
PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

11 stycznia 2018 roku 

 

Dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. UG, przywitał zebranych członków Wysokiej Rady na 

pierwszym posiedzeniu w 2018 roku i złożył wszystkim najlepsze życzenia w Nowym Roku. 

Następnie zaprezentował wydane książki: 

Ku poetyce chrześcijańskiej Michaela Edwardsa, w przekładzie Jean Ward; Grass a Kaszuby, pod 

opieką merytoryczną Miłosławy Borzyszkowskiej-Szewczyk; kolejny numer „Studia Rossica 

Gedanensia”, pod red. Katarzyny Wojan; czasopismo doktorantów „Progress. Journal of Young 

Researchers”, nr 2/17, również pod redakcją Katarzyny Wojan; Art of the Southern Netherlands, 

Gdańsk and the Polish-Lithuanian Commonwealth pod red. Agnieszki Żukowskiej; Jolanta Hinc, 

Adam Jarosz, Joanna Mampe Translatorik, Translationsdidaktik und Fremdsprachendidaktik. 

Herausforderungen und Perspektiven; Książka obrazkowa. Wprowadzenie, pod red. Małgorzaty 

Cackowskiej, Hanny Dymel-Trzebiatowskiej, Jerzego Szyłaka: czasopismo „Przezrocze”, nr 6, 

Podsumowanie roku w światowym kinie, pod red. Pawła Sitkiewicza oraz nowy numer pisma „Jednak 

książki” pod red. Mariusza Kraski. 

Dziekan pogratulował Instytutowi Filologii Polskiej uzyskania uprawnień do doktoryzowania w 

zakresie językoznawstwa. 

Dziekan pogratulował studentkom i studentom wręczając poszczególne nagrody: 

– Joanna Łaszcz (filologia rosyjska) – nagroda Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 

wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/18; 

– Katarzyna Piękoś (skandynawistyka), Joanna Łaszcz (filologia rosyjska) i Balbina Hoppe (filologia 

polska) – nagroda Zarządu Województwa Pomorskiego; 

– Alicja Wejtman i Jan Orszulak – nagroda Rektora UG pierwszego stopnia za wybitne osiągnięcia; 

– Aleksandra Jarzębska, Kamil Bryl i Natasza Bruska – nagroda Rektora UG drugiego stopnia za 

działalność kulturalną; 

– Paulina Piotrowska i Rafał Rowiński – nagroda Rektora UG trzeciego stopnia za bardzo dobre 

wyniki w nauce; 

– Aleksandra Paluch i Kalina Jasiewicz – nagroda Rektora UG trzeciego stopnia za osiągnięcia 

sportowe; 

– Wiktoria Gunerka – nagroda Rektora UG trzeciego stopnia za działalność kulturalną. 

 

Przed przyjęciem porządku obrad dziekan uprzedził o terminie kolejnego dodatkowego posiedzenia: 

1 lutego br. 



Dziekan poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW: 106 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 7.12.2017 r. 

2. Sprawy bieżące – wolne wnioski. 

3. Sprawy personalne. 

4. Medale KEN oraz za długoletnią służbę. 

5. Zatwierdzenie raportu z oceny własnej Wydziału. 

6. Sprawy studenckie i toku studiów. 

7. Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Yevhenii Bilobrovej. 

8. Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Ludmily Safronowej. 

9. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich. 

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

habilitowanego dr Magdalenie Bieleni-Grajewskiej z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

11. Umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Sławomirowi 

Leśniakowi, prof. nadzw. z Instytutu Filologii Germańskiej na wniosek zainteresowanego.  

12. Sprawy doktorskie. 

13. Pracownie i zespoły badawcze. 

 

Ad. 1. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z 7.12.2017 r. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW: 78 za, 1 osoba była przeciwna, 3 osoby się 

wstrzymały. Rada zatwierdziła protokół posiedzenia z 7 grudnia 2017 roku. 

