
Protokół posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

 14 września 2017 roku 

Dziekan, prof. M. Michalski rozpoczął posiedzenie i przywitał po wakacjach zebranych 

członków Wysokiej Rady. Następnie dziekan podziękował za lata pracy wykładowcom 

odchodzącym na emeryturę – dr hab. I. Fijałkowskiej-Janiak, prof. nadzw.  (45 lat pracy) i prof. dr 

hab. E. Łuczyńskiemu (45 lat pracy). Wręczył Nagrody Rektora UG i podziękowania z okazji 

jubileuszu lat pracy następującym wykładowcom –  nagrodę pierwszego stopnia dla dr hab. 

R.Grześkowiaka, prof. nadzw. trzeciego stopnia dla dr hab. K. Wojan, prof. nadzw.; drugiego 

stopnia dla dr  B.  Karpińskiej – Musiał, pierwszego stopnia dla dr G. Piotrowskiego oraz jubileusze 

pracy dla dr hab. M. Adamca, prof. nadzw. (35 lat pracy), dr hab. I. Fijałkowskiej-Janiak, prof. 

nadzw.(45 lat), prof. dr hab. W. Kubińskiego (40 lat), prof. dr hab. E. Łuczyńskiego (45 lat), dr hab. 

F. Tomaszewskiego, prof. nadzw. (40 lat), dr hab. T. Danilewicza, prof. nadzw. (30 lat), prof. dr hab. 

M. Ossowskiego (40 lat), dr hab. T. Jakiela, prof. nadzw. (30 lat), dr J. Hinc (25 lat),  dr hab. H. 

Biaduń- Grabarek, prof. nadzw. (40 lat) , prof. dr hab. G. Tomaszewskiej (30 lat), dr hab. T. 

Ciszewskiego, prof. nadzw. (20 lat), dr hab. R Grześkowiak, prof. nadzw. (25 lat), prof. dr hab. Z. 

Majchrowskiego (30 lat), dr hab. H. Wątróbskiej, prof. nadzw. (45 lat), dr hab. H. Chojnackiego, 

prof. nadzw. (45 lat), dr hab. Jereczek-Lipińskiej, prof. nadzw. (20 lat), dr hab. J. Veisland, prof. 

nadzw.(25 lat). 

Następnie Dziekan przedstawił najnowsze publikacje: 

Nauczyciele języków obcych pod red. Ewy Andrzejewskiej, Magdaleny Wawrzyniak-Śliwskiej; 

Wolność i solidarność w języku i kulturze pod red. Anety i  Zenona  Liców; Acédie/Honte Cahiers 

ERTA numéro 11 pod red. Ewy Wierzbowskiej; Wybór szkiców literackich Zbigniewa Żakiewicza; 

Szkice literackie, pod red.  Jana Ciechowicza i Katarzyny Kręglewskiej; Wybór na pograniczu 

dwóch światów pod red. Mieczysława Abramowicza; O Faraonie Bolesława Prusa rozprawa 

doktorska Roksany Blech; Urbanalia Katarzyny Szalewskiej i W sercu Ultima Thule Agaty 

Lubowickiej. 

 Po przedstawieniu książek dziekan omówił planowany porządek posiedzenia, który został 

następnie poddany pod głosowanie. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , 

obecnych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   84 za,  0 przeciw, nikt się nie wstrzymał. RW 

przyjęła porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 8.06.2017 r. 

2. Plan rzeczowo-finansowy – zatwierdzenie korekty. 

3. Sprawy bieżące – wolne wnioski. 

4. Sprawy personalne. 

5. Sprawy studenckie i toku studiów. 

6. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 

7. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego dr. Tomaszowi Wiśniewskiemu z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 



8. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie 

Horodeckiej z Instytutu Filologii Polskiej. 

9. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Katarzynie 

Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej. 

10. Sprawy doktorskie. 

11. Pracownie i zespoły badawcze. 

Ad 1.  Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 8.06.2017 r. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  2 przeciw, nikt się nie wstrzymał. RW 

zatwierdziła protokół posiedzenia z 8.06.2017 r. 

Ad 2. Plan rzeczowo-finansowy – zatwierdzenie korekty. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

Dziekan M. Michalski skomentował korektę do planu finansowego przy deficycie Wydziału w 

kwocie 2 634 696 PLN, członkowie RW zapoznali się z wizualizacją kosztów (ekran); 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   67 za,  5 przeciw, 2 się wstrzymały. RW zatwier-

dziła korektę do planu rzeczowo-finansowego. 

