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P R O T O K Ó Ł 
posiedzenia Rady Wydziału Filologicznego 

w dniu 5 lutego 2009 r. 
 
Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczął Dziekan – prof. A. Ceynowa od powitania zebranych osób. 
Następnie Dziekan przekazał informacje z kolegium rektorskiego dotyczące min. medali i odznaczeń 
państwowych, kierunków prac w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa WyŜszego w odniesieniu do zatrudniania, 
minimum kadrowego, zadaniowego systemu pracy, sposobu finansowania. 
Dziekan poinformował, Ŝe od tego posiedzenia RW sprawy personalne będą omawiane w punkcie 1 porządku 
obrad i poprosił o zwiększenie frekwencji na posiedzeniach RW. 
W dalszej kolejności Dziekan przedstawił porządek posiedzenia.  
Porządek  posiedzenia: 

 
1. Sprawy personalne. 
2. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jarosława 

Karzarnowicza z Katedry Slawistyki UG. 
3. Powołanie Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Bolesława 

Oleksowicza z Instytutu Filologii Polskiej UG. 
4. Sprawy doktorskie. 
5. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Iwony Anny Ndiaye z 

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – wszczęcie przewodu i wyznaczenie 
recenzentów. 

6. Wniosek Komisji nostryfikacyjnej do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu licencjata uzyskanego na 
University of Greenwich przez Pana Kevina Reilly. 

7. Sprawy studium doktoranckiego. 
8. Sprawy dotyczące toku studiów. 
9. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 18.12.2008 r. 
10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 15.01.2009 r. 
11. Sprawy bieŜące – wolne wnioski. 

 
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęto zaproponowany porządek obrad. 
 
Pkt.1. Sprawy personalne – przedstawił Dziekan prof. A. Ceynowa. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
 
Wnioski dotyczące awansu 
 
- prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski z Instytutu Filologii Polskiej, awans na stanowisko prof. zwyczajnego UG 
na czas nieokreślony 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 53 – tak, 3– nie,– 5- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
- dr hab. Danuta Olszewska z Instytutu Filologii Germańskiej, awans na stanowisko prof. nadzw. UG na czas 
nieokreślony 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 61 – tak, 0– nie,– 4- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Zatrudnienie na czas określony 
 
- mgr Aleksandra Arceusz z Instytutu Anglistyki, przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku asystenta na okres 2 
lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 47 – tak, 7– nie,–11- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
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Wnioski Wydziałowych Komisji Oceniających (Literaturoznawczej i Językoznawczej) 
 
Dziekan prof. A. Ceynowa omówił wyniki obrad obydwu Komisji, wyjaśnił zasady oceny i przedstawił końcowe 
wnioski Komisji. 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
 
 
Wydziałowa Komisja Oceniająca Literaturoznawcza dokonała oceny nauczycieli akademickich: 
 
1. dr Radosław Grześkowiak – Instytut Filologii Polskiej  
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 62 – tak, 1– nie,–2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
2.  dr Bolesław Oleksowicz –    Instytut Filologii Polskiej 
Komisja wnioskuje o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat po upływie okresu 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 61– tak, 1– nie,–2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
3. dr Zbigniew Kaźmierczyk -  Instytut Filologii Polskiej 
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 58 – tak, 2– nie,–4- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 

 
4. dr Maciej Michalski  -    Instytut Filologii Polskiej   
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
 W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 59 – tak, 1– nie,–4- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
5. dr Olga Kubińska -    Instytut Anglistyki 
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 61 – tak, 1– nie,–2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
6. dr Anna Ryś -  Katedra Filologii Klasycznej 
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 61 – tak, 0– nie,–2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
7. dr Jolanta Dziuba -  Katedra Slawistyki  
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat – po 
upływie okresu zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 55 – tak, 5– nie,–3- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
8. dr Iwona Zachciał -    Instytut Filologii Polskiej    
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia o 2 lata na stanowisku adiunkta z obowiązkiem poddania się  
ponownej ocenie w styczniu 2010 roku. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 58 – tak, 2– nie,–3- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
9. dr Mirosława Modrzewska – Instytut Anglistyki  
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 59 – tak, 1– nie,–3- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
10. dr Maria Sibi ńska -  Katedra Skandynawistyki       
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 60– tak, 1– nie,–1- wstrz. się 
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Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Wydziałowa Komisja Oceniająca Językoznawcza dokonała oceny nauczycieli akademickich: 
 