 

Ad. 2. Sprawy bieżące – wolne wnioski. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

Głos zabrał dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. nadzw. Poprosił, aby nie pojawiały się w wykładach 

mistrzowskich tytuły (jak w ostatnim) „Pic na wodę, fotomontaż…” nieadekwatne wg profesora do 



formuły wykładu mistrzowskiego. Prof. dr hab. Mirosław Przylipiak bronił tytułu, przywołując jego 

dalszy ciąg (z historii fotografii). Wg profesora nie zawierał on jedynie tego kolokwializmu. Powołał 

się na powagę i osiągnięcia autorki wykładu dr hab. Iwony Kurz, prof. UW. Prof. dr hab. Ewa Graczyk 

źle oceniła ewentualną cenzurę tytułów wykładów mistrzów. Przedmiotem badań dr hab. Iwony Kurz, 

prof. UW, jest m.in. kultura popularna, co jest uzasadnieniem użytej metafory i gry słów w tytule. 

[pełny tytuł z archiwum UG: Wykłady mistrzowskie 2017/2018: „Pic na wodę, fotomontaż – na początku XX 

i XXI wieku” dr hab. Iwona Kurz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego] 

 

Głos zabrała dr hab. Maria Sibińska, prof. nadzw., z prośbą o otwarcie dyskusji nad rozesłanym 

pracownikom dokumentem zawierającym sugestie na temat pracy naukowej na Wydziale w 

perspektywie kolejnej parametryzacji. Dziekan poprosił o jego lekturę oraz kierowanie uwag i 

komentarzy do prodziekana dr hab. Tomasza Swobody, prof. UG. 

 

Ad. 3. Sprawy personalne. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

3.1. Zatrudnienia. 

a) dr hab. Izabela Morska – przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Kultur 

i Literatur Anglojęzycznych Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki od 22.01.2018 r. na czas 

nieokreślony. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 90 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. 

Rada pozytywnie zaopiniowała zatrudnienie. 

 

Ad. 4. Medale KEN oraz za długoletnią służbę. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

a) Medale Komisji Edukacji Narodowej: 

– dr Katarzyna Szalewska z Instytutu Filologii Polskiej. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 91 za, 2 osoby były przeciwne, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

– dr Paula Gorszczyńska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 



W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 85 za, 2 osoby były przeciwne, 3 osoba się 

wstrzymały. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

b) Medale za długoletnią służbę, ordery i odznaczenia: 

- mgr Agnieszka Kallas z Instytutu Filologii Germańskiej – srebrny medal za długoletnią służbę. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 84 za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się 

wstrzymało. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

– dr Katarzyna Wądołowska-Lesner z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich – brązowy 

medal za długoletnią służbę. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 83 za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się 

wstrzymało. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

 

– prof. dr hab. Michał Błażejewski z Instytutu Badań nad Kulturą – medal „Zasłużony Kulturze 

Gloria Artis”. Uzasadnienie: „za zasługi na polu animacji i dokumentacji kultury studenckiej”. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 83 za, 2 osoby były przeciwne, 3 osoby się 

wstrzymały. Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Ad. 5. Zatwierdzenie raportu z oceny własnej Wydziału. Dokument został wysłany do członków 

Rady Wydziału drogą mailową. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

Prowadzenie obrad przejął prodziekan dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. Przypomniał, że tekst 

sprawozdania był przedstawiony każdemu członkowi RW i przywołał jedynie dwa aspekty – wzrost 

liczby hospitacji i wyższy procent wypełnień ankiet studenckich. Dr hab. Diana Oboleńska, prof. 

nadzw., poprosiła o poprawę nazwy Instytutu w treści raportu (nie Instytut Filologii 

Wschodniosłowiańskiej, a Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich). 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 84 za, nikt nie był przeciwny, 4 osoby się 

wstrzymały. Rada pozytywnie zatwierdziła raport. 

 

Ad. 6. Sprawy studenckie i toku studiów – brak wniosków i spraw. 