Ad 3. Sprawy bieżące – wolne wnioski. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

Prof. dr hab. W. Kubiński zgłosił dodanie do spraw bieżących zmianę Kierownictwa w Katedrze 

Sztuk Scenicznych.  Po rezygnacji prof. J. Limona Rada IAiA rekomendowała 13 września na wa-

kujące stanowisko prof. M. Modrzewską. Prof. Modrzewska argumentowała potrzebę nowej obsady 

i podjęcie się tej funkcji na dwa lata akademickie; dziekan wniósł o dodanie wniosku do ad 4 „za-

trudnienia”, RW przyjęła takie rozwiązanie 

prof. M. Przylipiak zadał pytanie o wyjaśnienie nowych zasad liczenia godzin na studiach dokto-

ranckich, przyznanych opiekunom doktoranta; dziekan M. Michalski podał zasady (maksymalna 

ilość 15 godzin w skali semestru, po 5 godzin na studenta bez  rozróżnienia  czy jest już otwarty 

przewód doktorski) 

prof. M. Rocławska-Daniluk zabrała głos w sprawie ewentualnej szerszej reprezentacji osób z wy-

działu w Komisji doktoranckiej 

następnie prof. U. Patocka-Sigłowy poprosiła o wsparcie opłatą, na konto pomocy,  ciężko chorego 

studenta filologii rosyjskiej, Tomasza Bednarczuka 

Ad. 4. Sprawy personalne. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 



4.1 Udzielenie poparcia do pełnienia funkcji 

a) dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – zmiana 

pełnionej funkcji – odwołanie ze stanowiska zastępcy dyrektora ds. studenckich 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  2 przeciw, 2 się wstrzymały. RW zatwier-

dziła odwołanie 

b) dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – zmiana 

pełnionej funkcji − powołanie do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora ds. kształcenia od 

1.10.2017 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   78 za,  2 przeciw, 1 się wstrzymała. RW zatwier-

dziła powołanie 

c) dr Wioleta Karwacka – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – powołanie do pełnienia 

funkcji zastępcy dyrektora ds. studenckich od 1.10.2017 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  4 przeciw, 1 się wstrzymała. RW zatwier-

dziła powołanie 

d) dr hab. Olga Kubińska, prof. nadzw. – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – rezygnacja z 

pełnienia funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Ustne od 1.10.2017 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, nikt  się nie wstrzymał. RW 

zatwierdziła rezygnację 

e) dr Paula Gorszczyńska – Instytut Anglistyki i Amerykanistyki – powołanie do pełnienia 

funkcji kierownika Studiów Podyplomowych Tłumaczenia Ustne od 1.10.2017 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, nikt  się nie wstrzymał. RW 

zatwierdziła powołanie 

f) prof. dr hab. Edward Łuczyński – Katedra Logopedii – rezygnacja z pełnienia funkcji 

kierownika 

Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych w związku z przejściem na emeryturę od 

1.10.2017  r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   74 za,  1 przeciw, 4 się  wstrzymało. RW zatwier-

dziła rezygnację 

g) dr hab. Stanisław Milewski, prof. nadzw. – Katedra Logopedii – powołanie do pełnienia 

funkcji kierownika Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych od 1.10.2017 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   72 za,  3 przeciw, nikt się  nie wstrzymał. RW 

zatwierdziła powołanie 

h)   dr hab. Sławomir Leśniak, prof. nadzw. – Instytut Filologii Germańskiej – powołanie do 

pełnienia obowiązków kierownika Katedry Literatury i Kultury Niemieckiej w okresie od 

1.10.2017 r. do 30.06.2018 r. w związku z urlopem naukowym dr hab. Marion Brandt, prof. 

nadzw. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   68 za,  2 przeciw, 5 się  wstrzymało. RW zatwier-

dziła powołanie 



i) dr hab. Monika Rzeczycka, prof. nadzw. – Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich – 

powołanie do pełnienia funkcji kierownika Katedry Rosjoznawstwa, Kultury i Literatury 

Rosyjskiej od 1.10.2017 r. do końca kadencji, tj. do 31.08.2020 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   71 za,  4 przeciw, 1 się  wstrzymała. RW zatwier-

dziła powołanie 

j) dr Przemysław Sieradzan - Instytut  Rusycystyki i Studiów Wschodnich – powołanie do 

pełnienia funkcji kierownika Pracowni Sinologii od 1.10.2017 do końca kadencji, tj. do 

31.08.2020 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  1 przeciw, 2 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła powołanie 

4.2 Zatrudnienia 

a) dr Ewelina Damps – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku adiunkta  

w Katedrze Literatury i Kultury Niemieckiej Instytutu Filologii Germańskiej od 1.10.2017 r. 