1. dr Alicja Pstyga – Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej  
Komisja wnioskuje o przedłuŜenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 2 lat.  
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 58 – tak, 0– nie,–5- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
2. dr  Regina WyŜkiewicz - Maksimow – Katedra Slawistyki  
Komisja wnioskuje o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat, po upływie okresu 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta. 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 54 – tak, 6– nie,–3- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
3. dr Zenon Lica -  Instytut Filologii Polskiej  
Komisja wnioskuje o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na okres 2 lat, po upływie okresu 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta.     
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 55– tak, 3– nie,–3- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 

Opinia Rady Wydziału odnośnie kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Anglistyki  
 
Biorąc pod uwagę to co zostało powiedziane na ostatniej Radzie Wydziału, w związku z nieudanymi próbami 
mediacji , Dziekan prof. A. Ceynowa przedstawił Radzie Wydziału  prof. UG, dr  hab. Marka Wilczyńskiego 
jako kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu Anglistyki i poprosiła Wysoka Radę o wyraŜenie swojej 
opinii. 
 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 35 – tak, 12– nie,–15- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
Dalszą część obrad poprowadził Prodziekan prof. S. Rosiek.  
Rozpoczął od przedstawienia ksiąŜek : „7 Grzechów Głównych Nauczycieli Języków Obcych (oraz jak je 
przekuć w metodyczne cnoty” – dr Monika Badecka – Kozikowska, „Die Natur Und andere literarische Orte” – 
prof. Marion Brandt i prof. Andrzej Kątny, „Galeria, o wybranych malarzach i malarstwie współczesnym” – 
prof. Kazimierz Nowosielski, „Tajemnica a metody ze stanowiska wiedzy o literaturze” – prof. Stanisław 
Dobrowolski. 
Następnie przystąpiono do procedowania kolejnych punktów. 
 
Urlopy naukowe 
- dr Ewa Mrozek – Sadowska z Katedry Skandynawistyki, przedłuŜenie urlopu habilitacyjnego od 16 lutego 
2009 r. do 31 marca 2009r. 
 
W głosowaniu tajnym  wszyscy  członkowie RW; 60 – tak, 1– nie,–1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
 
pkt.2. Powołano Komisję do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Jarosława  
Karzarnowicza z Katedry Slawistyki UG. 
 
Skład Komisji: 

1. prof. dr hab. Jerzy Treder – przewodniczący 
2. prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska 
3. prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska 
4. prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa 
5. prof. dr hab. Roman Kalisz 

 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 48 – tak, 2– nie,–1- wstrz. się 
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pkt.3. Powołano Komisję do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dra Bolesława Oleksowicza 
z Instytutu Filologii Polskiej UG. 
 
Skład Komisji: 

1. prof. dr hab. Tadeusz Linkner 
2. prof. dr hab. Jan Ciechowicz 
3. prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka 
4. prof.UG, dr hab. Jan Data 
5. prof. dr hab. I. Kadulska 

 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 50– tak, 0– nie,–2- wstrz. się 
 
pkt. 4. Sprawy doktorskie – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
 

1. Powołanie komisji do przeprowadzania przewodów doktorskich: 
a) mgr Nataliyi  Malenko (opiekun naukowy: prof. dr hab. Roman Kalisz) 
1. przewodniczący – prof. dr hab.  Marian Szczodrowski 
2. prof. dr hab. Andrzej Kątny 
3. prof. UG, dr GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk 
4. prof. dr hab. Edward Łuczyński 
5. prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak 
6. prof. dr hab. Jerzy Treder 
7. prof. UG, dr hab. Maciej Widawski 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 47– tak, 0– nie,–0- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 

 
b) mgr Krzysztofa Filipa Rudolfa (opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Hejwowski) 
1. prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński - przewodniczący 
2. prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska 
3. prof. dr hab. Andrzej Kątny 
4. prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska 
5. prof. UG, dr hab. David Malcolm 
6. prof. UG, dr hab. Zoja NowoŜenowa 
7. prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński 

