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                                                                        Protokół 

                                              posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

                                                               8 grudnia 2011 roku 

 
 
 Posiedzenie rozpoczął i powitał zebranych dziekan, prof. A. Ceynowa. Szczególnie serdecznie powitał 
nowych członków Wysokiej Rady, a mianowicie dr hab. Izabelę Kępkę, dr hab. Ewę Wierzbowską oraz dra hab. 
Edwarda Jakiela. 

  Po powitaniu powiadomił RW o sukcesach osób związanych z Wydziałem Filologicznym UG. 
Prezydium Polskiej Akademii Nauk 06.12.2011 r. powołało prof. dra hab. Jana Ciechowicza, kierownika 
Katedry Kultury i Sztuki Instytutu Filologii Polskiej UG, na członka Komitetu Nauk o Sztuce przy Wydziale 
I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN-u.  

Rozprawa dra Krzysztofa Kornackiego „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy (wydana przez 
Słowo/Obraz Terytoria w Gdańsku w 2011 r.) zajęła I miejsce w konkursie „Pióro Fredry”, który jest częścią 
festiwalu Wrocławskie Promocje Dobrych KsiąŜek.  

 Wydział Nauk Społecznych PAN-u przyznał Nagrodę im. A. Brücknera prof. Tadeuszowi Sucharskiemu 
za ksiąŜkę Polskie poszukiwania innej Rosji. Prof. Sucharski uzyskał habilitację w naszym Wydziale, a ksiąŜkę 
wydało takŜe Słowo/Obraz Terytoria.  

 Prezydent Sopotu nagrodził pracę licencjacką Małgorzaty Polakowskiej Aktorem myśli lepione. O 
metodzie pracy z aktorem Ewy Ignaczak. Praca powstała pod kierownictwem dr Barbary Forysiewicz w Katedrze 
Kulturoznawstwa. 

  Następnie dziekan przedstawił siedem ksiąŜek: 

Czesława Miłosza północna strona, red. M. Czermińska i K. Szalewska, Gdańsk 2011. 

Barbara Zwolińska, Pisać to znaczy Ŝyć. Szkice o prozie Sandora Maraia, Wyd. UG, Gdańsk 2011. 

Literackich biesiad księga wtóra, red. T. Linkner, Pelplin 2011. 

Kultura po przejściach osoby z przeszłością, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011 (w tym tomie są artykuły 
m.in. M. Czermińskiej, E. Graczyk, M. śółkoś, B. Dąbrowskiego). 

Barwa w języku, literaturze i kulturze, cz. II, red. E. Komorowska i D. Stanulewicz-Skrzypiec, Szczecin 2011. 
Prof. D. Stanulewicz-Skrzypiec zaprosiła do napisania tekstów do cz. III. 

Pragmatyczne aspekty tekstu i dyskursu, red. B. Matuszczyk, Wyd. UG, Gdańsk 2011. 

Polonistyczne drobiazgi językoznawcze, cz. II, red. E. Rogowska-Cybulska i M. Cybulski, Wyd. UG, Gdańsk 
2011. 

 Po przedstawieniu ksiąŜek dziekan, prof. A. Ceynowa, przeszedł do zatwierdzenia porządku obrad. Nikt 
nie zgłosił do niego uwag, przeto odbyło się głosowanie.   

Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.  

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawy personalne. 
2. Sprawy dotyczące toku studiów.  
3. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia na Wydziale Filologicznym na lata 2012/13 i 2013/14. 
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4. Stypendia naukowe. 
5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych 
prof. UG, dr hab. Mirosławowi Ossowskiemu z Instytutu Filologii Germańskiej. 
6. Opinia Rady Wydziału o odwołaniu od uchwały odmawiającej dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego, 
wniesionym przez dra Mirosława Sosnowskiego. 
7. Powołanie Komisji ds. przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Dariusza Sikorskiego z 
Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
8. Sprawy doktorskie. 
9. Pracownie i zespoły badawcze. 
10. Czasopismo wydziałowe. 
11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10.11.2011 r. 
12. Sprawy bieŜące i wolne wnioski. 
 