na okres 24 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   67 za,  7 przeciw, 2 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

b) mgr Sabine Stoll-Wiewior – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku wykładowcy w Kate-

drze Literatury i Kultury Niemieckiej od 1.10.2017 na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   65 za,  10 przeciw, 1 się  wstrzymała. RW za-

twierdziła przedłużenie zatrudnienia 

c) dr Javier Fernández Sánchez – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku ad-

iunkta w Katedrze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2017 na 

okres 12 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   67 za,  5 przeciw, 3 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

d) dr Beata Williamson – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w 

Katedrze Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki od 

1.10.2017 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   68 za,  5 przeciw, 3 się  wstrzymała. RW zatwier-

dziła przedłużenie zatrudnienia 

e) dr Marcin Fortuna – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Języko-

znawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2017 r. do 3.07.2019 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   69 za,  5 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW zatwier-

dziła przedłużenie zatrudnienia 

f) mgr Karolina Wielądek – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku asysten-

ta  

w Katedrze Pragmatyki i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 

1.10.2017 r. na okres 12 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   67 za,  6 przeciw, 2 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

g) mgr Laura Santoo – zatrudnienie w ramach posiadanych etatów na stanowisku lektora w In-

stytucie Skandynawistyki od 1.10.2017 r. na okres 24 miesięcy. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   69 za,  5 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 



h) dr Mirosław Trybisz – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Języ-

koznawstwa i Dydaktyki Instytutu Filologii Romańskiej od 1.10.2017 r. na czas nieokreślo-

ny 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   68 za,  6 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW zatwier-

dziła przedłużenie zatrudnienia 

i) dr Ewa Kremky – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Kate-

drze Językoznawstwa Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   69 za,  5 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW zatwier-

dziła przedłużenie zatrudnienia 

j) mgr Shin Ping-Hung – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku lektora w Pracowni Sinolo-

gii Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 1.10.2017 r. do 4.09.2018 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   68 za,  5 przeciw, 2 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła przedłużenie zatrudnienia 

k) dr Margit Eberharter-Aksu – procedowanie zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwy-

czajnego w Katedrze Języków Fachowych i Przekładoznawstwa Instytutu Lingwistyki Sto-

sowanej  

i Translatoryki od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   68 za,  7 przeciw, 1 się  wstrzymała. RW zatwier-

dziła procedowanie 

l) prof. dr hab. Jerzy Szyłak – procedowanie zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajne-

go  

w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Instytutu Badań nad Kulturą od 

1.10.2017 r. na czas nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  5 przeciw, 1 się  wstrzymała. RW zatwier-

dziła procedowanie 

m) prof. dr hab. Jerzy Limon – procedowanie zatrudnienia, w związku z uzyskanymi uprawnie-

niami emerytalnymi na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Sztuk Scenicznych 

Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki od 1.10.2017 r. na okres do 30.09.2019 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   66 za,  5 przeciw, 3 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła procedowanie 

n) mgr Monika Szafrańska – zatrudnienie na zastępstwo na stanowisku lektora w Katedrze Ję-

zykoznawstwa i Teorii Przekładu Instytutu Filologii Germańskiej na okres od 1.10.2017 r. 

do 30.09.2018 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   71 za,  5 przeciw, 2 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

o) dr Joanna Mampe – zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Pragma-

tyki i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 1.10.2017 r. do 

1.04.2022 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   64 za,  7 przeciw, 4 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

p) mgr Magdalena Podlaska – zatrudnienie na stanowisku asystenta w Instytucie Skandynawi-

styki na okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   67 za,  6 przeciw, 4 się  wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

q) mgr Anna Gryszkiewicz – zatrudnienie na stanowisku lektora w Pracowni Sinologii Instytu-

tu Rusycystyki i Studiów Wschodnich od 1.10.2017 r. na okres 33 miesięcy. 



W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, nikt się nie wstrzymał. RW 

zatwierdziła zatrudnienie 

r) prof. Mirosława Modrzewska – mianowanie na stanowisko Kierownika Katedry Sztuk Sce-

nicznych od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   69 za,  5 przeciw, 2 się wstrzymały. RW zatwier-

dziła zatrudnienie 

4.3 Urlopy 

a) dr hab. Zoja Nowożenowa, prof. nadzw. w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich – 

płatny urlop naukowy od 2.10.2017 do 11.02.2018 r. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   66 za,  6 przeciw, 4 się wstrzymały. RW zatwier-

dziła urlop 

Ad. 5 Sprawy studenckie i toku studiów. 

Prowadzenie obrad przejął dziekan prof. P. Sitkiewicz. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

a) Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej – przyjęcie  finalistów 

na kierunek wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   72 za,  1 przeciw, 3 się wstrzymały. RW zatwier-

dziła przyjęcie. 

Katedra Filologii Klasycznej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów na 

kierunku Filologia Klasyczna oraz Studium Humanitatis w roku akademickim 2017/18 przez 

następujących pracowników ze stopniem doktora: dr Agnieszka Witczak, dr Jacek Pokrzywnicki, dr 

Izabela Bogumił, dr Anna Pająkowska-Bouallegui. 

b) Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie 

wykładów i konwersatoriów w roku akademickim 201718 w ramach dydaktyki realizowanej 

przez katedrę przez następujące osoby ze stopniem doktora: 