 

Ad. 7. Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Yevhenii Bilobrovej. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 



 

Prowadzenie obrad przejął dziekan dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw. 

 

Powołanie komisji nostryfikacyjnej w składzie: 

dr hab. Alicja Pstyga, prof. nadzw. 

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. nadzw. 

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw. 

dr hab. Diana Oboleńska, prof. nadzw. 

dr Beata Williamson 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 84 za, 2 osoby były przeciwne, 4 osoby się 

wstrzymały. Rada pozytywnie zatwierdziła wniosek. 

 

Ad. 8. Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego Ludmily Safronowej. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

Powołanie komisji nostryfikacyjnej w składzie: 

dr hab. Alicja Pstyga, prof. nadzw. 

dr hab. Monika Rzeczycka, prof. nadzw. 

dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. nadzw. 

dr hab. Diana Oboleńska, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym wszystkich członków RW: 80 za, 1 osoba była przeciwna, 7 osób się 

wstrzymało. Rada pozytywnie zatwierdziła wniosek. 

 

Ad. 9. Sprawy Filologicznych Studiów Doktoranckich – brak głosów i wniosków. 

 

Ad. 10. Wniosek Komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego dr Magdalenie Bieleni-Grajewskiej z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

Prowadzenie obrad kontynuował prodziekan dr hab. Swoboda, prof. nadzw. 

 

 

UCHWAŁA 



Komisji habilitacyjnej, powołanej w dniu 4.12.2012 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, na 

podstawie art. 18a 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, Dz.U. z 2016 r., poz. 1586) w sprawie przeprowadzenia postępowania 

habilitacyjnego dr Magdaleny Bieleni-Grajewskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

językoznawstwo. 

Komisja, działając zgodnie z w/w ustawą, w oparciu o rozporządzenie MNiSW z dnia 22.09.2011 r. i dnia 

26.09.2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 196, 

poz. 1165, Nr 2016, poz. 1586), na posiedzeniu w dniu 8.12.2017 r., w którym uczestniczyło siedmioro 

członków Komisji, opierając się na opiniach recenzentów, uznała, że przedstawione przez dr Magdalenę 

Bielenię-Grajewską prace, składające się na osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, 

jak również opisana w autoreferacie aktywność naukowa, mają charakter wskazanego w Ustawie znacznego 

wkładu w rozwój dyscypliny naukowej (językoznawstwo). W głosowaniu jawnym (z wynikiem 4 głosy za, 0 

głosów przeciw i 3 głosy wstrzymujące się). Komisja podjęła uchwałę, w której wyraża większością głosów 

pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie 

językoznawstwo Pani dr Magdalenie Bieleni-Grajewskiej – adiunktowi w Instytucie Anglistyki i 

Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.   

Komisja przekazuje niniejszą opinię Radzie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego z wnioskiem 

o jej przegłosowanie. 

Przewodnicząca komisji: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (UJ) 

Sekretarz komisji: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. UG 

Recenzent: prof. dr hab. Wojciech Kubiński   

Recenzent: dr hab. Marek Kuźniak, prof. UWr 

Recenzent: prof. dr hab. Łukasz Bogucki (UŁ) 

Członek komisji: dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG  

Członek komisji: dr hab. Ewa Willim, prof. UJ. 

 

Głos zabrała Sekretarz Komisji: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. nadzw. Przytoczyła 

skład komisji i wynik głosowania. Wątpliwości komisji budziła jedynie trudność oceny prac dr 

Bieleni-Grajewskiej - wysoce interdyscyplinarnych (pogranicze językoznawstwa, ekonomii i 

socjologii). 

 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 10 osób się 

wstrzymało. Rada uchwaliła nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

 

Ad. 11. Umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr. hab. Sławomirowi 

Leśniakowi, prof. nadzw., z Instytutu Filologii Germańskiej na wniosek zainteresowanego.  



Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 52 za, 2 osoby były przeciwne, 11 osób się 

wstrzymało. Rada uchwaliła umorzenie. 

