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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 25.09.2015 r. 

                                      

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 
dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył nagrody 
jubileuszowe prof. dr. hab. Markowi Andrzejewskiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej, 
prof. UG, dr. hab. Krzysztofowi Lewalskiemu z okazji 25-lecia pracy zawodowej, dr. Jackowi  
Bielakowi z okazji 20-lecia pracy zawodowej. 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 
1. Polonia Estudios Latinoamericanos 33/34 – dr Tarzycjusz Buliński i dr Mariusz Kairski 
2. Argumenta historica nr 2 – Naukowe Koło Doktorantów Historii UG 

 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Wniosek Komisji powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała 
Kosznickiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, zgodnie z procedurą obowiązującą od 01.10.2011 r. - podjęcie 
uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
humanistycznych w dyscyplinie historia. 

2. Powołanie Kierownika Zakładu Historii Najnowszej – dr Anny Mazurkiewicz – od 
01.10.2015 do 31.08.2016. 

2a. Powołanie Kierownika Pracowni Religioznawstwa – prof. UG, dr hab. Wojciecha  
      Gajewskiego – od 01.10.2015 do 31.08.2016. 
3. Wniosek w sprawie określenia okresu rozliczeniowego na Wydziale Historycznym od 

roku akademickiego 2015/2016. 
4. Wniosek w sprawie zasad studiowania awansem na Wydziale Historycznym od roku 

akademickiego 2015/2016. 
5. Wniosek w sprawie ustalenia wysokości długu punktowego w okresie rozliczeniowym 

obowiązującego studentów studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych   od roku akademickiego 2015/2016.  

6. Informacja na temat wyników rekrutacji. 
7. Sprawy doktorskie. 
8. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii 
9. Sprawy Studiów Podyplomowych. 
10. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów przez 

niesamodzielnych pracowników naukowych w roku akademickim 2015/2016. 
11. Wnioski o przyznanie nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich 

obronionych w Instytucie Historii, Instytucie Archeologii i Etnologii oraz w Instytucie 
Historii Sztuki. 

12.  Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 lipca 2015 r.\ 
13.  Sprawy bieżące.          
14.  Pożegnanie Pana Prof. dr. hab. Mieczysława Nurka w związku z Jego przejściem na 

emeryturę.                                                     
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Ad. 1. 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  Komisji 
powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Michała Kosznickiego z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Gdańskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zgodnie z procedurą 
obowiązującą od 01.10.2011 r. - podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 3 wstrzymujące się, 4 przeciwne. 
 
 
Ad. 2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  o powołanie na 
Kierownika Zakładu Historii Najnowszej – dr Anny Mazurkiewicz – od 01.10.2015 do 
31.08.2016. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 3 wstrzymujące się, 2 przeciwne. 
 
Ad. 2a 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o powołanie 
Kierownika Pracowni Religioznawstwa – prof. UG, dr hab. Wojciecha Gajewskiego – od 
01.10.2015 do 31.08.2016. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 3 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński  przedstawił 
wniosek w sprawie określenia okresu rozliczeniowego na Wydziale Historycznym od roku 
akademickiego 2015/2016.  
 
Na podstawie § 12. 1. Regulaminu studiów UG Rada Wydziału Historycznego wprowadziła z 
dniem 1 października 2015 roku rozliczenie semestralne dla studentów  pierwszego i drugiego 
stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 3 wstrzymujące się, 2 przeciwne. 
 



3 
 

Ad.4 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił 
wniosek w sprawie zasad studiowania awansem na Wydziale Historycznym od roku 
akademickiego 2015/2016. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 3 wstrzymujące się, 2 przeciwne. 
 

Ad. 5 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił 
wniosek w sprawie ustalenia wysokości długu punktowego w okresie rozliczeniowym 
obowiązującego studentów studiów I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych   
od roku akademickiego 2015/2016.  

Od dnia 1 października 2015 roku dług punktowy dla studentów studiujących na studiach 
pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale 
Historycznym nie może przekroczyć 12 pkt ECTS w okresie rozliczeniowym. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 38 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych. 
 
Ad. 6 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił 
informację na temat wyników rekrutacji. 