 Nazwisko Wykład z przedmiotu 

1 Katarzyna Kręglewska teatr polski – współczesność, arcydzieła dramatu xx wieku,  historia 

dramatu i teatru polskiego: 20-lecie międzywojenne 

2 Joanna Puzyna-Chojka historia dramatu i teatru: antyk, historia dramatu i teatru: 

średniowiecze i odrodzenie, języki teatru, teatr powszechny – 

współczesność, dramaturgia xxi wieku, artystyczne teorie teatru, 

przeobrażenia dramatu najnowszego, metodologia badań teatralnych 

3 Magdalena Dalman historia dramatu i teatru polskiego: romantyzm 

4 Piotr Kąkol historia dramatu i teatru: oświecenie, historia dramatu i teatru 

powszechnego: barok i oświecenie 

5 Anna Reglińska-Jemioł historia gatunków dramatycznych, historia konwencji scenicznych 

6 Katarzyna Szalewska teoria dramatu 

7 Jolanta Laskowska marketing i reklama w kulturze 

8 Magdalena Howorus-

Czajka 

historia sztuki 

9 Grażyna Świętochowska historia kina powszechnego 

10 Joanna Lisiewicz teatr powszechny – współczesność 

11 Bartosz Filip historia kina powszechnego 



12 Monika Samsel teatr skandynawski 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody. 

c) Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 wykładów przez następujących nauczycieli 

akademickich ze stopniem doktora: 

1. dr Katarzyna Arciszewska – literatury porównawcze, polityka kulturalna Rosji, kultura ro-

syjska: wybrane zagadnienia. 

2. dr Irena Hubicka – wstęp do literaturoznawstwa, kultura rosyjska, wykład fakultatywny: ro-

syjska literatura kobieca przełomu XX i XXI wieku, wstęp do nauki o kulturze. 

3. dr Liliana Kalita - kultura masowa Rosji, kanon literatury rosyjskiej, historia literatury ro-

syjskiej, najnowsza literatura rosyjska. 

4. dr Urszula Patocka-Sigłowy – funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku rosyjskim, realia 

społeczno-polityczne współczesnej Rosji, wstęp do dyplomacji, podstawy językoznawstwa 

ogólnego, dyskurs rosyjski, otoczenie kulturowe w biznesie, techniki negocjacji i komuni-

kacji interpersonalnej, techniki negocjacji. 

5. dr Magdalena Jaszczewska – gramatyka opisowa języka rosyjskiego. 

6. dr Ewa Konefał – gramatyka opisowa języka rosyjskiego, komunikacja w sferze biznesu. 

7. dr Tatiana Kananowicz – język SCS i gramatyka historyczna języka rosyjskiego, komunika-

cja międzykulturowa, krajoznawstwo, przekład ustny. 

8. dr Wanda Stec – realia społeczno-gospodarcze Rosji, przekład tekstów specjalistycznych. 

9. dr Anna Hau – psychologiczne aspekty komunikacji językowej, podstawy dydaktyki, komu-

nikacja w korporacji. 

10. dr Aleksandra Klimkiewicz – wykład fakultatywny: światowy wymiar rosyjskiej nauki, pe-

dagogika. 

11. dr Tatiana Kopac – wykład fakultatywny: mentalność rosyjska. 

12. dr Przemysław Sieradzan – współczesna historia Chin, kultura Azji Wschodniej: wybrane 

zagadnienia, stosunki polityczne Federacji Rosyjskiej przełomu XX i XXI wieku, historia 

Chin, religie i systemy filozoficzne Wschodu, Chiny w relacjach politycznych XX/XXI 

wieku, wykład fakultatywny: Władcy Chin: od Żółtego Cesarza do Xi Jinpinga. 

13. dr Wu Lan – kanon literatury chińskiej. 

14. dr Tomasz Bieliński – gospodarka chińska. 

15. dr Tomasz Czuba – marketing międzynarodowy. 

16. dr Maša Gustin – wykład fakultatywny: kino azjatyckie. 

17. dr Piotr Kitowski – wstęp do nauki prawa rosyjskiego. 

18. dr Maria Lewandowicz – publiczne i prywatne prawo rosyjskie. 

19. dr Renata Orłowska – gospodarka światowa. 

20. dr Iwona Sobol – rozliczenia międzynarodowe. 

21. dr Jacek Splisgart – wybrane zagadnienie z kultury Chin, wykład fakultatywny: wykorzy-

stanie metod etnograficznych w badaniach, wykład fakultatywny: społeczeństwo japońskie 

dawniej i dziś. 