W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 49– tak, 0– nie,–1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 

2. Otwarcie przewodu doktorskiego, zatwierdzenie tematu pracy i wyznaczenie egzaminu  
kierunkowego (prośba o wyraŜenie zgody na pisanie pracy w języku obcym): 
a) mgr Justyna Okrucińska (promotor: prof. UG, dr hab. GraŜyna Łopuszańska-Kryszczuk); tytuł: Das 
sprachliche Weltbild der lokalen Gemeinschaft der Provinz Posen 1880-1920 am Beispiel der 
ausgewählten Werke von Artur Rhode .(Językowy obraz świata lokalnej społeczności w Prowincji 
Poznańskiej w latach 1880-1920 na przykładzie wybranych dzieł Artura Rhodego.) 
Zakres egzaminu kierunkowego: Podstawy leksykologii. 
 

Na prośbę prof. M. KsiąŜek – Czermińskiej, promotor pracy prof. G. Łopuszańska – Kryszczuk przedstawiła 
tytuł pracy w języku polskim. 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 36– tak, 1– nie,–1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 

3. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych: 
a) mgr Sylwia Krajewska (promotor: prof. UG, dr hab. Krystyna Szcześniak); tytuł: Antroponimia gminy 

Banie Mazurskie po roku 1944  
Na prośbę prof. M. KsiąŜek – Czermińskiej Prof. M. Szczodrowski przedstawił recenzentów pracy. 
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W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 48– tak, 1– nie,–2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 

b) mgr Izabela Olszewska (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny); tytuł: Kulturelemente in der 
Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischen Literatur (Elementy kulturowe w 
przekładzie na podstawie wybranych dzieł literatury Jidysz). 

Prof. M. Szczodrowski omówił przebieg obrony. Prof. A. Kątny podał tytuł pracy w języku polskim. 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 43– tak, 0– nie,–2- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 

c) mgr Ievgen Sobol (promotor: prof. dr hab. Małgorzata KsiąŜek-Czermińska); tytuł : Jarosław 
Iwaszkiewicz i literatura rosyjska. Rekonesans 

Prof. S. Nowosielski omówił przebieg obrony. 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 49– tak, 0– nie,–1- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 

4. WyróŜnienie pracy doktorskiej: 
a) mgr Izabela Olszewska (promotor: prof. dr hab. Andrzej Kątny); tytuł: Kulturelemente in der 

 Übersetzung am Beispiel ausgewählter Werke der jiddischen Literatur 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 43 – tak, 1– nie ,–4- wstrz. się 
Wniosek uzyskał poparcie RW. 
 
pkt. 5. Wniosek Komisji do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr Iwony Anny Ndiaye z 
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – wszczęcie przewodu i wyznaczenie recenzentów. 
Przedstawiła przewodnicząca Komisji prof. E. Biernat. 
Komisja powołana w dniu  18  grudnia 2008 roku w składzie 
Przewodnicząca: dr hab. ElŜbieta Biernat prof. UG 
Członkowie:  dr hab. Joanna Burzyńska prof. UG, 
  prof. dr hab. Jan Ciechowicz 
  prof. dr hab.  Michał Piotr Mrozowicki 

