Protokół
posiedzenia Rady Wydziału Chemii
z dnia 15 maja 2013 r.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. Program posiedzenia Rady Wydziału
3. Załącznik nr 1 Kryteria, według których punktowane są osiągnięcia doktoranta Wydziału
Chemii UG w celu przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
4. Uchwała nr 30/N/13
٭٭٭
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski zwrócił się do członków Rady
Wydziału o włączenie do porządku posiedzenia punktu 4.a: „Nagroda PTChem za najlepszą
pracę doktorską”. Rada Wydziału przez aklamację zaakceptowała włączenie do porządku
posiedzenia dodatkowego punktu.

1. Powołanie na Wydziale Chemii Pracowni Obsługi Dydaktyki Laboratoryjnej
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski poinformował, że zwrócił się do JM
Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka z prośbą o powołanie Pracowni Obsługi Dydaktyki
Laboratoryjnej na Wydziale Chemii. Do Pracowni zostaną przeniesieni wszyscy pracownicy
zatrudnieni na etatach technicznych w charakterze laborantów, obsługujących zajęcia
laboratoryjne ze studentami:
1. Irena Bartoszewicz - st. referent techniczny
2. Bożena Bigus
- st. referent techniczny
3. Olimpia Bławat
- st. referent techniczny
4. Anna Dul
- st. referent techniczny
5. Gabriela Guzow
- st. referent techniczny
6. Bogumiła Kuźniar
- specjalista
7. Ewa Lipska
- st. referent techniczny
8. Wiesława Pieńkowska- st. referent techniczny
9. Beata Roszkowska - st. referent techniczny
10. Teresa Rutkowska - st. referent techniczny
11. mgr Ewa Sulecka
- st. referent techniczny
12. mgr Anna Wcisło
- st. referent techniczny
13. Teresa Weiss
- specjalista
14. mgr Dorota Wileńska - st. referent techniczny
15. Jadwiga Wiśniewska - st. referent techniczny
Dziekan zaproponował, aby kierownikiem Pracowni został Prodziekan ds. Studiów dr hab.
Mariusz Makowski, prof. UG. Dodał, iż organizacja tej części kadry Wydziału umożliwi sprawne
zarządzanie zasobami ludzkimi w obsłudze procesu dydaktycznego oraz pełne wykorzystanie
nowej infrastruktury dydaktycznej Wydziału.
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Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym poparła powołanie na Wydziale Chemii
Pracowni Obsługi Dydaktyki Laboratoryjnej.
(39 tak, 3 nie, 1 wstrzym, na 43 głosujących, 58 uprawnionych)

2. Zasady punktacji osiągnięć naukowo-badawczych pracowników naukowodydaktycznych podlegających okresowej ocenie
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski przedstawił projekt Uchwały Rady
Wydziału Chemii w sprawie wprowadzenia zasad punktacji osiągnięć naukowo-badawczych
nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii UG w związku z ich okresową oceną. Dodał, że
projekt tej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wydziałową Komisję ds. Nauki.
Po długiej dyskusji członków Rady Wydziału, Dziekan postanowił skierować propozycję
punktacji osiągnięć naukowo-badawczych nauczycieli akademickich do ponownego
rozpatrzenia przez wydziałową Komisję ds. Nauki, która ponownie przedyskutuje uwagi
zgłoszone na dzisiejszym posiedzeniu. Dziekan poinformował, że propozycja uchwały Rady
Wydziału Chemii UG w sprawie wprowadzenia zasad punktacji osiągnięć naukowobadawczych nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii w związku z ich okresową oceną
zostanie przedstawiona Radzie Wydziału na najbliższym posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2013
roku.

3. Informacja o kryteriach przyznawania „dotacji projakościowej”
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przedstawił informacje o kryteriach przyznawania „dotacji projakościowej” (załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu).

4. Zmiana terminu zaliczenia praktyki przedmiotowej w szkole w Module
Kształcenia Nauczycielskiego
Prodziekan ds. Studiów dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG zaproponował przesunięcie
terminu zaliczenia praktyki przedmiotowej w szkole w Module Kształcenia Nauczycielskiego z 2
do 3 semestru.
Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym poparła zmianę dotyczącą zaliczenia praktyki
przedmiotowej w szkole w Module Kształcenia Nauczycielskiego w trzecim semestrze.
(39 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 39 głosujących, 58 uprawnionych)

4.a. Nagroda PTChem za najlepszą pracę doktorską
Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski poinformował, że Komisja w
składzie: dr hab. Adam Prahl przewodniczący, prof. UG, prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński,
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, dr hab. Adam Lesner, prof. UG zaproponowała przyznanie
jednej nagrody i dwóch wyróżnień:
•
•
•

dr Celina Sikorska - nagroda
dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak - wyróżnienie
dr inż. Anna Białk-Bielińska – wyróżnienie
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Rada Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym poparła w/w kandydatów do nagrody
PTChem za najlepszą pracę doktorską.
(39 tak, 0 nie, 1 wstrzym, na 40 głosujących, 58 uprawnionych)

5. Sprawy różne
5.1. Dziekan Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotr Stepnowski przypomniał, że w dniu
27 maja 2013 roku o godzinie 1030 rozpocznie się uroczystość otwarcia nowego budynku
Wydziału Chemii.