22. dr Arkadiusz Wowerka – elementy prawa handlowego. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

 

Jednocześnie Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich zwraca się z prośbą o wyrażenie 

zgody na prowadzenie w roku akademickim 2017/2018 seminariów magisterskich na I i II roku 

filologii rosyjskiej studiów II stopnia przez następujących pracowników ze stopniem doktora: 

1. dr Liliana Kalita 

2. dr Aleksandra Klimkiewicz 

3. dr Joanna Mampe 



W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

 

d) Instytut Filologii Polskiej zwraca się z prośbą o zgodę na prowadzenie wykładów oraz/lub przy-

pisanych im egzaminów – zgodnie z obsadami zajęć w jednostce w r. akad. 2017/18 przez pracow-

ników ze stopniem doktora: 

1. dr Dagmara Maryn-Stachurska, 

2. dr Katarzyna Skrzypińska, 

3. dr Anna Filipowicz, 

4. dr Piotr Kąkol, 

5. dr Janusz Mosakowski, 

6. dr Anna Jarmołowska, 

7. dr Beata Kapela-Bagińska, 

8. dr Anna Walencik-Topiłko, 

9. dr Jolanta Laskowska, 

10. dr Piotr Sitkiewicz, 

11. dr Monika Żółkoś, 

12. dr Magdalena Kreft-Świetlik, 

13. dr Artur Nowaczewski, 

14. dr Magdalena Horodecka, 

15. dr Dagmara Jaroszewska-Choraś, 

16. dr Jolanta Sokołowska. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW za-

twierdziła wyrażenie zgody 

 

e) Katedra Logopedii prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów przez ad-

iunktów w roku akademickim 2017/2018 na kierunku Logopedia przez następujące osoby: 

1. dr K. Skrzypińska – psychologia ogólna. 

2. dr n. med. E. Spodnik – anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu. 

3. dr A. Jarmołowska – psychologia rozwoju człowieka. 

4. dr B. Kamińska – ortofonia. 

5. dr E. Binkuńska – profilaktyka logopedyczna, zaburzenia głosu, jąkanie – diagnoza i terapia. 

6. dr A. Walencik-Topiłko – emisja i higiena głosu, logorytmika, metody diagnozy i terapii 

jąkania. 

7. dr A. Kożyczkowska – pedagogika. 

8. dr A. Banaszkiewicz – podstawy dydaktyki i metodyki logopedii, afazja, terapia 

logopedyczna dzieci z rozszczepami. 

9. dr B. Łukaszewska – oligofrenopsychologia, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, 

parcjalne zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia komunikacji u dzieci 



autystycznych, psychologiczne aspekty pracy z osobami w podeszłym wieku, badanie 

neuropsychologiczne pacjenta z uszkodzeniem OUN. 

10. dr M. Dalman – literatura powszechna. 

11. dr B. Kapela-Bagińska – dydaktyka języka polskiego, ewaluacja i pomiar dydaktyczny. 

12. dr Z. Pomirska – dydaktyka literatury. 

13. dr M. Pomirska – przedmiot polonistyczny do wyboru, literatura dla dzieci i młodzieży. 

14. dr n. med. M. Żwalewska-Pawliszak – elementy psychiatrii. 

15. dr J. Kozaka – elementy psychologii klinicznej. 

16. dr M. Faściszewska – surdologopedia, metody pracy logopedycznej z dzieckiem 

niedosłyszącym. 

17. dr K. Kaczorowska-Bray – oligofrenologopedia, seminarium magisterskie, diagnoza i 

terapia afazji i dysartrii, diagnoza i terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym, 

wspomaganie rozwoju mowy przy wczesnym uszkodzeniu mózgu, wspomagające sposoby 

porozumiewania się, dysfagia, afazja dziecięca – diagnoza i terapia, mowa osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 

18. dr n. med. L. Glasner – Percepcja wzrokowa w przekazie informacji. 

19. dr n. med. J. Dziewiątkowski – wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i 

patologii mowy. 

20. dr n. med. I. Łucka - podstawy psychiatrii dziecięcej. 

21. dr n. med. A. Gójska-Grymajło – neurofizjologiczne podstawy porozumiewania się, 

neuropatologia afazji i dysartrii. 

22. dr n. med. I. Domżalska-Popadiuk – podstawy neonatologii. 

23. dr n. med. W. Nyka – podstawy fizjoterapii, rehabilitacja chorego z afazją, metody 

wspomagające rehabilitację dziecka z uszkodzeniami neurologicznymi. 

24. dr n. med. J. Jabłońska-Brudło – metody wspomagające rehabilitację dziecka z 

uszkodzeniami neurologicznymi. 

25. dr K. Kampert  – podstawy terapii behawioralnej 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

 

f) Instytut Skandynawistyki prosi o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i 

seminariów magisterskich na kierunku Skandynawistyka przez pracowników etatowych 

Instytutu Skandynawistyki ze stopniem doktora w roku akad. 2017/2018: 

1. dr Dorota Janukowicz – wybrane zagadnienia z literatury Szwecji, literatura Szwecji 

2. dr Katarzyna Michniewicz-Veisland – teoria literatury profil skandynawski. 

3. dr Maja Chacińska – podstawy i metody komunikowania społecznego, teoria i analiza 

przekazu medialnego, media w krajach nordyckich – historia i instytucje. 

4. dr Marta Grzechnik – media a demokracja, seminarium magisterskie, historia regionu 

nordyckiego, podstawy ideowe społeczeństw nordyckich. 