Ad 1. Sprawy personalne.  

Skład RW 114 osób, w tym  80 pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 

1. 1. Zatrudnienie: 

a. dr Ewa Andrzejewska (Instytut Filologii Germańskiej) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta na 
umowę o pracę od 15.12.2011 r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.    
 
RW zaaprobowała wniosek. 
 Po głosowaniu nad p. 1.a. Dziekan, prof. A. Ceynowa, powiadomił Wysoką Radę, Ŝe Rektor nie zgodził 
się na zwolnienie dra hab. Artura Brackiego, poniewaŜ jest on członkiem Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność”. 

 Następnie Dziekan powiedział, Ŝe zamierza kandydować  w zbliŜających się wyborach na Rektora UG. 
Według jego oceny nowa ordynacja jest niesprawiedliwa i ma wiele błędów, dlatego naleŜy przywrócić jej 
poprzednią wersję.  Poprosił teŜ o pomoc w  zredagowaniu  protestu w sprawie błędów w nowej ordynacji. W 
odpowiedzi na ten apel +swoją pomoc zadeklarował prof. M. Wilczyński. 

b. Dr Beata Kapela-Bagińska (Instytut Filologii Polskiej) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta na 
umowę o pracę od 15.12.2011 r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.    
RW przychyliła się do wniosku. 
c. Dr Dagmara Maryn-Stachurska (Instytut Filologii Polskiej) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta 
na umowę o pracę od 15.12.2011 r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.    
RW zatwierdziła wniosek. 
d. Dr Katarzyna Kiszkowiak (Instytut Filologii Polskiej) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta na 
umowę o pracę od 1.01.2012 r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.    
RW przyjęła wniosek. 
e. Dr Piotr Kąkol (Instytut Filologii Polskiej) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta na umowę o pracę 
od 1.01.2012 r. na okres 4 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
f. Dr Justyna Haber-Biały (Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej) – zatrudnienie (konkurs) na 
stanowisku starszego wykładowcy na umowę o pracę od 15.12.2011 r. na okres 10 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 55 – za, 3 – przeciw, 5 się wstrzymało.   
RW zaaprobowała wniosek. 
g. Dr Grzegorz Welizarowicz (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku 
adiunkta na umowę o pracę od 1.01.2012 r. na czas nieokreślony. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 60 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.   
RW zatwierdziła wniosek.  
h. Dr Dominika Janus (Instytut Filologii Germańskiej) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku adiunkta na 
umowę o pracę od 15.12.2011r. na okres 5 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał.   
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RW przychyliła się do wniosku. 
i. Mgr Artur Kawiński (Katedra Kulturoznawstwa) – zatrudnienie (konkurs) na stanowisku asystenta na umowę 
o pracę od 1.01.2012 r. na okres 3 lat. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 62 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.   
RW przyjęła wniosek. 
1. 2. Powołania: 
a. prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska – powołanie do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu 
Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej od 1.01.2012 r. do końca kadencji obecnych władz. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 59 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało.    
RW zatwierdziła wniosek. 
b. Dr GraŜyna Kulpa-Woś – powołanie do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Instytutu Skandynawistyki i 
Lingwistyki Stosowanej od 1.01.2012 r. do końca kadencji obecnych władz. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 61 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.    
RW przyjęła wniosek. 
 

Ad 2. Sprawy dotyczące toku studiów. Ten punkt obrad poprowadziła Dziekan, U. Patocka-Sigłowy. 

Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 

Katedra Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki  – prośba o wyraŜenie zgody na następujące zmiany w 
programie studiów niestacjonarnych: 

scalenie wykładu z przedmiotu ‘metodyka nauczania języka angielskiego’ w wymiarze 40 godzin (po 10 godzin 
w semestrach 2.,3.,4. i 5.) oraz wykładu z przedmiotu ‘metodyka nauczania języka niemieckiego’ w wymiarze 
40 godzin (po 10 godzin w semestrach 2.,3.,4.,5.) w jeden przedmiot o nazwie ‘metodyka nauczania języków 
obcych’ w wymiarze 80 godzin (po 20 godz. w semestrach 2.,3.,4.,5.). 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Katedra Skandynawistyki – prośba o jednorazowe przesunięcie zajęć z przedmiotu specjalizacyjnego ‘edycja 
tekstu’ (30 godzin na III roku studiów pierwszego stopnia) z semestru zimowego na semestr letni roku akad. 
2011/2012. Prośba jest spowodowana zmianami personalnymi w Katedrze i niemoŜliwością dostosowania 
terminów zajęć. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Instytut Filologii Polskiej  – prośba o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie egzaminu z ‘historii literatury XIX 
w.’  na II roku studiów 2 stopnia przez dra Janusza Masakowskiego razem z prof. UG, dr hab. Barbarą Zwolińską 
z uwagi na duŜą liczbę studentów. 

W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW jednogłośnie przyjęli wniosek. 

Ad 3. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia na Wydziale Filologicznym na lata 2012/13 i 2013/14. Limity 
przedstawiła dziekan, U. Patocka-Sigłowy. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW przyjęli limity przy jednym głosie przeciwnym i dwóch 
wstrzymujących się.    
 Ad 4.  Stypendia naukowe. Prowadzenie obrad przejął dziekan, prof. S. Rosiek. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
a. mgr Ewelina Chacia (Katedra Slawistyki) – prośba o przyznanie stypendium doktorskiego od 1.01.2012 r. do 
30.06.2012 r. w związku z pracą nad rozprawą doktorską. 
W głosowaniu tajnym wszyscy członkowie RW: 46 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW przyjęła wniosek. 
b. Dr Barbara Widawska z Instytutu Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku , prośba o ocenę dorobku 
naukowego i wystawienie opinii w związku z pobieraniem stypendium habilitacyjnego w macierzystej uczelni. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 44 – za, 1 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. 
RW pozytywnie oceniła dorobek. 
Ad 5. Wniosek Komisji ds. przeprowadzenia procedury nadania tytułu naukowego profesora nauk 
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humanistycznych Panu prof. UG, dr hab. Mirosławowi Ossowskiemu z Instytutu Filologii Germańskiej – 
wszczęcie postępowania i wyznaczenie recenzentów. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
 Wniosek przedstawiła prof. K. Maksimowicz, przewodnicząca Komisji. Członkowie Komisji 
jednogłośnie uznali, Ŝe dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny dra hab. Mirosława Ossowskiego spełnia 
wymogi „Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym”  i opowiedzieli się za wszczęciem dalszych 
etapów procedury. 
1. Uchwała o wszczęciu postępowania o nadanie tytułu profesora. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny, 2 się wstrzymało.  
RW podjęła uchwałę. 
2. Wyznaczenie recenzentów: 
a. prof. dr hab. Krzysztof Kuczyński z Uniwersytetu Łódzkiego. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  
RW powołała recenzenta. 
b. Prof. dr hab. Maria Kłańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. 
RW powołała recenzentkę. 
Ad 6. Opinia Rady Wydziału o odwołaniu od uchwały odmawiającej dopuszczenia  do kolokwium 
habilitacyjnego, wniesionym przez dra Mirosława Sosnowskiego. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
 Pismo zawierając opinię Wysokiej Rady o tej sprawie odczytał dziekan, prof. A. Ceynowa: 
   