dr hab. Tadeusz Bogdanowicz prof. UG 
na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2009 roku zapoznała się z dorobkiem naukowym oraz przebiegiem pracy 
dydaktycznej i organizacyjnej dr Iwony Ndiaye. Zainteresowania naukowe dr Ndiaye dotyczą literatury 
rosyjskiej pierwszej połowy XX wieku, a szczególnie twórczości emigrantów rosyjskich tzw. „pierwszej fali” 
(1917-1940) oraz poezji kobiecej badanej z perspektywy gender. Pokaźny dorobek dr Ndiaye obejmuje dwie 
monografie, jedną antologię, dwa skrypty, jedną redakcję ksiąŜki oraz 28 artykułów, dwie recenzje i kilka 
przekładów (z czego przed doktoratem ukazało się 10 artykułów i dwie recenzje). Do 2002 roku dr Ndiaye 
publikowała swe prace pod nazwiskiem Obłąkowska-Galanciak, które widnieje na jej pierwszej ksiąŜce Gorzkie 
gody... Publicystyczna i literacka działalność Dymitra Fiłosofowa na emigracji, s. 191 (Olsztyn 2001). Ta 
skrócona wersja rozprawy doktorskiej jest jedyną na polskim gruncie monografią twórczości Fiłosofowa – 
rosyjskiego emigranta tak ściśle związanego z naszym krajem. Autorka omawia w niej ponad dwudziestoletni 
okres (1917 – 1940) działalności filozofa, wykorzystując nieznane dotąd materiały zgromadzone w 
państwowych i prywatnych archiwach Rosji, Polski oraz Kanady.  
W dotychczasowym kręgu badań ściśle mieści się ksiąŜka: Poetycka Atlantyda. Antologia liryki kobiecej 
„pierwszej fali” rosyjskiej emigracji (Olsztyn 2006), prezentująca 637 utworów sześćdziesięciu, w większości 
mało znanych rosyjskich emigrantek. Wnikliwą analizę działalności i twórczości przedstawicieli rosyjskiej 
diaspory zawiera rozprawa habilitacyjna: Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w poezji rosyjskich 
emigrantów „pierwszej fali” (Olsztyn 2008). Dr Ndiaye jest takŜe współautorką (wraz z dr Beatą Jeglińską) dwu 
skryptów akademickich: Język rosyjski. Przekład sądowy i prawniczy (Olsztyn 2001) oraz Język rosyjski w 
turystyce (Olsztyn 2002). 
Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym dr Ndiaye i jej rozprawą Hipertrofia tęsknoty za utraconym domem w 
poezji emigrantów rosyjskich „pierwszej fali” Komisja stawia wniosek o: 
• otwarcie przewodu habilitacyjnego dr Iwony Anny Ndiaye w zakresie nauk humanistycznych w dziedzinie 

literaturoznawstwa 
• proponuje powołanie na recenzentów: 

- prof. dr hab. Franciszka Apanowicza z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu 
Gdańskiego 
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- dr hab. Grzegorza Ojcewicza, prof. UWM z Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 

Komisja wnioskuje o dopuszczenie dr Iwony Anny Ndiaye do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego.  
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
 
- podjęcie uchwały o wszczęciu przewodu 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 46– tak, 0– nie,–1- wstrz. się 
 
- wyznaczenie recenzentów 
prof. dr hab. Franciszek Apanowicz z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Gdańskiego 
dr hab. Grzegorz Ojcewicz, prof. UWM z Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie 
 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 44– tak, 1– nie,–1- wstrz. się 
 
pkt..6. Wniosek Komisji nostryfikacyjnej do przeprowadzenia nostryfikacji dyplomu licencjata uzyskanego na 
University of Greenwich przez Pana Kevina Reilly – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek 
 
Komisja powołana na posiedzeniu RW w dniu 15.01.2009 r.  w składzie: Prof.UG, dr hab. Stanisław Rosiek – 
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego – przewodniczący, Prof. UG, dr hab. 
David Malcolm, Prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński, Prof. dr hab. Andrzej Kątny, Prof. UG, dr hab. Wojciech 
Kubiński, po zapoznaniu z dokumentacją, proponuje przyjęcie uchwały w sprawie: 
Uznania dyplomu Pana Kevina Reilly uzyskanego w University of Greenwich za równorzędny z dyplomem 
ukończenia studiów I stopnia filologia, spec. filologia angielska, uzyskanym w kraju. 
 