                                            
Ad. 7 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
 
Ad. 7.1a 
Zmiana składu  komisji doktorskiej mgr. Andrzeja Gierszewskiego  
 
temat: Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu (do 1525 r.) 
 
prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Klemensa Bruskiego -  prof. UG dr hab. Rafał 
Kubicki 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych. 
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Ad. 7.1b 
Zmiana składu  komisji doktorskiej mgr. Adama Kromera  

temat: Wystrój heraldyczny archikatedry i dawnego klasztoru cysterskiego w Gdańsku Oliwie 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

prof. dr hab. Błażej Śliwiński - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr hab. Beaty Możejko -  prof. UG dr hab. Sławomir 
Kościelak 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych 
 

Ad. 7.1c 
Zmiana składu  komisji doktorskiej mgr Natalii Ulatowskiej  

temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący 

prof. dr hab. Adam Kosidło - promotor 

- objęcie funkcji przewodniczącego komisji przez prof. dr. hab. Eugeniusza Kokę 

 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. 
 

Ad. 7.2 
Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy 
mgr. Kamilowi Niedziółce  
 
prof. UG, dr hab. Henryk Machajewski - promotor 

prof. dr hab. Witold Świętosławski - przewodniczący  

temat: Metoda analizy przestrzennej GIS w interpretacji przemian osadnictwa na Pomorzu 
Wschodnim na przełomie epoki brązu i żelaza 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 27 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych. 
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Ad. 7.3a 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Nuckowskiej Cherek 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko  - przewodniczący 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 

temat: Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce  w latach 
1945-1981 

Recenzenci: 
  - prof. dr hab. Bolesław Hajduk (Uniwersytet Szczeciński)  
  - prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Bolesława 
Hajduka (Uniwersytet Szczeciński).  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr. hab. Arnolda 
Kłonczyńskiego.  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych. 
 
Ad. 7.3b 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Gierszewskiego 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - promotor 

temat: Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu (do 1525 r.) 

Recenzenci: 
- prof. dr hab. Grzegorz Białuński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)  
- prof. UG dr hab. Klemens Bruski  
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Grzegorza 
Białuńskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych.  
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG dr hab. Klemensa 
Bruskiego. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za, 0 wstrzymujących się, 1 przeciwny. 
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Ad. 7.3b 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Adama Kromera 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 

prof. dr hab. Błażej Śliwiński - promotor 

temat: Wystrój heraldyczny archikatedry i dawnego klasztoru cysterskiego w Gdańsku Oliwie 

Recenzenci’ 
- prof. UO, dr hab. Sławomir Górzyński (Uniwersytet Opolski) 
- prof. UG, dr hab. Beata Możejko  

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UO, dr. hab. Sławomira 
Górzyńskiego (Uniwersytet Opolski). 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr hab. Beatę 
Możejko.   
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 3 wstrzymujące się, 1 przeciwny. 
 

Ad. 7.4a 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Tomaszowi Bednarzowi  

Temat: "De Jonge Seerp". Badania historyczno-archeologiczne niderlandzkiego statku z 
końca XVIII wieku 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  
prof. UG, dr hab. Beata Możejko - promotor 
prof. dr hab. Andrzej Groth - recenzent 
prof. dr hab. Andrzej Kola – recenzent 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska 
prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka 
prof. dr hab. Błażej Śliwiński 
prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 
 
Proponowany termin egzaminu: 09.10.2015 r., godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciwny. 
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Ad. 7.4b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr Natalii Ulatowskiej 

Temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  
prof. dr hab. Adam Kosidło - promotor 
prof. dr hab. Janusz Danecki – recenzent 
prof. UŁ, dr hab. Izabela Kończak - recenzent 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 
dr hab. Przemysław Różański 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
 
Proponowany termin egzaminu: 09.10.2015 r., godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania . 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 1 wstrzymujący się, 1 przeciwny. 

 

Ad. 7.4c 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Januszowi Dargaczowi 

Temat: Gdańskie kąpieliska morskie w XIX wieku. Studium z dziejów letniego wypoczynku w 
epoce przedindustrialnej 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska  - przewodnicząca 
prof. dr hab. Edmund Kizik - promotor 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner - recenzent 
prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski - recenzent 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 
prof. dr hab. Igor Hałagida 
prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 
prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 
 

Proponowany termin egzaminu: 16.10.2015 r., godz. 11.15 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 27 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. 
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Ad. 7.4d 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Krzysztofowi 
Kłodawskiemu 

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

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor 
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow - recenzent 
prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski - recenzent 
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 
prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki 
prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 
 
Proponowany termin egzaminu: 16.10.2015 r., godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. 
 

