Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006
roku.
Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii – dr hab. Mariusz Kistowski.

1. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez członków Rady Instytutu ( za opowiedziało
się 12 osób).

2. Opinia Rady Instytutu Geografii w sprawie rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny
Szmytkowskiej.

Godzinę przed posiedzeniem Rady Instytutu Geografii odbyła się otwarta prezentacja pracy
doktorskiej Pani mgr Magdaleny Szmytkowskiej zatytułowanej Kształtowanie się przestrzeni
społecznej miasta w okresie transformacji ustrojowej na przykładzie Gdyni.
W dyskusji przeprowadzonej po tej prezentacji członkowie Rady Instytutu Geografii uznali
przedstawioną pracę za interesującą merytorycznie i reprezentującą wysoki poziom naukowy.
Po zakończeniu posiedzenia Rady Dyrektor IG wystosował pismo do Rady Wydziału BGiO,
w którym w imieniu Rady IG, zwrócił się z prośbą o przyjęcie przez Radę Wydziału pracy
doktorskiej Pani mgr Szmytkowskiej.

3. Uchwała Rady Instytutu Geografii w sprawie formy zaliczenia dziennych studiów
licencjackich pierwszego stopnia w zakresie geografii.

Początkowo władze dziekańskie opowiadały się za tym, aby formą zaliczenia studiów
licencjackich była praca licencjacka. Obecnie władze dziekańskie oraz rektorskie opowiadają
się za zaliczeniem w formie pisemnego egzaminu z wiadomości z zakresu geografii,
zdobytych podczas trzyletniej edukacji.
Dyrektor Instytutu Geografii zaproponował egzamin pisemny złożony ze 150 pytań,
podanych wcześniej do wiadomości studentów, z których komisja egzaminacyjna wybierze
20.

Dr Jan Wendt zasugerował, iż wyuczenie się na pamięć 150 pytań przez studentów nie
wykaże w pełni wiedzy zdobytej przez studentów oraz, że o formie zaliczenia powinna
decydować osoba prowadząca seminarium.
Profesor Sagan stwierdziła, że niektórzy studenci kończą swoją edukację na studiach
licencjackich i chcieliby zdobyć materialny dowód swojej trzyletniej pracy studiów podczas
studiów. Takim dowodem może być mapa, poster, prezentacja multimedialna.
Dr Korzeniewski podzielił zdanie profesor Sagan i dodał, iż należałoby uprościć kryteria
oceny na egzaminie licencjackim.
Profesor Jańczak zaproponował, aby forma zaliczenia opierała się na prezentacji przed
komisją egzaminacyjną. Zdanie profesora Jańczaka podzielił profesor Gołębiewski.
Po zakończeniu dyskusji, Rada Instytutu Geografii zadecydowała, że najodpowiedniejszą
formą zaliczenia trzyletnich studiów licencjackich będzie prezentacja i podjęła uchwałę w tej
sprawie. Zgodnie z treścią uchwały nr 7/2006 Rada Instytutu Geografii ustala, że studia
kończyć się będą egzaminem obejmującym prezentację przed komisją egzaminacyjną
wykonanej pracy. Opis tej pracy w formie pisemnej, będzie musiał być przekazany przed
egzaminem licencjackim osobie prowadzącej seminarium licencjackie. Termin przekazania
opisu oraz dopuszczalny zakres form, w których będzie można wykonać pracę licencjacką,
zostanie ustalony odrębną instrukcją dyrekcji Instytutu Geografii.

4. Informacja Dyrektorów Instytutu Geografii z posiedzenia Poszerzonego Kolegium
Dziekańskiego z dnia 13 czerwca 2006 roku.

Na posiedzeniu Poszerzonego Kolegium Dziekańskiego poruszono kwestię deficytu
budżetowego Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Aby temu zapobiec Prodziekan
Wydziału BGiO prof. dr hab. Jerzy Bolałek zaproponował, aby ograniczyć zatrudnienie
emerytowanych nauczycieli akademickich oraz zmniejszyć liczbę nadgodzin.

5. Opinia Rady IG w sprawie utworzenia w Instytucie Geografii Zakładu Dydaktyki
Geografii i Przedsiębiorczości.

Ten punkt przedstawił dr Jan Wendt zaznaczając, że należy wydzielić w ramach Zakładu
Dydaktyki Geografii i Przedsiębiorczości trzy etaty dla pracowników geografii. Członkowie
Rady przyjęli opinię, w której Rada Instytutu Geografii zwraca się do Rady Wydziału BGiO z
prośbą o utworzenie z dniem 1 października br. w strukturze Instytutu Geografii Zakładu

Dydaktyki Geografii i Przedsiębiorczości. Proponuje się następującą strukturę Zakładu
Dydaktyki Geografii i Przedsiębiorczości:
- kierownik – prof. dr hab. Zdzisław Kordel (etat przeniesiony z Katedry Geografii Rozwoju
Regionalnego)
- adiunkt – etat nieobsadzony
- asystent – mgr Teresa Sadoń-Osowiecka
- etat techniczny – nieobsadzony.
Trzy z wyżej wymienionych etatów zostaną przeniesione z obecnej Pracowni Dydaktyki
Geografii i Biologii.

