Gdańsk, 14.12.2005

Uzasadnienie
podziału Katedry Limnologii na trzy jednostki
Ze względu na zatrudnienie w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w grudniu 2005
roku dwóch osób na stanowiskach profesorów UG: dr hab. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiej i dr hab.
Jerzego Jańczaka, uznaje się za celowe wyodrębnienie zespołów badawczych kierowanych przez te
osoby. Ponieważ Katedra Limnologii jest największą liczebnie jednostką Instytutu Geografii (11 osób,
a wraz z nowo zatrudnionymi profesorami 13 osób), istnieje możliwość jej podziału i utrzymania
jednostek w randze katedr lub zakładów. Stworzenie mniejszych zespołów może dać szansę na
usprawnienie procesu rozwoju naukowego niesamodzielnych pracowników naukowo-badawczych,
poprzez ich lepszy kontakt z kierownikami jednostek. Uznano, że z Katedry Limnologii powinna być
wyodrębniona jednostka naukowo-dydaktyczna, która będzie silniej powiązana ze Stacją w Borucinie,
co może umożliwić:
• usprawnienie wykorzystania badawczego i dydaktycznego Stacji w Borucinie;
• skoncentrowanie się na badaniach pojezierzy prowadzonych w ramach różnych subdyscyplin
geograficznych;
• lepszy nadzór nad dalszym rozwojem zaplecza naukowo-dydaktycznego Stacji w Borucinie.
Tę wyodrębnioną jednostkę w randze zakładu proponuje się nazwać „Zakładem Geografii Pojezierzy”.
Równocześnie, w trosce o kontynuowanie badań prowadzonych dotychczas w Katedrze
Limnologii, proponuje się pozostawienie tej jednostki z dotychczasową nazwą w randze zakładu lub
katedry.
W odniesieniu do zespołu kartografów, zatrudnionych dotychczas w Katedrze Limnologii, w
Pracowni Kartografii i Fotointerpretacji, stwierdzić należy, że ich zatrudnienie od ponad 10 lat w tej
Katedrze jest wymuszone faktem braku samodzielnego pracownika naukowego z zakresu kartografii,
po odejściu na emeryturę prof. Jana Szeligi. Pracownia ta istnieje od 10 lat jako oddzielna jednostka
dydaktyczna w ramach Katedry Limnologii, zatrudniająca cztery osoby i obsługująca na studiach
geograficznych w pełnym wymiarze około 1100 godzin trzy przedmioty: Kartografia i Topografia,
Teledetekcja oraz Ćwiczenia terenowe z topografii. Od 10 lat J.M. Rektor UG powołuje dr Jana
Ziółkowskiego na 3-letnie kadencje na stanowisko kierownika Pracowni. W świetle powyższych
faktów, biorąc pod uwagę merytoryczną i dydaktyczną odrębność zespołu kartografów od badań
prowadzonych w obrębie limnologii i szerzej geografii pojezierzy, za uzasadnione uważa się
wyodrębnienie Pracowni z Katedry Limnologii w niezależną jednostkę, która – do czasu zatrudnienia
w niej samodzielnego pracownika naukowego, gdy będzie ona mogła uzyskać rangę katedry lub
zakładu, będzie posiadała rangę pracowni.
Równocześnie proponuje się zmianę nazwy „Pracownia Kartografii i Fotointerpretacji” na
„Pracownia Kartografii i Teledetekcji” Uzasadnić to można faktem, iż już około 10 lat temu została
zmieniona nazwa przedmiotu prowadzonego w Pracowni z „Fotointerpretacji w geografii” na
„Teledetekcja”. Nazwa ta funkcjonuje w geograficznych programach dydaktycznych wyższych
uczelni w Polsce i na świecie, a fotointerpretacja jest częścią składową teledetekcji.