 W związku z odwołaniem Pana dra Mirosława Sosnowskiego od uchwały Rady Wydziału 
Filologicznego z dnia 13 października 2011 r. odmawiającej dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego, 
uprzejmie informuję, Ŝe Rada Wydziału Filologicznego zapoznała się z treścią w/w odwołania na posiedzeniu w 
dniu 8 grudnia 2011 r.  
W odniesieniu do treści zwartych w odwołaniu wyjaśniam: 
Ad I – kwestie formalno-prawne: 
Na posiedzeniu Rady Wydziału Filologicznego w dniu 22 września 2011 r. został przedstawiony wniosek 
Komisji powołanej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Mirosława Sosonowskiego, którego 
konkluzja brzmiała - „nie ma podstaw do postawienia wniosku o dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego”. 
Pod głosowanie poddano „uchwałę o niedopuszczeniu do kolokwium”, która nie uzyskała większości głosów. 
Popełniony został błąd formalny w sformułowaniu treści uchwały, który sprostowano na kolejnym posiedzeniu 
Rady Wydziału Filologicznego w dniu 13 października 2011 r. uchylając uchwałę RW z dnia 22.09. 2011 r. pkt.7 
aneksu, „uchwała o niedopuszczeniu do kolokwium dra Mirosława Sosnowskiego, ze względu na błąd 
formalny” z wyjaśnieniem, Ŝe ; „uchwała została przedstawiona w złej treści pod głosowanie. Zgodnie z 
interpretacją przepisów przez prawnika z CKds.SiT wszystkie uchwały (nawet jeśli wniosek Komisji jest 
negatywny) powinny być poddawane pod głosowanie w brzmieniu pozytywnym”.  
Następnie po raz kolejny przedstawiono wszystkim obecnym członkom Rady Wydziału wniosek Komisji 
powołanej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dra Mirosława Sosnowskiego (odczytany w całości) i 
przystąpiono do głosowania poprawnie sformułowanej treści uchwały „uchwała o dopuszczeniu do kolokwium 
dra Mirosława Sosnowskiego”, która nie została przyjęta. 
„W głosowaniu tajnym samodzielni członkowie RW: 23 – za, 19 – przeciw, 8 się wstrzymało. 
RW stosunkiem głosów 23 : 27 nie dopuściła dr. M. Sosnowskiego do kolokwium habilitacyjnego”. 
Habilitant stawia takŜe zarzut, Ŝe Rada Wydziału głosowała w róŜnym składzie. Zarówno na posiedzeniu 22 
września jak i 13 października 2011 r., była obecna wymagana większość składu RW i dwukrotnie 
przedstawiano sprawę, więc członkowie Rady Wydziału mieli moŜliwość zapoznania się z wnioskiem. 
Ad II – kwestie merytoryczne: 
Członkowie Rady Wydziału Filologicznego postanowili nie odnosić się do oceny kompetencji wyznaczonych 
recenzentów. 
W załączeniu przesyłam całość dokumentacji przewodu habilitacyjnego pana dra Mirosława Sosnowskiego. 
 
 Samodzielni członkowie RW w głosowaniu jawnym zaaprobowali treść pisma przy dwóch głosach 
przeciwnych i trzech wstrzymujących się. 
  Po głosowaniu dziekani, prof. prof. A. Ceynowa i S. Rosiek, komentując tę sprawę, podkreślili, Ŝe w 
przyszłości komisje ds. habilitacji powinny skrupulatniej badać przedkładaną dokumentację i nie dopuszczać do 
wszczynania przewodów w przypadkach, kiedy występują tak skrajne oceny wartości dorobku. 
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Ad 7. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego Pana dra Dariusza 
Sikorskiego z Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
Proponowany skład komisji: 
Prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka - przewodnicząca 
Prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski 
Dr hab. Maciej Michalski 
Prof. UG, dr hab. Krystyna Turo 
Prof. UG, dr hab. Marek Adamiec 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
Ad 8. Sprawy doktorskie.  
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
8. 1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 
a. mgr Paulina Rejniewicz (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński) 
prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec– przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak 
prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska 
prof. dr hab. Krystyna Szcześniak 
prof. UG, dr hab. Jean Ward 
prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka  
prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 4 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
b. mgr Bartłomiej Wróbel (opiekun naukowy: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec) 
prof. UG, dr hab. Feliks Tomaszewski – przewodniczący 
prof. dr hab. Michał BłaŜejewski 
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki 
prof. UG, dr hab. Ewa Graczyk 
dr hab. Maciej Michalski 
prof. dr hab. Irena Kadulska 
prof. dr hab. Zofia Głombiowska 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW powołała Komisję. 
8. 2. Uzupełnienie, zmiana składu komisji doktorskiej: 
a.  mgr Anna Czajka (z d. Doruch) (promotor: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak);  
— w miejsce prof. E. Łuczyńskiego – prof. Alicja Pstyga. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał.  
RW zmieniła skład Komisji. 
 
