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Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Chemii 

z dnia 13 listopada 2013 r. 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności 
2. Program posiedzenia Rady Wydziału 
3. Załącznik nr 1 Uchwała Rady Wydziału Chemii nr 9/13 w sprawie powoływania i 

funkcjonowania pracowni naukowych na Wydziale Chemii UG  
4. Załącznik nr 2 Uchwała Rady Wydziału Chemii nr 10/13 w sprawie zmiany struktury 

organizacyjnej na Wydziale Chemii UG 
5. Załącznik nr 3 Dokumentacja dotycząca programu kształcenia na studiach 

doktoranckich zgodna z wymogami KRK 
6. Uchwała nr 55/N/13 
7. Uchwała nr 56/N/13 
8. Uchwała nr 57/N/13 
9. Uchwała nr 58/N/13 
10. Uchwała nr 59/N/13 

 ٭٭٭
 

Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski powitał nowego członka Rady 
Wydziału Chemii – dr hab. Alicję Boryło. 
 
 

1. Poparcie uchwały w sprawie powoływania i funkcjo nowania pracowni 
naukowych na Wydziale Chemii UG 
 

Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił projekt uchwały w 
sprawie powoływania i funkcjonowania pracowni naukowych na Wydziale Chemii. 

 
Po krótkiej dyskusji Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym poparła uchwałę w 

sprawie powoływania i funkcjonowania pracowni naukowych na Wydziale Chemii UG. 
(40 tak, 1 nie, 2 wstrzym, na 43 głosujących, 64 uprawnionych) 
 
Uchwała nr 9/13 stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 
 

2. Poparcie uchwały w sprawie zmiany struktury orga nizacyjnej na Wydziale 
Chemii UG 
 

Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił projekt uchwały w 
sprawie zmiany struktury organizacyjnej na Wydziale Chemii UG. 

 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym poparła uchwałę w sprawie zmiany struktury 

organizacyjnej na Wydziale Chemii UG. 
(43 tak, 0 nie, 2 wstrzym, na 45 głosujących, 64 uprawnionych) 

 
Uchwała nr 10/13 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
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3. Powołanie Kierownika Katedry Chemii Teoretycznej  

 
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski zaproponował powołanie na 

stanowisko Kierownika Katedry Chemii Teoretycznej – prof. dr hab. Jerzego Ciarkowskiego. 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym zaakceptowała kandydata. 

(44 tak, 0 nie, 1 wstrzym, na 45 głosujących, 64 uprawnionych) 
 
 

4. Powołanie Kierownika Pracowni Chemii Środowiska i Ekotoksykologii 
 
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski zaproponował powołanie na 

stanowisko Kierownika Pracowni Chemii Środowiska i Ekotoksykologii – prof. dr hab. 
Jerzego Falandysza. Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym zaakceptowała 
kandydata. 

(40 tak, 2 nie, 3 wstrzym, na 45 głosujących, 64 uprawnionych) 
 
 

5. Zatwierdzenie dokumentacji  dotycz ącej programu kształcenia na studiach 
doktoranckich zgodnej z wymogami KRK  

 
Kierownik studiów doktoranckich dr hab. Adam Prahl, prof. UG  przedstawił dokumentację 

dotyczącą programu kształcenia na studiach doktoranckich zgodną z wymogami KRK. 

Dokumentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym zatwierdziła dokumentację dotyczącą 

programu kształcenia na studiach doktoranckich zgodną z wymogami KRK. 

(43 tak, 0 nie, 1 wstrzym, na 44 głosujących, 64 uprawnionych) 

