Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 12 października
2006 roku.
1. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty przez członków Rady Instytutu Geografii jednogłośnie (11
głosów).

2. Przyjęcie uchwały Rady Instytutu w sprawie liczby godzin wykładów, które może
prowadzić adiunkt od roku akademickiego 2007/2008.
Zgodnie z prośbą Dziekana Wydziału BGiO prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna, wyrażoną w
piśmie WBGiO- 1968A/2006 z dnia 19 września 2006 roku, Rada IG podjęła uchwałę w
sprawie liczby godzin wykładów, które może przeprowadzić adiunkt w trakcie roku
akademickiego.
Dziekan Wydziału BGiO zaproponował, że będzie to 75 godzin.
W tej spawie głos jako pierwszy zajął dr Wendt, który po wcześniejszych rozmowach z
adiunktami przedstawił ich stanowisko. Adiunkci uważają, iż przy obecnym obciążeniu nie
będzie możliwe ograniczenie liczby godzin do 75. Dyrektor Instytutu Geografii zaproponował
natomiast 100 godzin.
Rada Instytutu Geografii jednogłośnie (11 członków Rady IG) przyjęła uchwałę nr 8 w
sprawie liczby godzin wykładów, które może przeprowadzić adiunkt w trakcie roku
akademickiego, zgodnie z którą w jednym roku akademickim adiunkt (ze stopniem doktora)
może przeprowadzić na Uniwersytecie Gdańskim 105 godzin wykładów. Wymóg ten nie
dotyczy starszych wykładowców. Powinien on obowiązywać od roku akademickiego
2007/2008.

3. Opinia Rady IG w sprawie liczby magistrantów przygotowujących prace magisterskie pod
kierunkiem pracowników samodzielnych i adiunktów (dotyczy MSU prowadzonych w trybie
dziennym i zaocznym).
Dziekan Wydziału BGiO zaproponował, iż będzie to 4 magistrantów, przy założeniu że ponad
50% prac prowadzona jest przez samodzielnych pracowników naukowych.

Rada Instytutu Geografii wydała opinię w sprawie liczby prac magisterskich, które mogą być
przygotowywane pod opieką adiunktów i starszych wykładowców ze stopniem doktora, w
której jednomyślnie uznała, iż w jednym roku akademickim adiunkt lub starszy wykładowca
ze stopniem doktora może sprawować opiekę nad 4 pracami magisterskimi (łącznie na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych). Równocześnie samodzielny pracownik naukowy
prowadzący określone seminarium powinien sprawować opiekę nad co najmniej połową prac
magisterskich przygotowywanych przez magistrantów uczęszczających na jego seminarium.
Ze względu na fakt, że na studiach dziennych opiekunowie i tematyka prac są często
określane już na początku IV roku studiów, uznano, iż powyższa zasada powinna zacząć
obowiązywać od roku akademickiego 2008/2009 dla studentów, którzy wówczas rozpoczną
naukę na I roku magisterskich studiów uzupełniających.

4. Opinia Rady IG w sprawie trybu zgłaszania chęci prowadzenia seminariów licencjackich i
magisterskich przez jednostki Instytutu Geografii UG.
Dyrektor Instytutu IG zaproponował, aby zapisy na seminarium magisterskie odbywały się w
Sekretariacie Instytutu Geografii.
Dr hab. Iwona Sagan stwierdziła, iż zapisy powinny odbywać się, tak jak dotychczas, w
katedrach, ponieważ każdy z nauczycieli prowadzących seminarium oczekuje od swoich
seminarzystów spełnienia określonych kryteriów.
Dr Wendt poprosił członków Rady Instytutu Geografii, aby zgłaszali chęć prowadzenia zajęć
seminaryjnych oraz określili maksymalną liczbę seminarzystów w grupie pismem
skierowanym do Instytutu Geografii.
W nawiązaniu do dyskusji dotyczącej liczebności grup seminaryjnych prof. UG dr hab.
Gołębiewski zaznaczył, iż w świetle przepisów grupa seminaryjna może liczyć od 8 do 12
osób.

5. Opinia Rady IG w sprawie zasad przenoszenia się studentów ze studiów niestacjonarnych
na stacjonarne.
Dotychczas władze dziekańskie podejmując decyzję o przyjęciu na Wydział BGiO studenta z
innej uczelni kierowały się przede wszystkim średnią z ocen, którą student otrzymał na
poprzedniej uczelni. Średnia ta nie mogła być niższa niż 4.0. Decydująca była również ilość
przedmiotów w ramach różnic programowych, z których musiałby rozliczyć się student w

