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Zarządzenie nr 14/2019  

Dziekana Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie utworzenia rad programowych kierunków studiów prowadzonych  

na Wydziale Biologii  

 
 
Na podstawie § 75 ust. 1-2 i 4 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku – 

zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 
1. Tworzy się : 

1) radę programową kierunku studiów Biologia,  
2) radę programową kierunku studiów Biologia medyczna 
3) radę programową kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna 
4) radę programową kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych 
zwanymi dalej „radą”. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o kierunku studiów, należy przez to rozumieć kierunek 
studiów właściwy dla danej rady. 

 
§ 2 

1. Rada dba o prawidłową realizację programu studiów określonego dla kierunku studiów oraz 
wysoką jakość kształcenia na kierunku studiów. 

2. Do szczegółowych zadań rady należy: 
1) opracowywanie projektów warunków rekrutacji na studia; 
2) opracowywanie projektów programów studiów, w szczególności zgodnych  

z obowiązującymi przepisami powszechnymi oraz przepisami wewnętrznymi 
Uniwersytetu, w tym: 
a) określanie przedmiotów, rodzajów i form zajęć dydaktycznych oraz ich wzajemnych 

proporcji, w tym określenie zakresu zajęć laboratoryjnych oraz praktyk zawodowych, 
wymaganych do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się, 

b) ustalanie zgodności efektów uczenia się przypisanych do zajęć lub grup zajęć z 
efektami kierunkowymi oraz weryfikowanie treści programowych zajęć lub ich grup w 
odniesieniu do osiągania zakładanych efektów uczenia się; 

3) doskonalenie programu studiów w celu zapewnienia zgodności treści realizowanych 
przedmiotów z aktualnym stanem wiedzy i postępami w nauce i praktyce oraz dobrego 
przygotowania absolwenta do wykonywania obowiązków zawodowych, przy współpracy 
z interesariuszami zewnętrznymi oraz z uwzględnieniem/po analizie/po rozważeniu 
propozycji wskazanych w wynikach badań ankietowych poszczególnych zajęć. 
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4) określenie, pod względem metodologicznym i merytorycznym, zasad i kryteriów 
przygotowywania pracy dyplomowej na kierunku studiów; 

5) wyrażanie opinii w sprawach wskazanych w Regulaminie Studiów UG,  
6) wykonywanie innych zadań wskazanych przez dziekana. 

 
§ 3 

1. W skład rady wchodzą: 
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczo-

dydaktycznych lub dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału, w których są 
prowadzone badania naukowe dotyczące zagadnień objętych treściami programowymi 
kierunku studiów, wskazani przez kierowników tych jednostek; 

2) co najmniej jeden przedstawiciel samorządu studenckiego; 
3) co najmniej jeden przedstawiciel społeczności regionalnej lub lokalnych, w szczególności 

przedstawiciel środowiska przedsiębiorców. 
2. Członkowie rady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, mogą być w każdym czasie odwołani 

przez dziekana. Członków rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dziekan powołuje i odwołuje 
zgodnie ze wskazaniem wydziałowej rady samorządu studenckiego. 

3. Przewodniczącym rady jest prodziekan właściwy do spraw kształcenia albo inny nauczyciel 
akademicki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyznaczony przez dziekana. 

 
§ 4 

1. Członek rady ma obowiązek udziału w posiedzeniach rady. 
2. W celu właściwej realizacji swoich obowiązków związanych z pracami rady członek rady jest 

również zobowiązany do szczegółowego i systematycznego zapoznawania się z 
obowiązującymi przepisami prawa i innymi aktami, w tym rozporządzeniami ministra 
właściwego do spraw nauki oraz szkolnictwa wyższego, uchwałami Senatu Uniwersytetu 
Gdańskiego, zarządzeniami Rektora i dziekana oraz uchwałami i wytycznymi Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. 

3. W posiedzeniach rady może również uczestniczyć dziekan lub prodziekan właściwy do spraw 
kształcenia albo osoby zaproszone przez przewodniczącego. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w posiedzeniu rady bez prawa głosu. 
 

§ 5 
1. Do zadań przewodniczącego należy: 

1) kierowanie pracami rady; 
2) zwoływanie posiedzeń rady przynajmniej raz w roku; 
3) składanie dziekanowi informacji o pracach rady nie później niż tydzień po każdym 

spotkaniu rady. 
 