5. dr Agata Lubowicka – kultury arktyczne, wybrane zagadnienia ze współczesnej kultury Skandyna-

wii, seminarium magisterskie, wybrane zagadnienia z literatury Danii, kultura Skandynawii 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

g) Katedra Slawistyki prosi o zgodę na prowadzenie wykładów przez pracowników ze stopniem 

doktora: 

1. dr Jolanta Dziuba – literatury południowosłowiańskie a sztuki audiowizualne, ka-

non literatur bałkańskich, historia literatury serbskiej i chorwackiej, geokulturologia państw 

Półwyspu Bałkańskiego. 

2. dr Anita Gostomska – historia literatury serbskiej i chorwackiej, historia literatury 

wybranego obszaru językowego. 



3. dr Dorota Żyłko – gramatyka opisowa języka polskiego, fakultet kierunkowy, 

gramatyka historyczna, pragmatyka językoznawcza, semiotyka komunikacji, europejski 

kontekst literatur bałkańskich. 

4. dr Maša Guštin – turystyka kulturowa w krajach postjugosłowiańskich, polityka i 

popkultura Jugosławii i państw postjugosłowiańskich, podstawy ruchu turystycznego na 

Bałkanach, wykład wydziałowy: kino jugosłowiańskie i postjugosłowiańskie, cinema ko-

munisto? Tito i film, kino azjatyckie. Film chiński, systemy prawno-polityczne państw bał-

kańskich, specyfika rynków lokalnych na Bałkanach, tendencje rozwojowe w kulturach kra-

jów południowosłowiańskich. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW za-

twierdziła wyrażenie zgody 

 

h) Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody 

na prowadzenie w Instytucie w roku akademickim 2017/2018 wykładów przez 

następujących pracowników Instytutu: 

1. dr Magdalena Grabowska – gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka angiel-

skiego z elementami tłumaczeń starych tekstów. 

2. dr Grzegorz Grzegorczyk – gramatyka opisowa języka angielskiego, gramatyka kontrastyw-

na języka angielskiego z elementami kontrastów tekstowych, aspekty teorii translacji. 

3. dr Adam Jarosz – elementy psychologii rozwojowej. 

4. dr Robert Kowalski – wstęp do literaturoznawstwa 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

 

i) Instytut Badań nad Kulturą prosi o zgodę na prowadzenie na kierunku Wiedza o Filmie i Kulturze 

Audiowizualnej I i II stopnia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, wykładów (zgodnie z 

przygotowanym w jednostce obsadami zajęć) przez następujących pracowników nieposiadających 

stopnia doktora habilitowanego: 

1. dr Grażyna Świętochowska, 

2. dr Joanna Sarbiewska, 

3. dr Sebastian Konefał, 

4. dr Bartosz Filip, 

5. dr Piotr Kurpiewski, 

6. dr Bożena Kudrycka, 

7. dr Łukasz Androsiuk. 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

 

j) Instytut Filologii Romańskiej zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 

wykładów w roku akademickim 2017/18 przez nauczycieli akademickich z tytułem doktora tj.: 

1. dr Barbara Brzezicka – fakultet kierunkowy, 

2. dr Joanna Drzazgowska – elementy językoznawstwa ogólnego 

3. dr Dorota Karwacka-Pastor – dot. studia bałkańskie 

4. dr Katarzyna Kotowska – fakultet kierunkowy 

5. dr Mirosław Trybisz – teoria przekładu 

6. dr Gilles Quentel – historia języka, językoznawstwo stosowane. 

 

W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW:   73 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. RW 

zatwierdziła wyrażenie zgody 

 

Ad. 6 Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 

Prowadzenie obrad przejął prodziekan dr hab. T. Swoboda, prof. nadzw. 



Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych. 

Prodziekan przedstawił nowe zasady działania Komisji w Studium doktoranckim (nabór nowych 

studentów), tj. rozszerzenie jej składu do 5 osób, reprezentujących językoznawców, literaturoznaw-

ców i kulturoznawców. Komisja jest stała w ramach jednej rekrutacji. Zmniejszono limit przyjmo-

wanych doktorantów do 40. 

Powrócił temat z wolnych wniosków - głos zabrali prof. J. Kowalewska-Dąbrowska, prof. M. Ro-

cławska-Daniluk  czy możliwe będzie zwiększenie składu Komisji, powołania szerszej reprezenta-

cji Wydziału. 

Ad. 7 Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia dok-

tora habilitowanego dr Tomaszowi Wiśniewskiemu z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych 

UCHWAŁA 

Komisji habilitacyjnej, powołanej w dniu 7 lutego 2017r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni 

i Tytułów, na podstawie art. 18 a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz. 

U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26.09.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr. Tomasza Wiśniewskiego, wszczętego w dniu 12 grudnia 2016 r., w 

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. 

Komisja, działając zgodnie z w/w ustawą, w oparciu o rozporządzenie Ministra  Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 r. poz. 1383), na posiedzeniu w dniu  

21.06.2017, w którym uczestniczyło siedmioro członków Komisji, w głosowaniu jawnym (z 

wynikiem: 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się) podjęła uchwałę, 

zawierającą jednoznacznie pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo panu dr. Tomaszowi 

Wiśniewskiemu – adiunktowi w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki (Katedra Sztuk 

Scenicznych). 