b. mgr Joanna Szarek (promotor: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak);  
— w miejsce prof. M. Szczodrowskiego nie powołano dodatkowej osoby.  
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 43 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał. 
RW zmieniła skład Komisji. 
c. mgr Izabela Kośnicka (promotor: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak);  
— w miejsce przewodniczącego, prof. M. Szczodrowskiego – prof. Alicja Pstyga;  
— zmniejszenie składu komisji do 8 osób – odwołanie ze składu komisji prof. M. Grabskiej i prof. A. 
Spagińskiej-Pruszak. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.  
RW zmieniła skład Komisji. 
8. 3. Zmiana zakresu egzaminu kierunkowego: 
mgr Joanna Puzyrewska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner);  
Zmiana zakresu z „krytyka młodopolska” na „dramat młodopolski”. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, 44 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie 
wstrzymał.  
RW zmieniła zakres egzaminu. 
8. 4. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie zakresu egzaminu 
kierunkowego: 
a.  mgr Katarzyna Dunaj-Dziecielska (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Linkner); tytuł: Twórczość literacka Zofii 
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Niedźwiedzkiej (pseudonim Bohowityn) – wybrane problemy. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: kobiety piszące w II połowie XIX wieku (literatura polska). 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 44 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW zmieniła zakres egzaminu. 
b. mgr Sebastian JaŜdŜewski (promotor: prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki); tytuł: The Motif of Ragnarok in 
Nordic Heavy Metal (Motyw Ragnaroku w nordyckiej muzyce metalowej). Prośba o wyraŜenie zgody na pisanie 
pracy w języku angielskim 
 Zakres egzaminu kierunkowego: mitologia nordycka w kulturze XXI w. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW przyjęła wniosek. 
c. mgr Robert Kowalski (promotor: prof. UG, dr hab. Sławomir Leśniak); tytuł: Der Kleistsche Begriff der 
Marionette als Erläuterungsmodus der literarischen Weltauffassung im Schaffen von Albert Drach (Pojęcie 
marionetki Kleista jako moŜliwość objaśnienia światopoglądu literackiego w twórczości Alberta Dracha). 
Prośba o wyraŜenia zgody na pisanie pracy w języku niemieckim. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: literatura austriacka pierwszej połowy XX w. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 43 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW przychyliła się do wniosku. 
 