Ad. 7.5 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 
zakresie historii mgr. Mateuszowi Ihnatowiczowi  
 
temat: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów aparatu 
bezpieczeństwa (1945-1989) 
 
prof. UG, dr hab. Bogusłwa Górka – promotor 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski  - przewodniczący  

Obrona odbyła się: 27.07.2015 r. o godz. 12.00 

Specjalność: historia najnowsza Polski 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 2 wstrzymujące się, 1 przeciwny. 
 
Ad. 8 
Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, prof. UG, dr hab. 
Anna Paner przedstawiała informację na temat przeprowadzonej rekrutacji na studia 
doktoranckie. 
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Ad. 9 
Sprawy Studiów Podyplomowych – brak. 

 
Ad. 10 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński  przedstawił 
wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie wykładów i seminariów przez niesamodzielnych 
pracowników naukowych w roku akademickim 2015/2016. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 37 głosów za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 
 

Ad. 11a 
Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki przedstawił wnioski o 
przyznanie nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w Instytucie 
Historii. 

Nagroda główna - Watkowski Adrian za pracę pod tytułem „Działalność Morskiego Urzędu 
Rybackiego w Gdyni w latach 1928-1939”, której promotorem był prof. dr hab. Eugeniusz 
Koko. 
 
Dwa równorzędne wyróżnienia: 

1.  Kubus Radosław za pracę „Materia medica vegetabilis oraz materia medica animalis 
w podręczniku Jana Józefa Celińskiego pt. Farmacya, czyli nauka doskonałego 
przygotowania lekarstw z trzech królestw natury wybranych… z 1811 roku. Studium z 
literatury farmaceutycznej Księstwa Warszawskiego”, której promotorem był prof. dr 
hab. Edmund Kizik. 

2. Malec Sebastian za pracę Kampanie azjatyckie Totmesa III w świetle Annales z 
Karnaku, której promotorem był prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 37 głosów za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych. 
 

Ad. 11b 
Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii, prof. dr hab. Witold Świętosławski przedstawił 
wniosek o przyznanie nagrody dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w 
Instytucie Archeologii i Etnologii dla mgr. Patryka Dąbrowskiego za pracę „Groby z 
podwójnym uzbrojeniem z obszaru ziem polskich w młodszym okresie rzymskim i okresie 
rzymskim”, której promotorem był prof. UG, dr hab. Henryk Machajewski. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 39 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. 
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Ad. 11c 
Zastępca Dyrektora Instytutu Historii sztuki prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus przedstawił 
wniosek o przyznanie Nagrody im. Prof. Konstantego Kalinowskiego dla autora najlepszej 
pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historii sztuki dla Pani mgr Pauliny 
Moszczyńskiej za pracę „Alla turchesca, alla domaschina. Kobierce orientalne w malarstwie 
włoskim w latach 1300-1550”, której promotorem był prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński.  
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 52. Obecni na 
posiedzeniu – 39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 39 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych. 
 
Ad. 12 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 10 lipca 2015 r. został zatwierdzony 
jednogłośnie (39 głosów za) 
 
Ad. 13 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przekazał informacje na temat 
zagospodarowania i wyposażenia nowo przejętych sal wykładowych i pokoi pracowniczych 
na Wydziale Historycznym.  
 
Głos zabrał prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki, który przedstawił informację na temat  
konferencji „Origines et mutationes circa principia Mare Balticum. Exchange nad power 
around the Baltic Sea Region up to Industrial Age”,  która odbyła się w Pruszczu Gdańskim w 
dniach 03-05.09.2015 r. , a została zorganizowana prze doktorantów Wydziału Historycznego 
i Wydziału Prawa.    
 
Ad. 14 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki zaprosił na uroczyste pożegnanie Pana 
Prof. dr. hab. Mieczysława Nurka w związku z Jego przejściem na emeryturę.    
 
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 

 

                                           
 

 