Skład RW  99 osób, w tym samodzielnych 67 osób; obecnych 66, w tym samodzielnych  54 osób. 
W głosowaniu tajnym  samodzielni członkowie RW; 44– tak, 0– nie,–2- wstrz. się 
 
 
pkt.7.  Sprawy studium doktoranckiego – przedstawił Prodziekan prof. S. Rosiek. 
 
Prodziekan poinformował o skreśleniu z listy uczestników  Niestacjonarnego Filologicznego Studium 
Doktoranckiego następujących osób: 
 
mgr Wioleta Luchowska – skreślenie z dniem 5.02.2009 r. z powodu  niepodjęcia studiów 
mgr Krzysztof Osowiecki - skreślenie z dniem 5.02.2009 r. z powodu niepodjęcia studiów 
 
Zanim przystąpiono do procedowania kolejnych punktów Dziekan prof. A. Ceynowa poinformował zebranych, 
Ŝe Pan Tomasz Neumann z naszego wydziału został wybrany do Rady Głównej Szkolnictwa WyŜszego oraz Pan 
Piotr Wysiecki z Wydziału Historycznego został wybrany do Rady Studentów Parlamentu Studentów RP. 
 
pkt.8. Sprawy dotyczące toku studiów. 
 

1. Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia na rok akademicki 2009/2010 – przedstawiła Prodziekan dr U. 
Patocka – Sigłowy. 

W dyskusji głos zabrali :prof. A. Kątny, prof. A. Ceynowa.  Zaproponowano zwiększenie limitu przyjęć na 
skandynawistykę oraz filologię klasyczną. 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zaproponowane limity przyjęć na studia na rok akademicki 
2009/2010 wraz z poprawkami. 
 
Kolejny punkty przedstawił Prodziekan prof. F. Apanowicz. Prodziekan przypomniał, Ŝe większość punktów 
była juŜ omawiana na ostatniej RW, ale ze względu na brak kworum  głosowanie naleŜy powtórzyć.  

 
2. Wniosek o wyraŜenie zgody na prowadzenie pracy magisterskiej przez dr Aleksandrę Wierucką z 

Katedry Kulturoznawstwa. 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
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3. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej o wyraŜenie o zgody na przeprowadzenie egzaminów z metodyki 
nauczania języka polskiego i literatury polskiej w roku akademickim 2008/2009 przez niŜej 
wymienionych adiunktów Zakładu Dydaktyki Języka Polskiego IFP. 

 -  Dr Zofia Pomirska 
- Dr Małgorzata Chmiel 
- Dr Beata Kapela-Bagińska 
- Dr Dariusz Szczukowski 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek 
 
       4. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej o zgodę Rady Wydziału na przesunięcie w roku akademickim 
2008/2009 niŜej wymienionych przedmiotów (planowo realizowanych w semestrze zimowym) na semestr letni. 
A. Studia stacjonarne 
1. I rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) [siatka RW 15 maja 2008] 
(a) specjalność ‘wiedza o teatrze i filmie’ 
- przedmiot ‘warsztat teatralny’ — 30 godzin ćwiczeń — przesunięte na prośbę prowadzącego dyrektora Maciej 
Korwina; przedmiot ma charakter zajęć praktycznych, realizowanych m.in. na deskach Teatru Muzycznego w 
Gdyni, stąd konieczność dostosowania do terminarza teatralnego (i reŜyserskiego dyrektora Korwina); 
2. II rok studiów stacjonarnych I stopnia (licencjackich) [siatka RW 15 maja 2008] 
(a) przedmioty kierunkowe 
- ‘wprowadzenie do wiedzy o teatrze’ — 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń — przesunięte z powodu 
duŜego obciąŜenia dydaktycznego pani dr Małgorzaty Jarmułowicz prowadzącej wykład (konieczność 
przygotowania nowego przedmiotu); 
(b) specjalność nauczycielska dwuprzedmiotowa z WOK 
- ‘estetyka’ — 15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń — przesunięte z powodu urlopu habilitacyjnego dr. 
Macieja Michalskiego, który prowadzi przedmiot; 
- ‘kultura i język’ — 15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń — przesunięte z powodu kłopotów obsadowych 
(nadmiernego obciąŜenia dydaktycznego pracowników Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej). 
2. III rok jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich 
[Siatka RW 22 czerwca 2006 ze zmianami RW 19 czerwca 2008] 
(a) specjalność ‘wiedza o teatrze i filmie’ 
- przedmiot ‘warsztat teatralny’ — 30 godzin ćwiczeń — przesunięte na prośbę prowadzącego dyrektora Maciej 
Korwina; 
(b) specjalność krytyka artystyczno-literacka 
- ‘estetyka’ — 30 godzin wykładu — przesunięte z powodu urlopu habilitacyjnego dr. Macieja Michalskiego, 
który prowadzi przedmiot (sytuacja analogiczna do roku II). 
3. I rok studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich) [Siatka RW 5 czerwca 2008] 
(a) przedmioty podstawowe 
- ‘teoria kultury’ — 10 godzin wykładu + 20 godzin ćwiczeń — przesunięte na prośbę prowadzącego, dr. 
Michała Juraszka z Zakładu Teorii Kultury Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG (konieczność 
dostosowania się do planu zajęć pracownika innej jednostki Uniwersytetu); 
(b) specjalność edytorska 
- ‘obrót prawami autorskimi’ — 10 godzin wykładu — problem z obsadą (umówiony wcześniej specjalista 
„zewnętrzny” odmówił prowadzenia zajęć juŜ po napisaniu planu). 
 