6. Opinia Rady IG w sprawie zmian programu nauczania trzeciego roku dziennych
studiów licencjackich.

Rada Instytutu Geografii przyjęła jednogłośnie opinię, w której wyraża opinię, iż na
trzecim roku licencjackich studiów stacjonarnych z zakresu geografii w roku akademickim
2007/2008 powinny być przeprowadzone dwa bloki wykładów do wyboru po 60 godzin w
każdym semestrze, obejmujące łącznie 60 godzin wykładów z problematyki geografii
fizycznej i 60 godzin z geografii społeczno-ekonomicznej.

7. Opinia Rady IG w sprawie przypisania samodzielnego pracownika Instytutu Geografii
do uprawnień licencjackich i magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska.

W związku z propozycją Prodziekana Wydziału BGiO prof. dr hab. J. Bolałka dotyczącą
przypisania od roku akademickiego 2006/2007 samodzielnego pracownika Instytutu
Geografii do uprawnień licencjackich i magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska,
specjalność morska, Rada Instytutu Geografii UG wyraziła opinię, że w obecnej, trudnej
sytuacji kadrowej Instytutu przypisanie to nie jest możliwe. Rada IG wyraziła także nadzieję,
że rozwój kadrowy Instytutu umożliwi bez przeszkód zaliczenie jednego pracownika
samodzielnego Instytutu Geografii do minimum kadrowego kierunku Ochrona Środowiska od
roku akademickiego 2007/2008.

8. Opinia Rady IG w sprawie terminów realizacji zajęć terenowych w Instytucie
Geografii w roku akademickim 2006/2007.

Rada Instytutu Geografii zadecydowała o ustaleniu stałych terminów praktyk terenowych w
czasie, kiedy nie odbywają się zajęcia dydaktyczne. Członkowie Rady wyrazili opinię, iż
ćwiczenia terenowe na studiach geograficznych, przeprowadzane poza Stacją Limnologiczną
w Borucinie, nie powinny, poza wyjątkowymi przypadkami uzgodnionymi z Dyrekcją
Instytutu, odbywać się w trakcie zajęć semestru letniego i semestru zimowego. Rada Instytutu
zaproponowała, aby ćwiczenia terenowe odbywały się w pierwszym tygodniu po zakończeniu
zajęć semestru letniego oraz w ostatnim tygodniu września. Dla umożliwienia realizacji
ćwiczeń terenowych w takich terminach, należy początek sesji letniej dla studentów kierunku
geografia wyznaczyć o jeden tydzień później w każdym roku akademickim, zaczynając od
roku 2006/2007.

9. Informacja w sprawie nowych przepisów dotyczących przeprowadzania przewodów
doktorskich.

Dyrektor IG poinformował członków Rady IG, że Prodziekan Wydziału BGiO prof. dr hab.
Jerzy Bolałek złożył na ręce J.M. Rektora UG rezygnację z pełnionej funkcji, a tym samym z
dniem 1 lipca br. wycofał się z minimum kadrowego do uprawnień do nadawania stopnia
doktora Nauk o Ziemi z zakresu Geografii. Dyrektor IG poinformował Radę o zmianie
przepisów dotyczących przeprowadzania przewodów doktorskich. Obecnie kwestie te
reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 grudnia 2005 roku w świetle
której w skład komisji przeprowadzającej egzaminy doktorskie wchodzi:
- 5 osób, powoływanych spośród członków rady jednostki organizacyjnej posiadających
tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia w zakresie
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
- 1 osoba, powoływana spośród członków rady jednostki organizacyjnej posiadających
tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia, w zakresie
dyscypliny dodatkowej,
- 1 osoba w zakresie języka obcego nowożytnego.

10. Informacja dotycząca planów rozwoju kadrowego, organizacyjnego i lokalowego
Instytutu Geografii.

Dyrektor IG poinformował Radę IG, iż w najbliższym czasie w Instytucie zostanie
zatrudnionych trzech nowych pracowników naukowych na stanowisku profesor oraz dwóch
pracowników na stanowisku adiunkt, przekazał również informację dotyczącą odmowy J.M.
Rektora UG zatrudnienia pracownika technicznego na Stacji Limnologicznej w Borucinie.

11. Sprawy bieżące.

Dyrektor IG poinformował członków Rady o możliwości składania wniosków o stypendia
Ministra Edukacji Narodowej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta
Gdańska, Prezydenta Miasta Sopotu i nagrody Rektora dla studentów za wybitne osiągnięcia
w nauce i sporcie za rok akademicki 2005/2006.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady IG w dniu 26 kwietnia 2006
roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii w dniu 26 kwietnia 2006 roku został przyjęty
jednogłośnie (za opowiedziało się 12 osób).
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