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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 10.07.2015 r. 

                                      

 

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 
dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i złożył gratulacje 
Pani Monice Milewskiej, która na uroczystej gali na zakończenie XV Festiwalu Teatru 
Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” otrzymała Grand Prix za tekst dla 
najlepszego słuchowiska - „Podróż na Księżyc”. 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 
 

1. Informacja o ocenach pracowniczych. 
 

2. Podział pomieszczeń przydzielonych decyzją Kanclerza. 
 

3. Sprawy doktorskie. 
 

4. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii. 
 

5. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

6. Zmiana składu Rady Programowej dla kierunków: Historia, Krajoznawstwo i 
turystyka historyczna oraz Religioznawstwo. 
 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w 26 czerwca 2015 r. 
  
8. Sprawy bieżące.                                                       
  

Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przekazał informację o ocenach 
pracowniczych  pracowników naukowych Wydziału Historycznego. Dziekan poinformował, że 
dwoje pracowników otrzymało oceny negatywne, pozostali oceny pozytywne. 
 
 
Ad. 2 
Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki przekazał informację na temat 
podziału nowych pomieszczeń przydzielonych Wydziałowi Historycznemu zarządzeniem Kanclerza 
nr 8/K/15 w sprawie podziału pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 55. Wydział 
Historyczny otrzymał do wyłącznego użytkowania całe pierwsze piętro. 

 
Ad. 3 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
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Ad. 3.1 
Powołanie komisji doktorskiej mgr Beaty Oracz  
 
tematyka: architektura gdańska okresu socrealizmu 
 
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska  – opiekun naukowy 
prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk 
prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus 
prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński  
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.2 
Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy 
mgr. Piotrowi Abryszeńskiemu  
prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński - przewodniczący  

temat: Społeczno-polityczne postawy środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej w 
latach 1968-1980 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.3. 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Marcinowi 
Szczepanowi  
 
prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Marek Smoliński – promotor 
prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 
termin egzaminu: 10.07.2015 r., godz. 12.00 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 3.4a 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr 
Weronice Konkol  
 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Beata Możejko – promotor 
mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 
 
termin egzaminu: 14.09.2015 r., godz. 12.30 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3.4b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Piotrowi 
Samólowi  

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Beata Możejko – promotor 
mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 
 
termin egzaminu: 14.09.2015 r., godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 3.5 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Janusza Dargacza. 
 
prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska  - przewodnicząca 
prof. dr hab. Edmund Kizik – promotor 
 
temat: Gdańskie kąpieliska morskie w XIX wieku. Studium z dziejów letniego wypoczynku w 
epoce przedindustrialnej 

Recenzenci: 

- prof. dr hab. Tadeusz Stegner  
- prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  
 

Ad. 3.5a 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Tadeusza 
Stegnera. 
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Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 33 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  3 wstrzymujące się i 3 przeciwnych. 
 

Ad. 3.5b 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Szczepana 
Wierzchosławskiego. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 33 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  1 wstrzymujące się i 1 przeciwnych. 
 

Ad. 3.5.1 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Kłodawskiego prof. dr hab. 
Eugeniusz Koko – przewodniczący 
 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor 

temat: Ewangelicy na terenie województwa/guberni płockiej w latach 1815-1914 

Recenzenci: 

- prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)  
- prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski   
 

Ad. 3.5.1a 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Jarosława 
Kłaczkowa.  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwnych. 
 

Ad. 3.5.1b 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr. hab. Krzysztofa 
Lewalskiego.    
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 
Ad. 3.5.2 
Wyznaczenie recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Anny Trajdos 
 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt  - przewodniczący 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 
temat: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988 
 
Recenzent: prof. dr hab. Stanisław Zaborniak (Wydział Wychowania Fizycznego UR)   
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Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 3.6 
Zmiana recenzenta rozprawy doktorskiej  mgr Natalii Ulatowskiej 
 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek  - przewodniczący 
prof. dr hab. Adam Kosidło – promotor 
 
temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005 

- w miejsce prof. dr hab. Anny Krasnowolskiej – prof. UŁ dr hab. Izabela Kończak  

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 3.7 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Mateusza Ihnatowicza  
 

prof. UG, dr hab. Bogusłwa Górka – promotor 
prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski  - przewodniczący 
  
Temat pracy: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów aparatu 
bezpieczeństwa (1945-1989) 

Proponowany termin obrony: 27.07.2015 r., godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  1 wstrzymujący się i 5 przeciwnych. 
 

Ad. 4 
Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii – brak spraw 
 
Ad. 5 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował  nowej ofercie naszego 
Wydziału dotyczącego dwóch nowych studiów podyplomowych: z Historii sztuki i Ochrona 
dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. 
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Ad. 6 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Instytutu Historii 
o zmianę składu Rady Programowej dla kierunków: Historia, Krajoznawstwo i turystyka 
historyczna oraz Religioznawstwo. 
 

Prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski przedstawił proponowany skład Rady Programowej 
Instytutu Historycznego dla kierunków Historia, Krajoznawstwo i turystyka historyczna, 
Religioznawstwo: 
 

1. dr hab. Piotr Perkowski - przewodniczący Rady Programowej, opiekun kierunku 
Historia 

2. prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński - kierunek Historia, kierunek 
Krajoznawstwo i turystyka historyczna, kierunek Religioznawstwo 

3. prof. UG, dr hab. Barbara Klassa - kierunek Historia, spec. 50 +, studia 
podyplomowe 

4. prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak - kierunek Historia oraz studia 
podyplomowe 

5. prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki - kierunek Historia, spec. Archiwistyczna 
6. dr Michał Kosznicki - kierunek Historia, spec. Nauczycielska 
7. dr Iwona Janicka - opiekun kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna 
8. dr Anna Łysiak-Łątkowska - kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna 
9. dr Magdalena Nowak - kierunek Krajoznawstwo i turystyka historyczna 
10. prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski - opiekun kierunku Religioznawstwo 
11. prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki - kierunek Religioznawstwo 
12. przedstawiciel samorządu studentów 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 41 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 7 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 lipca 2015 r. został zatwierdzony, przy 
jednym głosie wstrzymującym, większością głosów (36 głosów za) 
 
Ad. 8 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przekazał 
Radzie Wydziału informacje na temat przebiegu rekrutacji i informację o wydatkowaniu 
dotacji projakościowej przyznanej w konkursie na dofinansowanie podstawowych jednostek 
organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz 
KRK. 

Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki poinformował o III edycji 
konkursu o Nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historii 
UG w okresie między 1 września 2014 a 31 lipca 2015 roku. 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńsk 