ciągu roku. Władze dziekańskie ustaliły, iż oprócz przedmiotów wynikających z programu
studiów, które student musi zaliczyć, możliwe jest zaliczenie maksymalnie 5 przedmiotów
rocznie, w ramach różnic programowych.
Dr hab. Mariusz Kistowski wraz z dr Wendtem stwierdzili, iż najlepszym rozwiązaniem
byłaby sytuacja, w której decyzje podejmowałby w dalszym ciągu dziekan w porozumieniu z
dyrekcją Instytutu Geografii. Dr Wendt doszedł również do wniosku, iż decydująca nie
powinna być średnia ocen, lecz sytuację każdego studenta powinno traktować się
indywidualnie.
Rada Instytutu Geografii UG w trakcie posiedzenia wyraziła opinię na temat zasad
przenoszenia się studentów geografii ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne w
obrębie i spoza Uniwersytetu Gdańskiego. Jednomyślnie uznano, że ze względu na złożoność
problemu i przyczyn przenoszenia się studentów pomiędzy studiami prowadzonymi w
różnym trybie, nie jest celowe ustalenie precyzyjnych kryteriów zmiany trybu studiów.
Ponieważ przypadki te nie są zbyt częste Rada IG uznała, że każdorazowo, zgodnie ze
statutem UG decyzję w sprawie zgody na przeniesienie powinien wydawać dziekan Wydziału
BGiO, po zasięgnięciu pisemnej opinii dyrektora Instytutu Geografii.

6. Powołanie komisji do spraw opracowania instrukcji dotyczącej formy przygotowania prac
licencjackich i przebiegu egzaminu licencjackiego.
Dyrektor Instytutu Geografii zwrócił się z prośbą do członków Rady IG o wyznaczenie trzech
osób spośród Rady, które wejdą w skład komisji do spraw opracowania instrukcji dotyczącej
formy przygotowania prac licencjackich i przebiegu egzaminu licencjackiego.
Głos w dyskusji zabrała dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. UG, która ze względu
na posiadane doświadczenie w zakresie prowadzenia prac licencjackich i przygotowywania
egzaminów licencjackich, zaoferowała swoją pomoc.
Członkowie Rady IG wspólnie zastanawiali się nad najodpowiedniejszą formą egzaminu
licencjackiego.
Ostatecznie w skład komisji weszli: dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska prof. UG, dr hab.
Iwona Sagan prof. UG, dr Józef Korzeniewski i dr Jan Wendt. Dyrektor IG poprosił o
przygotowanie projektu instrukcji na grudniowe posiedzenie Rady IG.

7. Informacja o działaniach na rzecz pozyskania środków na nowy budynek Instytutu
Geografii UG.

Dyrektor IG poinformował członków Rady IG o przebiegu spotkania z J.M. Rektorem UG,
które odbyło się w lipcu br.
J.M. Rektor przedstawił dyrekcji IG warunki dotyczące wielkości nowego budynku geografii.

8. Informacja o wynikach rekrutacji na kierunek geografia w roku akademickim 2006/2007.
Dr Wendt przedstawił członkom Rady IG wyniki tegorocznej rekrutacji, w wyniku której na
studia dzienne przyjęto 105 studentów, na 3-letnie zaoczne studia licencjackie 67 studentów,
a na zaoczne magisterskie studia uzupełniające 20 studentów.

9. Informacja o zmianach w planie studiów geograficznych.
Zgodnie z prośbą dziekana Wydziału BGiO prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna zajęcia z
Wychowania Fizycznego będą odbywały się wyłącznie na pierwszym roku studiów, a nie jak
wcześniej na pierwszym i drugim roku.
Dziekan, zwrócił się również z prośbą o przedstawienie ujednoliconych standardów
kształcenia.

10. Informacja o wymianie zagranicznej studentów geografii.
Dr Wendt poinformował członków Rady IG, iż w zeszłym roku akademickim, w ramach
programu Sokrates i Erasmus, 8 studentów geografii wyjechało do Włoch i Rumuni a 22
studentów przyjechało do Polski. Kolejnych 8 studentów wyjedzie na wymianę zagraniczną w
tym roku akademickim.
Dr Wendt, zapytany o zasady zaliczania przedmiotów studentom wyjeżdżającym na wymianę
zagraniczną, obiecał ustalić je i podać w formie pisemnej.

11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
•

Kwestia utworzenia wspólnego studium doktoranckiego z Instytutem Oceanografii.

•

Prośba Dyrektora IG o rozważenie przez członków Rady sprawy wydawania
czasopisma geograficznego przez Instytut Geografii UG. Dyrektor IG zaproponował
na sekretarza redakcji dr Michała Marosza.

•

Ustalenie terminu obrony pracy doktorskiej mgr Magdaleny Szmytkowskiej na 14
listopada na godz. 12.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady IG w dniu 27 czerwca 2006 roku.
Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady IG z 27 czerwca 2006 roku członkowie Rady IG
przyjęli jednogłośnie (11 głosów).
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