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Radzie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 

Gdańskiego z wnioskiem o jej zatwierdzenie. 

Prof. O. Kubińska odczytała Uzasadnienie 

21 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie Komisji powołanej w celu przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Wiśniewskiego Komisja zapoznała się z 

przedstawionymi jej recenzjami, autoreferatem i książką habilitacyjną stanowiącą podstawę 

wniosku. Komisja stwierdziła, iż sporządzone w tym przewodzie recenzje są jednoznacznie 

pozytywne oraz spełniają kryteria Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, 

Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), podkreślając znaczny wkład 

Habilitanta w rozwój reprezentowanej przez niego dyscypliny naukowej. Komisja po dyskusji i 

jednomyślnym głosowaniu popiera wniosek o nadanie dr. Tomaszowi Wiśniewskiemu stopnia 

doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie: literaturoznawstwo. 

Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora habilito-

wanego dr Tomaszowi Wiśniewskiemu z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 



W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   58 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymała. 

RW zatwierdziła zatrudnienie 

Ad. 8 Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magda-

lenie Horodeckiej z Instytutu Filologii Polskiej. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych 

a) Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowa-

nego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Magdalenie 

Horodeckiej z Instytutu Filologii Polskiej 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   52 za,  2 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW zatwierdziła wszczęcie postępowania 

b) Powołanie członków Komisji habilitacyjnej: 

dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. nadzw. – recenzent 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW zatwierdziła powołanie 

dr hab. Mariusz Kraska, prof. nadzw. – sekretarz 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła powołanie 

dr hab. Piotr Millati, prof. nadzw. – członek Komisji 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   54 za,  3 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW zatwierdziła powołanie 

Ad. 9.Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Kata-

rzynie Szalewskiej z Instytutu Filologii Polskiej. 

Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych 

a) Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. w dziedzinie 

nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Katarzynie Szalewskiej z Insty-

tutu Filologii Polskiej 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   54 za,  2 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW zatwierdziła wszczęcie postępowania 

b) Powołanie członków Komisji habilitacyjnej: 

prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – recenzent 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   52 za,  3 przeciw, 2 się  wstrzymały. 

RW zatwierdziła powołanie 

dr hab. Maja Wojciechowska, prof. nadzw. – sekretarz 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   52 za,  5 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła powołanie 

dr hab. Marcin Całbecki, prof. nadzw. – członek Komisji 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   46 za,  4 przeciw, 2 się  wstrzymały. 

RW zatwierdziła powołanie 

Ad. 10 Sprawy doktorskie. 



Skład Rady Wydziału: uprawnionych do głosowania 146 osób w tym 101 samodzielnych , obec-

nych 84 osoby w tym 69 samodzielnych 

10.1 – Zmiana składu komisji doktorskich 

a) W związku z urlopem prof. dr. hab. Marka Wilczyńskiego, funkcję przewodniczącego 

komisji specjalistów ds. neofilologicznych przewodów doktorskich w  zakresie 

literaturoznawstwa anglojęzycznego powierza się prof. dr. hab. Arturowi Blaimowi. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

b) mgr Marcin Romanowski (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska) 

w miejsce prof. dr hab. Aleksandry Ubertowskiej – dr hab. Marcin Całbecki, prof. nadzw. 

funkcję przewodniczącego powierza się dr. hab. Zbigniewowi Kaźmierczykowi, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

c) mgr Kamila Talaśka (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński) 

w miejsce prof. dr hab. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej – prof. dr hab. Jolanta Kowalewska-

Dąbrowska, której powierza się funkcję przewodniczącej 

w miejsce prof. Małgorzaty Milewskiej Stawiany – dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. 

nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

d) mgr Karol Jaroszewski (promotor: prof. dr hab. David Malcolm) 

w miejsce prof. dr. hab. Marka Wilczyńskiego – prof. dr hab. Artur Blaim 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

e) mgr Anna Adamiec (promotor: prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska) 

w miejsce prof. dr. hab. Tadeusza Linknera – dr hab. Barbara Zwolińska, prof. nadzw. 

w miejsce dr hab. Haliny Popławskiej, prof. nadzw. – prof. dr hab. Ewa Graczyk 

w miejsce dr hab. Krystyny Turo, prof. nadzw. – dr hab. Mariusz Kraska, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

f) mgr Bogumiła Brogowska (promotor: prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska) 

w miejsce dr hab. Haliny Popławskiej, prof. nadzw. – prof. dr hab. Ewa Graczyk 

w miejsce dr hab. Krystyny Turo, prof. nadzw. – dr hab. Mariusz Kraska, prof. nadzw 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

g) mgr Joanna Bogusławska (promotor: dr hab. Jørgen Veisland, prof. nadzw.) 