 

Ad. 12. Sprawy doktorskie. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

12.1.1. Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie językoznawstwa: 

a) mgr Sylwia Folgert (promotor: prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska; tytuł: „Formacje 

słowotwórcze w internetowym socjolekcie miłośników zwierząt domowych”). 

Zakres egzaminu kierunkowego: słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 53 za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się 

wstrzymało. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

b) mgr Katarzyna Furmaniak (promotor: prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska; tytuł: „Formacje 

słowotwórcze w tytułach wpisów blogowych”). 

Zakres egzaminu kierunkowego: słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 60 za, nikt nie był przeciwny, 2 osoby się 

wstrzymały. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

12.1.2 Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie literaturoznawstwa. 

a) mgr Katarzyna Kaszorek (promotor: dr hab. Olga Kubińska, prof. nadzw.; tytuł: ‘Through a Glass, 

Darkly: Translating the experience of space in the Holocaust testimonies (The Ringelblum Archive)’; 

„Doświadczanie przestrzeni w świadectwach Holocaustu: Archiwum Ringelbluma w oryginale i 

przekładzie”). Wyrażenie zgody na pisanie pracy w języku angielskim. 

Zakres egzaminu kierunkowego: literatura Holocaustu w języku polskim i angielskim. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 5 osób się 

wstrzymało. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

12.2.1 Wyznaczenie recenzentów: 

a) mgr Paweł Biliński (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak; tytuł: „Kinematograf o sobie. 

Autotematyzm w polskim filmie fabularnym”). 



 

Recenzenci: 

– prof. dr hab. Tadeusz Lubelski (UJ) 

W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 55 za, 2 osoby były przeciwne, 3 osoby się 

wstrzymały. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

– prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski (UKW) 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 57 za, 2 osoby były przeciwne, 4 osoby się 

wstrzymały. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

12.2.2. Zmiana recenzenta. 

a) mgr Karol Chojnowski (promotor: dr hab. Jadwiga Węgrodzka, prof. UG; tytuł: „Przestrzeń i 

epistemologia w twórczości Marka S. Huberatha”). 

Zmiana recenzenta: w miejsce dr hab. Barbary Klonowskiej, prof. KUL, która z przyczyn osobistych 

nie podejmie się obowiązków recenzenta – dr hab. Dominika Oramus, prof. UW. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 60 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

12.3 Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów w przewodach doktorskich: 

a) mgr Marcin Borchardt (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak; tytuł: „Wybrane nurty 

nowojorskiej awangardy filmowej a teoria i praktyka działań transgresyjnych”). 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej – nauk o sztuce: 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Jerzy Szyłak. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – psychologii: 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr hab. Ewa Czaplewska, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 



 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (angielski): 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

b) mgr Natalia Gogacz (promotor: prof. dr hab. Jerzy Szyłak; tytuł: „Madrycki underground czasów 

demokratycznej transformacji: film, telewizja, komiks (wybrane zagadnienia)”). 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej – kulturoznawstwa: 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Jerzy Szyłak – promotor 

3. dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – historii: 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (hiszpański): 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr Nora Orłowska. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

c) mgr Paweł Biliński (promotor: prof. dr hab. Mirosław Przylipiak; tytuł: „Kinematograf o sobie. 

Autotematyzm w polskim filmie fabularnym”). 

 



Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej – nauk o sztuce: 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Jerzy Szyłak. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny dodatkowej – filozofii: 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr hab. Anna Chęćka, prof. nadzw. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego (angielski): 

1. dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław Przylipiak – promotor 

3. dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

12.4. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony: 

 

a) mgr Dorota Góreczna (promotor: dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec, prof. nadzw.; tytuł: 

„Nauczanie angielskich czasowników frazowych na poziomie B2”). 

