. o godz. 9.30 w sali nr 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej. 

b) Mgr Katarzyna Wądołowska-Lesner (promotor: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska), tytuł: Czynniki 

wpływające na czytelność tekstów obcojęzycznych (na przykładzie rosyjskich tekstów dydaktycznych). 

Obrona doktorska: 25 września 2013 r. o godz. 11.30 w sali 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 45 – za, 1był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej. 

c) mgr Piotr Bartelik (promotor: prof. dr hab. Tomasz Czarnecki); tytuł: Niemieckie zapożyczenia leksykalne w 

kaszubskim dialekcie gowidlińskim. 

Obrona doktorska: 3 października 2013 r. godz. 11.15 w sali 1.48. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 53 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW dopuściła do publicznej obrony doktorskiej. 

17. 6. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa: 

a) mgr Piotr Doroszewski (promotor: prof. UG, dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska ); tytuł: Nazwy roślin w 

powieściach o polskim średniowieczu. 

Przewodniczący komisji: prof. Zenon Lica. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 50 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

b) Mgr Małgorzata  Piekarska (promotor: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk); tytuł: Die 

polnisch-deutschen Sprachkontakte im Grenzgebiet am Beispiel der deutschen Minderheit in Gdańsk (Polsko-

niemieckie kontakty językowe na przykładzie gdańskiej mniejszości niemieckiej). 

Przewodnicząca komisji: prof. Danuta Olszewska. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało. 

RW nadała stopień doktora. 

17. 7. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 

a) mgr Laura Szczepaniak-Sobczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska): Rola e-learningu w 

edukacji polonistycznej. 

Przewodniczący komisji: prof. Jerzy Szyłak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

b) Mgr Anna Bielecka-Mateja (promotor: prof. dr hab. Jan Ciechowicz); tytuł: Powieść na scenie. Adaptacje 

prozy powieściowej Witolda Gombrowicza w teatrze polskim. 

Przewodniczący komisji: prof. Wojciech Owczarski. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 49 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 

RW nadała stopień doktora. 

17. 8. Wyróżnienie pracy doktorskiej: 

mgr Laura Szczepaniak-Sobczyk (promotor: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska): Rola e-learningu w 

edukacji polonistycznej. 

Przewodniczący komisji: prof. Jerzy Szyłak. 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 

RW wyróżniła pracę doktorską. 

Ad 18. Sprawy filologicznych studiów doktoranckich. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

 Dziekan, prof. S. Rosiek, powiedział, że choć minął termin zgłoszeń prowadzenia seminariów 

otwartych, wpłynęło niewiele propozycji. Ponowił apel o ich pilne przedstawianie.  

Ad 19. Pracownie i zespoły badawcze.  

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Wpłynęło tylko jedno zgłoszenie: 

Dr Justyna Giczela-Pastwa, Pracownia dydaktyki przekładu specjalistycznego. 

RW zaakceptowała powstanie tej pracowni. 
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Ad 20. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 11 lipca 2013 r. Do prowadzenia obrad powrócił 

dziekan, prof. A. Ceynowa. 

Skład RW 120 osób, w tym 86 pracowników samodzielnych; obecnych 68 osób, w tym 58 pracowników 

samodzielnych.  

Wszyscy członkowie RW w głosowaniu jawnym przyjęli protokół przy jednym głosie się wstrzymującym. 

Ad 21.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.                                                                                          

Na zakończenie dziekan, prof. A. Ceynowa, podał termin następnego posiedzenia Rady Wydziału – 

26.09.2013 r. o godz.11.30 – i zamknął obrady. 

 Na tym protokół zakończono. 

 Protokółował Piotr Doroszewski. 