B. Studia niestacjonarne 
1. II rok studiów niestacjonarnych I stopnia (licencjackich) [siatka RW 15 maja 2008] 
(a) specjalność nauczycielska dwuprzedmiotowa z WOK 
- ‘estetyka’ — 20 godzin wykładu — przesunięte z powodu urlopu habilitacyjnego dr Macieja Michalskiego, 
który prowadzi przedmiot (sytuacja wcześniej wzmiankowana); 
(b) - ‘kultura i język’ — 15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń — przesunięte z powodu kłopotów 
obsadowych (nadmiernego obciąŜenia dydaktycznego pracowników Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki 
Artystycznej — analogicznie do sytuacji II roku stacjonarnego); 
2. I rok studiów niestacjonarnych II stopnia (magisterskich) [Siatka RW 5 czerwca 2008] 
(a) specjalność edytorska 
- ‘obrót prawami autorskimi’ — 10 godzin wykładu — problem z obsadą (umówiony wcześniej specjalista 
„zewnętrzny” odmówił prowadzenia zajęć juŜ po napisaniu planu — sytuacja analogiczna do roku I drugiego 
stopnia na studiach stacjonarnych); 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 



8 
 

   
5. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej o wyraŜenie zgody na dokonanie zmian w programie nauczania filologii 
polskiej ze specjalnością w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej przeznaczonym dla studiów 
zaocznych I stopnia. 

Korekta dotyczy programu uchwalonego na RW 22 czerwca 2006 (ze zmianami RW 8 listopada 2007). 
Skorygowana siatka zajęć weszłaby w Ŝycie z rokiem akademickim 2009/2010 na niestacjonarnych studiach I 
stopnia (licencjackich). 

Proponowane są następujące zmiany w programie: 
-  Skrócenie nazwy przedmiotu „Nauki pomocnicze fiolologii polskiej” do postaci „Nauki pomocnicze”. 
-  Połączenie wykładów z „Historii Polski” (15+15 godzin na roku I) w blok semestralny trzydziestogodzinny, 
realizowany w semestrze letnim. 
- Połączenie ćwiczeń z „Technologii informacyjnej” (15+15 godzin na roku I) w blok semestralny 
trzydziestogodzinny, realizowany w semestrze letnim. 
- Przesunięcie 15 godzin wykładu ze „Współczesnej literatury polskiej” z semestru letniego III roku na semestr 
zimowy. 
- Przesunięcie 15 godzin wykładu z „Organizacji nowoczesnej biblioteki” z semestru letniego III roku na semestr 
zimowy. 
- Przesunięcie 15 godzin wykładu z „Marketingu i reklamy ksiąŜki” z semestru zimowego III roku na semestr 
letni. 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
 
 
6.Wniosek Instytutu Filologii Polskiej o wyraŜenie zgody na jednorazowe przesunięcie realizacji przedmiotów 
wykładanych przez panią dr Jolantę Laskowską z Zakładu Nauki o KsiąŜce IFP. Przesunięcia podyktowane są 
urlopem zdrowotnym pani doktor Laskowskiej. 