d. mgr Wojciech Albecki (promotor: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec); tytuł: Budowanie literackiego imperium 
na przykładzie twórczości Stephena Kinga. 
 Zakres egzaminu kierunkowego: przemiany gatunkowe literatury grozy w XX wieku. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 48 – za, nikt nie był przeciwny, 1 się wstrzymał. 
8. 5. Korekta tytułu pracy: 
mgr Tatiana Wyderka (promotor: prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska); tytuł: Motywy chrześcijańskiej kultury 
słowiańskiej w świetle wybranych  Ŝywotów z „Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego”.  
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 43 – za, 1 – przeciw, 2 się wstrzymało. 
RW przychyliła się do wniosku. 
8. 6. Przyjęcie pracy i wyznaczenie recenzentów: 
mgr Sebastian JaŜdŜewski (promotor: prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki); tytuł: : The Motif of Ragnarok in 
Nordic Heavy Metal (Motyw Ragnaroku w nordyckiej muzyce metalowej). 
Powołanie recenzentów: 
— prof. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ). 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW powołała recenzenta. 
— Prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW powołała recenzenta. 
 Po zakończeniu głosowania nad tym podpunktem Dziekan, prof. A. Ceynowa, poinformował Wysoką 
Radę, Ŝe reŜyser Lars von Trir podarował  naszemu Wydziałowi dziesięć egzemplarzy Biblii, które naleŜały do 
jego rodziny. Jeden z nich pochodzi z angielskojęzycznego wydania z 1836 r.  
8. 7. Zamknięcie przewodu doktorskiego: 
mgr Anna Lewicka-Wiktorek (promotor: prof. dr hab. Irena Kadulska); tytuł: Dwa wieki sceny szkolnej 
gdańskiego kolegium jezuickiego (1600-1780).   
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 47 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW zamknęła przewód doktorski. 
8. 8. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych: 
mgr Anna Śliwa (promotor: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski); tytuł: Sztuka – percepcja – język. Sfera 
wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego. 
Przewodnicząca komisji: prof. K. Maksimowicz. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 46 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW nadała stopień doktora. 
8. 9. WyróŜnienie pracy doktorskiej: 
mgr Anna Śliwa (promotor: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski); tytuł: Sztuka – percepcja – język. Sfera 
wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego. 
Przewodnicząca Komisji: prof. K. Maksimowicz. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW: 45 – za, nikt nie był przeciwny ani się nie wstrzymał.   
RW wyróŜniła rozprawę doktorską. 
Ad 9. Pracownie i zespoły badawcze. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
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 Informację o powstających pracowniach i zespołach badawczych przedstawił Dziekan, prof. S. Rosiek. 
Ad 10. Czasopismo wydziałowe, jednorazowa publikacja zbiorowa (dyskusja). Prowadzenie obrad przejął 
Dziekan, prof. A. Ceynowa. 
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
 Po przedyskutowaniu zagadnienia postanowiono powołać zespół, który podczas następnego posiedzenia 
Wysokiej Rady przedstawi propozycje, ile czasopism wydziałowych jesteśmy w stanie wydać. 
Ad 11. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 10 listopada 2011 r.  
Skład RW 114 osób, w tym  80  pracowników samodzielnych; obecnych  68 osób w tym 54 pracowników 
samodzielnych. 
 W głosowaniu jawnym wszystkich członków RW protokół został przyjęty z jedną poprawką zgłoszoną 
przez prof. T. Swobodę przy jednym głosie się wstrzymującym. 
Ad 12.  Sprawy bieŜące i wolne wnioski 
Terminy: 
15 grudnia 2011r. – kolokwium hab. dr Violetty Machnickiej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w 
Siedlcach; 
3 stycznia 2012 r. – termin składania wniosków o nagrody ministra oraz odznaczenia państwowe; 
12 stycznia 2012 r. – posiedzenie zwykłe Rady Wydziału. 
 Po podaniu waŜnych terminów Dziekan, prof. A. Ceynowa powiedział, Ŝe WF otrzymał w darze 
księgozbiór po zmarłej Profesor Alinie Witkowskiej (promotorce prof. prof. H. Chojnackiego i M. Adamca). 
Księgozbiór zostanie przechowany w magazynie do czasu  przeniesienia się neofilologii do nowego budynku, by 
potem zająć miejsce w wydziałowym oddziale Bibliotekę  jako całościowy zbiór pod nazwą Vitkovianum. 
 Po podaniu tej wiadomości Dziekan, prof. A. Ceynowa zamknął posiedzenie. 
 Na tym protokół został zakończony. 
 Protokółował Piotr Doroszewski. 
 