§ 6 
1. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby członków rady, w tym przewodniczącego. 
2. Posiedzenia rady są jawne, chyba że przewodniczący wyłączy jawność posiedzenia w całości 

lub w części.  
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3. Z przebiegu obrad na posiedzeniu rady sporządza się protokół, który podpisuje 
przewodniczący. 

 

Dziekan Wydziału Biologii 

         /-/ 

 

            prof. dr hab. Włodzimierz Meissner 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dziekana nr 14/2019 z dnia 31 października 2019 r. 

 

 

Skład rady programowej kierunku Biologia 

− dr hab. Anna Wysocka (KGiB) - przewodnicząca 

− dr hab. Anna Aksmann, prof. UG (KFiBR) 

− dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG (KBOiM) 

− dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG (KTRiOP) 

− dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG (SBWP) 

− dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP) 

− dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, prof. UG (KBiGM) 

− dr hab. Beata Furmanek-Blaszk (KM) 

− dr Joanna Święta-Musznicka (KER) 

− dr Adrian Zwolicki (KEiZK)  

− dr Joanna Rojek (KCiER) 

− dr Marcin Górniak (KEM) 

− dr Barbara Kędzierska (KGMB) 

− dr Ziemowit Ciepielewski (KFZiC) 

− Mateusz Kaszubski (przedstawiciel samorządu studentów) 

− dr Iwona Sokołowska (Kierownik Laboratorium Badawczego Dermscan Poland Sp z o.o.; 

przedstawiciel środowiska przedsiębiorców) 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dziekana nr 14/2019 z dnia 31 października 2019 r. 

 

 

Skład rady programowej kierunku Biologia medyczna 

− prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz (KBiGM) - przewodnicząca   

− dr hab. Iwona Mruk, prof. UG (KM) 

− dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG (KBM) 

− dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP) 

− dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska (KFZiC) 

− dr hab. n. med. Joanna Renke (KBOiM) 

− dr hab. Wojciech Pokora (KFiBR) 

− dr Sylwia Barańska (KGMB) 

− dr Adrianna Kilikowska (KGiB) 

− dr Ewa Piotrowska (KBM) 

− dr Marcin Górniak (KEM) 

− mgr Kacper Ptaszek (KFZiC) 

− Bartłomiej Podsiad (przedstawiciel studentów) 

− dr Sebastian Pukszta (Kierownik Laboratorium Biologii Molekularnej INVICTA; 

przedstawiciel środowiska przedsiębiorców) 
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana nr 14/2019 z dnia 31 października 2019 r. 

 

 

Skład rady programowej kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna 

− dr Monika Glinkowska (KGMB) – przewodnicząca  

− prof. dr hab. Marek Ziętara (KEM) 

− dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP) 

− dr hab. Dorota Kuczyńska -Wiśnik (KBOiM) 

− dr hab. Magdalena Narajczyk (LME) 

− dr hab. Anna Wysocka (KGiB) 

− dr Ziemowit Ciepielewski (KFZiC) 

− dr Aleksandra Eckstein (KFiBR) 

− dr Anna Kloska (KBiGM) 

− dr Ewa Piotrowska (KBM) 

− dr Joanna Rojek (KCiER) 

− Konrad Stankiewicz (przedstawiciel studentów) 

− Maciej Stopa (Bioanalytic; przedstawiciel środowiska przedsiębiorców) 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Dziekana nr 14/2019 z dnia 31 października 2019 r. 

 

 

Skład rady programowej kierunku Ochrona zasobów przyrodniczych 

− dr Agnieszka Ożarowska (KEiZK) – przewodnicząca  

− prof. dr hab. Martina Kukwa (KTRiOP) 

− dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG (KZBiP) 

− dr hab. Anna Wysocka (KGiB) 

− dr Joanna Święta-Musznicka (KER) 

− dr Joanna Rojek (KCiER) 

− dr Marcin Górniak (KEM) 

− mgr Martyna Zalewska (KFiBR) 

− Jagoda Wojciechowska (przedstawiciel studentów) 

− dr Joanna Bloch-Orłowska (Leśny Ogród Botaniczny ”Marszewo”; przedstawiciel 

środowiska przedsiębiorców) 

 