 
6. Sprawy ró żne 

 
6.1. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski poinformował, że: 
• w najbliższym czasie zostanie wywieszony harmonogram godzin konsultacji na 
tabliczkach przy drzwiach (prof. dr hab. Janusz Rak zaproponował, aby informacje 
dotyczące godzin konsultacji umieszczane były na portalu pracownika); 
• w dniu 22 listopada 2013 roku  o godzinie 1330 odbędzie się szkolenie dotyczące obsługi 
protokołów elektronicznych oraz  indeksu elektronicznego dla pracowników oraz 
doktorantów Wydziału Chemii; szkolenie poprowadzą pracownicy Działu Kształcenia oraz 
Ośrodka Informatycznego UG; 
• w dniu 4 grudnia 2013 roku o godzinie 1400 odbędzie się uroczystość wręczenia 
dyplomów ukończenia studiów; 
• w dniu 27 listopada 2013 roku będzie możliwość zwiedzania infrastruktury technicznej 
Wydziału Chemii; 
• w dniu 6 listopada 2013 roku odbyło się 4 spotkanie Rady Konsultacyjnej naszego 
Wydziału; 
• w związku z okresem trwałości budynku (5 lat) w pomieszczeniach Wydziału Chemii 
prowadzić można wyłącznie działalność naukową i dydaktyczną (m. in. zakaz prac 
zleconych, zakaz szkoleń organizowanych przez firmy zewnętrzne oraz pobierania od 
firm sprzętu na zasadzie użyczenia i inna działalność mogąca być potraktowana jako 
komercyjna); 
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• został rozstrzygnięty przetarg na żaluzje, które w najbliższym czasie będą montowane 
na Wydziale Chemii; 
• w dniu 20 listopada 2013 roku o godzinie 1230 odbędzie się kolokwium habilitacyjne       
dr Anety Szymańskiej;  
• Wydział Chemii wystąpił z wnioskiem o akredytację do Uniwersyteckiej Komisji 
Akredytacyjnej. 
 
6.2. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił nowego 

administratora lokalnej sieci komputerowej - dr inż. Zbigniewa Brylewicza. 
 

6.3. Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. 
UG przekazał informacje dotyczące statusu doktorantów przedłużających studia 
doktoranckie w związku z zasadami przyznawania stypendiów. 

 
 

7. Przyjęcie protokołu z dnia 16 pa ździernika 2013 r.  
 

Członkowie Rady Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym zatwierdzili protokół posiedzenia 
Rady Wydziału Chemii z dnia 16 października 2013 roku.  
(41 tak, 1 nie, 1 wstrzym, na 43 głosujących, 64 uprawnionych) 
 

Po 10 minutowej przerwie wznowiono posiedzenie Rady Wydziału Chemii. Druga część 
posiedzenia dotyczyła spraw naukowych Wydziału.  
 

 
8. Sprawy studiów doktoranckich 

 
8.1. Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych w dys cyplinie chemia dla 

mgr Malihy Kabir 
 

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
poinformował, że podczas posiedzenia Komisji Doktorskiej w dniu 30 października 2013 roku 
odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Malihy Kabir. Komisja na posiedzeniu 
niejawnym, przedyskutowała przebieg obrony i w głosowaniu tajnym postanowiła przyjąć 
obronę rozprawy doktorskiej mgr Malihy Kabir. Na podstawie głosowania Komisja 
rekomendowała Radzie Wydziału Chemii UG nadanie dla mgr Malihy Kabir stopnia doktora 
nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.  

 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym nadała stopień doktora nauk chemicznych w 

dyscyplinie chemia dla mgr Malihy Kabir. 
 
(28 tak, 0 nie, 1 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Uchwała nr 55/N/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

8.2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Pawła Krupy 
 

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przedstawił wniosek mgr Pawła Krupy o wszczęcie przewodu doktorskiego na temat: 
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„Optymalizacja pola siłowego UNRES, ze szczególnym uwzględnieniem potencjałów lokalnych, 
oraz zastosowanie pól siłowych do badania ścieżek zwijania i dynamiki białek”.  

 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu 
doktorskiego w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Pawłowi Krupie – 
dyscyplina dodatkowa filozofia nauki. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym na promotora powołała dr hab. Cezarego 
Czaplewskiego, prof. UG. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych)  
 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym na promotora pomocniczego powołała dr Adama 
Sieradzana. 
(28 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 28 głosujących, 40 uprawnionych)  
  
Uchwała nr 56/N/13 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
8.3. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Mozolewskie j 

 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 

przedstawił wniosek mgr Magdaleny Mozolewskiej o wszczęcie przewodu doktorskiego na 
temat: „Modelowanie teoretyczne oddziaływań białek na różnych poziomach rozdzielczości”.  

 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu 
doktorskiego w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Magdalenie Mozolewskiej 
– dyscyplina dodatkowa filozofia nauki. 
(29 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym na promotora powołała prof. dr hab. Józefa 
Adama Liwo. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym na promotora pomocniczego powołała                  
dr Magdalenę Ślusarz. 
(28 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 28 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Uchwała nr 57/N/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

8.4. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Odziomek 
 

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przedstawił wniosek mgr Katarzyny Odziomek o wszczęcie przewodu doktorskiego na temat: 
„Badanie wpływu struktury chemicznej nanocząstek pochodnych hydroksyapatytu na ich 
właściwości fizykochemiczne i biologiczne metodami in silico”.  
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Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu 
doktorskiego w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Katarzynie Odziomek – 
dyscyplina dodatkowa filozofia nauki. 
(27 tak, 2 nie, 0 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym na promotora powołała dr hab. Tomasza Puzyna, 
prof. UG. 
(28 tak, 1 nie, 0 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Uchwała nr 58/N/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 
8.5. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zdrowowicz 

 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 

przedstawił wniosek mgr Magdaleny Zdrowowicz o wszczęcie przewodu doktorskiego na 
temat: „Pochodne zasad nukleinowych jako substancje uwrażliwiające komórkowe DNA na 
promieniowanie elektromagnetyczne”.  