Obrona doktorska: poniedziałek 22 stycznia 2018 r., godz. 12:00 w sali Rady Wydziału. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 60 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

b) mgr Svetlana Pavlenko (promotor: dr hab. Kwiryna Ziemba, prof. nadzw.; tytuł: „Rosja Adama 

Mickiewicza oraz jego polskich i rosyjskich przyjaciół”). 

Obrona doktorska: czwartek 25 stycznia 2018 r., godz. 11:30 w sali Rady Wydziału. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 59 za, 2 osoba były przeciwne, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

c) mgr Kamila Talaśka (promotor: prof. dr hab. Edward Łuczyński; tytuł: „Psycholingwistyczne 

aspekty komunikacji lekarz-pacjent”). 



Obrona doktorska: czwartek 1 lutego 2018 r., godz. 11.30 w sali 132 w budynku Katedry Logopedii. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 55 za, nikt nie był przeciwny, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

12.5. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa: 

a) mgr Katarzyna Laskowska (promotor: dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. nadzw.; tytuł: „Ta 

kobieta ma na imię Gdańsk (?). Przestrzeń w utworach wybranych poetek (trój)miejskich”). 

Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Jerzy Szyłak. 

Głos zabrał Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Jerzy Szyłak. Wymienił jedyny zarzut wobec pracy 

– sugestię rozdzielenia jej na dwie osobne książki. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 67 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada nadała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 

b) mgr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz (promotor: dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP; 

tytuł: „Homo Capax, Capax Hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości 

Adama Mickiewicza”). 

Przewodniczący komisji: dr hab. Bolesław Oleksowicz, prof. UG. 

Głos zabrał przewodniczący komisji: dr hab. Bolesław Oleksowicz, prof. UG., i podkreślił, że 

recenzenci dr hab. Magdalena Siwiec (UJ) i dr hab. Michał Kuziak, prof. UW., wnioskowali o 

wyróżnienie pracy. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 63 za, 2 osoby były przeciwne, 3 osoby się 

wstrzymały. Rada nadała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. 

 

12.6. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej. 

– mgr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz (promotor: dr hab. Sławomir Rzepczyński, prof. AP; tytuł: 

„Homo Capax, Capax Hominis. Z problematyki antropologicznej w późnej twórczości Adama 

Mickiewicza”). 

Przewodniczący komisji: dr hab. Bolesław Oleksowicz, prof. UG. 

W głosowaniu tajnym samodzielnych członków RW: 61 za, 1 osoba była przeciwna, 1 osoba się 

wstrzymała. Rada pozytywnie uchwaliła wniosek. 

 

Ad. 13. Pracownie i zespoły badawcze. 

Skład Rady Wydziału: 146 osób w tym 98 samodzielnych, obecnych 107 osób w tym 61 

samodzielnych. 

 

Prodziekan dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw., przedstawił wnioski o powołanie czterech 



nowych pracowni 

 Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu (kierownik – dr Jolanta Hinc, 

członkowie: dr Magdalena Grabowska, dr Joanna Mampe i dr Adam Jarosz) 

 Pracownia Dialog-Kultura-Interakcja-Narracja (członkowie: dr Magdalena Grabowska, dr 

Jolanta Hinc, dr Grzegorz Grzegorczyk, dr Piotr Kallas i dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. 

nadzw. z WNS UG) 

 Pracownia badań nad Oświeceniem i Rewolucją Francuską (kierownik – dr hab. Marek 

Mossakowski, prof. nadzw., członek – doktorant mgr Przemysław Kossakowski) 

 Pracownia Pośród Nas, Spotkania z Twórcami Pomorskimi i Gdańskimi (kierownik - dr hab. 

Feliks Tomaszewski, prof. nadzw., członkowie prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska, dr hab. 

Mirosława Modrzewska, prof. nadzw., dr Stanisław Modrzewski i dr Katarzyna Laskowska. 

Rada przyjęła wnioski bez głosowania. 

 

Termin następnej Rady Wydziału 1 lutego 2018 r. 