w miejsce dr hab. Krystyny Turo, prof. nadzw. – dr hab. Marta Koval, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

h) mgr Beata Kowalewska (promotor: dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG) 

w miejsce dr. hab. Tadeusza Danilewicza, prof. nadzw. – dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. nadzw., 

któremu powierza się funkcję przewodniczącego 

w miejsce prof. dr hab. Ewy Rogowskiej-Cybulskiej – dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

i) mgr Małgorzata Kaszak (promotor: dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG) 

w miejsce dr. hab. Tadeusza Danilewicza, prof. nadzw. – dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. nadzw., 

której powierza się funkcję przewodniczącej 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

j) mgr Marta Giersz (promotor: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG) 

w miejsce dr. hab. Joanny Burzyńskiej-Sylwestrzak, prof. nadzw. – dr hab. Tomasz Wiśniewski 

w miejsce prof. dr hab. Jerzego Limona – dr hab. Olga Kubińska, prof. nadzw. 

w miejsce prof. dr hab. Marka Wilczyńskiego – dr hab. Marta Koval, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

k) mgr Katarzyna Rukojć (promotor: dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG) 

w miejsce dr. hab. Joanny Burzyńskiej-Sylwestrzak, prof. nadzw. – dr hab. Tomasz Wiśniewski 

w miejsce prof. dr hab. Jerzego Limona – dr hab. Olga Kubińska, prof. nadzw. 

w miejsce prof. dr hab. Marka Wilczyńskiego – dr hab. Marta Koval, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie zmiany składu. 

10.2 Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów: 

a) mgr Marcin Romanowski (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, skory-

gowany tytuł: Biograficzne punctum. O relacji między biografem a bohaterem na przykła-

dzie wybranych prac Jerzego Ficowskiego i Joanny Olczak-Ronikier) 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  1 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW zatwierdziła przyjęcie pracy 

prof. dr hab. Andrzej Mencwel (UW), 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   54 za,  2 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW  zatwierdziła przyjęcie recenzenta 

prof. dr hab. Marek Zaleski (IBL). 



W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   53 za,  0 przeciw, 2 się  wstrzymały. 

RW  zatwierdziła przyjęcie recenzenta 

b) mgr Magdalena Harmacińska-Kowalewska (promotor: dr hab. Małgorzata Rocławska-

Daniluk, prof. nadzw., tytuł: Pamięć dziecka a syntetyzowanie wyrazów z fonemów na etapie 

przygotowania do nauki czytania i pisania) 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   53 za,  2 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW zatwierdziła przyjęcie pracy 

dr hab. Tomasz Smereka (UWr) 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   49 za,  3 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW  zatwierdziła przyjęcie recenzenta 

dr hab. Barbara Ostapiuk, prof. nadzw. (Usz) 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   50 za,  2 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW  zatwierdziła przyjęcie recenzenta 

10.3 Nadanie stopnia doktora w zakresie językoznawstwa: 

a) mgr Adam Gorlikowski (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny), tytuł: Individualästhetische 

Leitmotive R.M. Rilkes als Deutungs- und Übersetzungsproblem. Am Beispiel der Duineser 

Elegien in polnischen Übersetzungen (Motywy przewodnie poetyki R.M. Rilkego jako pro-

blem interpretacji i przekładu. Na materiale polskich tłumaczeń Elegii Duinejskich). 

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Kubiński 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   51 za,  2 przeciw, 1 się   wstrzymał. 

RW  zatwierdziła nadanie stopnia 

10.4 Umorzenie postępowania doktorskiego na wniosek doktoranta: 

a) mgr Mariusz Wirski (promotor: prof. dr hab. Jerzy Szyłak) 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   56 za,  2 przeciw, nikt się  nie 

wstrzymał. RW  zatwierdziła umorzenie 

b) mgr Paweł Żukowski (promotor: dr hab. Bożena Matuszczyk, prof. nadzw.) 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   58 za,  2 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW  zatwierdziła umorzenie 

10.5 Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodzie doktorskim Anny Dę-

bowskiej (promotor prof. dr hab. Mirosław Przylipiak) 

Egzamin z języka obcego nowożytnego (angielski): 

a) prof. dr hab. Jan Ciechowicz 

b) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak 

c) dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska 

Egzamin z dyscypliny dodatkowej (psychologia): 

a) prof. dr hab. Jan Ciechowicz 

b) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak 

c) dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw. 

Egzamin z dyscypliny podstawowej: 

a) prof. dr hab. Jan Ciechowicz 



b) dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. 

c) prof. dr hab. Mirosław Przylipiak  

d) dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. 

e) prof. dr hab. Jerzy Szyłak 

W głosowaniu tajnym głosują samodzielni członkowie RW:   50 za,  2 przeciw, 1 się  wstrzymał. 

RW  zatwierdziła komisję 

Ad. 11 Pracownie i zespoły badawcze 

Członkowie Rady nie złożyli wniosków do tego punktu. 

Termin następnej Rady Wydziału 5 października 2017 r. 