 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu 
doktorskiego w dziedzinie nauk chemicznych w zakresie chemii mgr Magdalenie Zdrowowicz – 
dyscyplina dodatkowa filozofia nauki. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu tajnym na promotora powołała prof. dr hab. Janusza 
Raka.  
(27 tak, 0 nie, 1 wstrzym, na 28 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
Uchwała nr 59/N/13 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 
8.6. Zmiana składu komisji egzaminacyjnej z j ęzyka angielskiego 

 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 

poinformował, że w dniu 16 stycznia 2013 roku została powołana komisja do przeprowadzenia 
egzaminu z języka angielskiego dla mgr Emilii Iłowskiej (przewodniczący: dr hab. Adam Prahl, 
prof. UG, egzaminator: mgr Wojciech Barczewski, promotor: dr hab. Franciszek 
Kasprzykowski, prof. UG). W związku ze zmianą egzaminatora mgr Emilia Iłowska wystąpiła z 
wnioskiem do Rady Wydziału o ponowne powołanie komisji.  
  
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   mgr Zbigniew Wałowski                     
Promotor:   dr hab. Franciszek Kasprzykowski, prof. UG 
 

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję.  
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych)  
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8.7. Powołanie komisji egzaminacyjnych w celu przep rowadzenia 

egzaminów doktorskich 
 
 

8.7.1. z języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr inż. Aleksandry Fabiańskiej: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   mgr Zbigniew Wałowski                    
Promotor:   dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG 
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję.  
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych) 
  
 
8.7.2.  z dyscypliny dodatkowej – filozofii nauki dla mgr inż. Aleksandry Fabiańskiej: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG  
Promotor:   dr hab.Ewa Siedlecka, prof. UG  
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję. 
(29 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych)  
 
8.7.3.  z dyscypliny dodatkowej – filozofii nauki dla mgr inż. Emilii Iłowskiej: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG  
Promotor:   dr hab.Franciszek Kasprzykowski, prof. UG  
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych)  
 
8.7.4. z języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr Joanny Maszkowskiej: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   mgr Zbigniew Wałowski                    
Promotor:   prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję.  
(29 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych)  
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8.7.5.  z dyscypliny dodatkowej – filozofii nauki dla mgr Joanny Maszkowskiej: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG  
Promotor:   prof. dr hab. Piotr Stepnowski  
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję. 
(28 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 28 głosujących, 40 uprawnionych)  
 
8.7.6.  z dyscypliny podstawowej – chemii dla mgr Iwony Sieradzan: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   dr hab. Cezary Czaplewski, prof. UG  
Egzaminator:   dr hab. Aleksandra Dąbrowska, prof. UG  
Promotor:   dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. UG 
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego powołano wyżej wymienioną komisję. 
(28 tak, 1 nie, 1 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych)  
 
8.7.7.  z języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr Iwony Sieradzan: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   mgr Zbigniew Wałowski  
Promotor:   dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. UG 
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych)  
 
8.7.8.  z dyscypliny dodatkowej - ekonomii dla mgr Iwony Sieradzan: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG  
Promotor:   dr hab. Iwona Anusiewicz, prof. UG 
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję. 
(30 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 30 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
 
 



8 

 

8.7.9.  z języka nowożytnego – języka angielskiego dla mgr Marty Wagil: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   mgr Zbigniew Wałowski  
Promotor:   prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego powołano wyżej wymienioną komisję. 
(28 tak, 1 nie, 0 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych) 
 
8.7.10.  z dyscypliny dodatkowej – filozofii nauki dla mgr Marty Wagil: 
 
Przewodniczący:  dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
Egzaminator:   dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG  
Promotor:   prof. dr hab. Piotr Stepnowski  
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG 
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną 
komisję. 
(29 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 29 głosujących, 40 uprawnionych)  