5.2. Dziekan przypomniał o terminie składania wniosków o Nagrodę Rektora do dnia 4
czerwca 2013 roku. Dziekan zaproponował, aby na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału
wykorzystać ranking sporządzony na posiedzeniu Rady Wydziału w styczniu 2013 roku
dotyczący ubiegania się o Nagrodę MNiSW. Powodem takiej propozycji jest informacja, że
nagrody MNiSW nie zostały przyznane w tym roku. Dziekan zaproponował również złożenie
dodatkowo jednego wniosku za osiągnięcia organizacyjne dla pracowników biorących udział
przy organizacji tegorocznego Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Chemii. Poinformował,
że istnieje także możliwość składania innych wniosków. Wszystkie zgłoszone wnioski zostaną
zaopiniowane na posiedzeniu Rady Wydziału w czerwcu 2013 roku.
5.3 Dziekan poinformował, że w dziekanacie można składać wnioski do Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje aparaturowe na 2014 rok. Dziekan zaproponował
poparcie jednego wspólnego wniosku na zakup aparatu wydziałowego spektrometru
masowego MALDI TOF.
5.4 Prodziekan dr hab. Adam Prahl, prof. UG przekazał informacje organizacyjne
dotyczące planowanej w czerwcu 2013 roku przeprowadzki do nowego budynku Wydziału
Chemii.

6. Przyjęcie protokołu z dnia 17 kwietnia 2013 roku
Członkowie Rady Wydziału Chemii w głosowaniu jawnym jednomyślnie zatwierdzili protokół
posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 17 kwietnia 2013 roku.
(41 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 41 głosujących, 58 uprawnionych)

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

7. Sprawy studiów doktoranckich
7.1. Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Adama Sieradzana
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Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przedstawił propozycję recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Adama Sieradzana.
Temat rozprawy doktorskiej: „Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych pola
siłowego UNRES do symulacji zwijania białek poprzez udoskonalenie potencjałów
opisujących oddziaływania z udziałem łańcucha głównego”
Promotor: prof. dr hab. Józef Adam Liwo
Rada Wydziału w głosowaniach tajnych podjęła uchwałę w sprawie powołania
recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Adama Sieradzana:
•

prof. dr hab. Andrzej Koliński - Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
(21 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 21 głosujących, 38 uprawnionych)

•

dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG - Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
(25 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 21 głosujących, 38 uprawnionych)

Uchwała nr 30/N/13 stanowi załącznik do protokołu.

7.2. Powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenie egzaminu
doktorskiego
7.2.1. z języka angielskiego dla mgr Lidii Chomicz:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
mgr Wojciech Barczewski
prof. dr hab. Janusz Rak

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(25 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 25 głosujących, 38 uprawnionych)
7.2.2. z filozofii dla mgr Lidii Chomicz:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr hab. Jarosław Mrozek, prof. UG
prof. dr hab. Janusz Rak

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(26 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 26 głosujących, 38 uprawnionych)
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7.2.3. z języka angielskiego dla mgr Emilii Kołek-Kaczanowskiej:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
mgr Wojciech Barczewski
prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(25 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 25 głosujących, 38 uprawnionych)
7.2.4. z ekonomii dla mgr Emilii Kołek-Kaczanowskiej:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(26 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 26 głosujących, 38 uprawnionych)
7.2.5. z języka angielskiego dla mgr Barbary Michalskiej:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
mgr Wojciech Barczewski
prof. dr hab. Janusz Rak

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(27 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 27 głosujących, 38 uprawnionych)
7.2.6. z ekonomii dla mgr Barbary Michalskiej:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
prof. dr hab. Janusz Rak

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(27 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 27 głosujących, 38 uprawnionych)
7.2.7. z języka angielskiego dla mgr Justyny Miloch:
Przewodniczący:
Egzaminator:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
mgr Wojciech Barczewski
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Promotor:

prof. dr hab. Janusz Rak

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(27 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 27 głosujących, 38 uprawnionych)
7.2.8. z ekonomii dla mgr Justyny Miloch:
Przewodniczący:
Egzaminator:
Promotor:

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG
prof. dr hab. Janusz Rak

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej dr hab. Adam Prahl, prof. UG
przeprowadził głosowanie jawne, podczas którego jednomyślnie powołano wyżej wymienioną
komisję.
(27 tak, 0 nie, 0 wstrzym, na 27 głosujących, 38 uprawnionych)
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