Zmiany w trybie realizacji dotyczą następujących zajęć. 
 
A. Na niestacjonarnych studiach filologii polskiej ze specjalnością bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. 
1) Na roku II — 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń przedmiotu „Opracowanie rzeczowe dokumentów” 
zostaje przesunięte z semestru III (zimowego 2008/09) na semestr IV (letni 2008/09). 
2) Na roku III — 10 godzin wykładu i 20 godzin ćwiczeń przedmiotu „Informacja naukowa”  
zostaje przesunięte z semestru V (zimowego 2008/09) na semestr VI (letni 2008/09). 
 
B. Na stacjonarnych studiach filologii polskiej (specjalność edytorska). 
1) Na roku II (licencjackim) — 30 godzin wykładu z przedmiotu „Ruch wydawniczy i  polityka wydawnicza. 
Rynek ksiąŜki” z semestru IV (letniego 2008/09) na  semestr V (zimowy 2009/10).  
2) Na roku III (magisterskim) —  30 godzin wykładu z przedmiotu „Ruch wydawniczy i polityka wydawnicza. 
Rynek ksiąŜki” z semestru VI (letniego 2008/09) na  semestr VII (zimowy 2009/10). 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek 
 
7. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej o powołanie przez Radę Wydziału specjalności ‘krytyka literacka i 
artystyczna’ przeznaczonej dla studiów stacjonarnych filologii polskiej I stopnia. 

Proponowana specjalność realizowana byłaby na podstawie juŜ istniejącego programu nauczania 
specjalności o tej samej nazwie przeznaczonej dla studiów jednolitych magisterskich (uchwalonej na RW 22 
czerwca 2006), byłaby więc aplikacją istniejącej juŜ specjalności do dwustopniowego toku studiów.  
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
 
8. Wniosek Instytutu Filologii Polskiej o zatwierdzenie programu nauczania dwuprzedmiotowej specjalności 
nauczycielskiej - kaszubistycznej przeznaczonej dla studiów stacjonarnych filologii polskiej na stopniu I 
(studiów licencjackich). 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
 
9.Wniosek Katedry Filologii Romańskiej - prośba o akceptację propozycji kursu przygotowawczego z języka 
francuskiego. 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
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10.Wniosek Instytutu Anglistyki o wycofanie z siatek specjalizacji translatorycznej na studiach I i II stopnia 
egzaminu z przygotowania zawodowego – przedstawił prof. W. Kubiński 

 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
 
11.Wniosek Instytutu Anglistyki – prośba o akceptację  kursu przygotowawczego z  języka angielskiego dla 
obcokrajowców – przedstawiła prof. J. Węgrodzka 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
 
 
12. Wniosek Instytutu Filologii Germańskiej  
1) jednorazowe przeniesienie wykładu z przedmiotu Gramatyka dydaktyczna języka angielskiego (30 godz.) na 
II roku studiów stacjonarnych I stopnia (język niemiecki, język angielski) z semestru zimowego na semestr letni 
roku akademickiego 2008/2009 
 
2). zmianę w siatce studiów stacjonarnych II stopnia, polegającą na wprowadzenie (począwszy od semestru 
letniego 2008/2009) zaliczeń na ocenę z przedmiotów Tłumaczenie tekstów ekonomiczno-handlowych oraz 
Tłumaczenie tekstów administracyjno – prawnych na I roku studiów (na tej podstawie moŜliwe będzie naliczanie 
stypendium naukowego studentom) 
 
3). zmianę siatki studiów niestacjonarnych II stopnia (MSU) od roku akademickiego 2009/2010: 
- usunięcie z programu studiów przedmiotu Łacina (30 godz.) (przedmiot naleŜy do minimum programowego i 
realizowany jest w uczelniach na I stopniu studiów) 
- redukcja przedmiotu Wstęp do literaturoznawstwa z 30 do 15 godzin (sem.1); przeznaczenie     pozostałych 15 
godzin na przedmiot Dzieje kultury niemieckiej (sem. 2), 
- rozciągnięcie przedmiotu Historia języka niemieckiego  realizowanego w I. sem. na dwa semestry I roku 
(egzamin po 2 sem.) 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek. 
 
13. Wniosek Katedry Filologii Klasycznej o zgodę na jednorazowe przesunięcie konwersatorium z literatury 
nowołacińskiej przewidziane dla II roku studentów filologii klasycznej i cywilizacji śródziemnomorskiej (w 
ramach specjalizacji bibliologiczno – edytorskiej) z semestru letniego br. akademickiego (30 godzin) na semestr 
zimowy przyszłego roku akademickiego z powodu nadmiernego obciąŜenia zajęciami dydaktycznymi osób, 
które mogłyby prowadzić ten przedmiot. 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie RW poparła wniosek 
 
  14. Prośba prof. T. Linknera o wyraŜenie zgody na przeprowadzenie egzaminów z romantyzmu przez dr 
Zbigniewa Kaźmierczyka z Instytutu Filologii Polskiej. 
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się RW poparła 
wniosek. 
 
15. Wniosek Katedry Kulturoznawstwa o dokonanie korekty w siatkach II stopnia studiów kulturoznawstwa – 
przedstawił prof. M. BłaŜejewski 
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się RW poparła wniosek 
 
16. Wniosek Instytutu Anglistyki o utworzenie specjalności amerykanistyka (2 letnie stacjonarne II stopnia) na 
kierunku filologia – przedstawił prof. M. Wilczyński 
W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się RW poparła wniosek 
 
Dziekan prof. A. Ceynowa poprosił zebranych o wyszukanie osoby, która zajmowałaby się protokołowaniem, 
gdyŜ pisanie stenogramów mija się z celem, ze względu na ich długość, a takŜe wysokie koszty. 
Prodziekan S. Rosiek zaproponował, Ŝeby wzorem lat ubiegłych protokołowaniem zajmowali się młodsi 
pracownicy naukowi. Ustalono, Ŝe przed kolejnym posiedzeniem RW, Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej 
wytypuje osobę odpowiedzialna za protokołowanie spotkania. 
 
pkt.9.  Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 18.12.2008 r. 
 
Prof. M. KsiąŜek – Czermińska wniosła uwagę do sformułowania konkluzji  zawartej przed pkt. 11. 
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W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia RW z dnia 18.12.2008 r. wraz z 
naniesiona poprawką. 
 
pkt.10. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dnia 15.01.2009 r. 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia RW z dnia 15.01.2009 r. 
 
 
 
 
 
pkt.11.  Sprawy bieŜące – wolne wnioski 
 
Dziekan prof. A. Ceynowa poprosił o przegłosowanie wniosku prof. M. Grabskiej z Instytutu Filologii 
Wschodniosłowiańskiej o zmianę nazwy Zakładu Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego na Zakład 
Pragmatyki Komunikacyjnej i Akwizycji Języka. 
Uwagi zgłosili prof. F. Apanowicz, prof. K. Ziemba, prof. Z. NowoŜenowa. Prof. M. Grabska wyjaśniła powody 
zmiany nazwy i przedstawiła merytoryczne uzasadnienie.                              
 
W głosowaniu jawnym wszyscy członkowie RW ; 30 – tak, 6 – nie, 17 – wstrz. się 
Wniosek uzyskał akceptację RW.  
 
 
Na zakończenie Dziekan prof. A. Ceynowa przypomniał o konieczność przesłania raportów samooceny do 10 
lutego br., poinformował o kolegium w rozszerzonym składzie, które odbędzie się w dniu 19 lutego br. o godz. 
13.30 w sali 1.48 oraz o kolejnej RW 5 marca br. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 


