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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 26.06.2015 r. 

                                      

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 

dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i złożył gratulacje 

prof. dr. hab. Igorowi Hałagidzie, któremu Prezydent RP w dniu 23.06.2015 r. nadał tytuł 

profesora nauk humanistycznych, a dnia 16.06.2015 r. udekorował Złotym Krzyżem Zasługi.  

Dziekan podziękował  Prof. Annie Paner i Prof. Iwonie Sakowicz za udział w projekcie 

„Uniwersytet jutra, umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim”. 

Dziekan zaprezentował publikację pt.„Ekonomia i Historia. Zarys wybranych problemów 

gospodarczo-społecznych”, pod red.  Iwony Janickiej  i Tomasza Gutowskiego, Gdańsk 2015 

r., w której zostały opublikowane wybrane fragmenty prac magisterskich napisanych w 

Instytucie Historii UG. 

 

Dziekan przekazał podziękowania Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, 

Pani Bożeny Kisiel dla Koła Etnologicznego za zorganizowanie konferencji  „Polacy z 

Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna” 

 

Dziekan poinformował o wydanym przez Kanclerza zarządzeniu nr 8/K/15 w sprawie 

podziału pomieszczeń w budynku przy ul. Wita Stwosza 55. W zarządzeniu Kanclerz 

przekazuje Wydziałowi Historycznemu do wyłącznego użytkowania całe pierwsze piętro. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Informacja o podwyżkach dla nauczycieli akademickich w 2015 r. 

2. Informacja o ocenie pracowniczej za lata 2013 – 2014. 

3. Wniosek Komisji powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Kaczora 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. 

4.  Sprawy personalne. 

5.  Sprawy doktorskie. 

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

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 czerwca 2015 r. 

8. Podsumowanie Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

 

 

http://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/43055/konferencja_polacy_z_wilenszczyzny_-_dawna_i_dzisiejsza_ojczyzna
http://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/43055/konferencja_polacy_z_wilenszczyzny_-_dawna_i_dzisiejsza_ojczyzna
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Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował członków Rady Wydziału o 

podwyżkach dla nauczycieli akademickich w 2015 r. 

 

 

Ad. 2 

Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, iż trwa na Wydziale Historycznym ocena 

pracownicza za lata 2013 – 2014 i dnia 3 lipca będzie obradować Wydziałowa Komisja ds. 

Oceny i Rotacji Wydziału Historycznego, która oceny dokona i ją zakończy. 

                                            

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek Komisji powołanej 

w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Kaczora 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 – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  3 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 4.1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. Jacka 

Friedricha z Instytutu Historii o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy (konkurs) 

w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej, umowa o pracę na czas określony, od 01.10.2015 r. 

do 30.09.2018 r. 

 

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 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  4 wstrzymujące się i 10 przeciwnych. 

 

Ad. 4.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr Anny Sobeckiej 

z Instytutu Historii Sztuki o zatrudnienie na stanowisku adiunkta (konkurs) w Zakładzie 

Teorii Sztuki, umowa o pracę na czas określony, od 01.10.2015 r. do 30.09.2018 r. 

 

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 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  3 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 4.3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. Michała 

Kosznickiego z Instytut Historii o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy 
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(konkurs) w Zakładzie Dydaktyki Historii, umowa o pracę na czas określony, od 01.10.2015 r. 

do 30.09.2018 r. 

 

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 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  3 wstrzymujące się i 7 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

 

Ad. 5.1 

Zmiana składu  komisji doktorskiej mgr. Daniela Budkiewicza  

 

temat: Otoczenie urzędnicze księcia wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II  (1257-1296)) 

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Marka Smolińskiego -  prof. UG, dr hab. 

Sławomir Kościelak 

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 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 31  głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy 

 mgr. Krzysztofowi Filipowi  

 

prof. dr hab. Igor Hałagida - promotor 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  

temat: Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1957 – 1975. Struktura 

organizacyjna, kadry, podstawowe kierunki działania. 

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 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.3 

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 
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termin egzaminu: 26.06.2015 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 –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka niemieckiego mgr. Adamowi 

Kromerowi  

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

prof. dr hab. Błażej Śliwiński – promotor 

dr Joanna Puzyrewska – egzaminator 

termin egzaminu: 02.07.2015 r., godz. 11.00 

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 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.5 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr. Daniela Budkiewicza 

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski – promotor 

temat: Otoczenie urzędnicze księcia wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II (1257-1296) 

Recenzenci: 

   - prof. UG, dr hab. Marek Smoliński   

   - dr hab. Adam Szweda (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr. hab. Marka 

Smolińskiego. 

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 – 30 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr. hab. Adama Szweda. 

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 –  27 głosów za, 4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

  

Ad. 5.6 
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Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii mgr. Tomaszowi Larczyńskiemu  

 

temat: Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego. Struktura własności  

           i organizacja osadnictwa wiejskiego 

 

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 

Obrona odbyła się 11.06.2015 r. o godz. 9.00 

Specjalność: historia średniowiecza 

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 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.7 

Przystąpiono do głosowania nad wyróżnieniem pracy doktorskiej mgr. Tomasza 

Larczyńskiego  

 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za, 3 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 6 

Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, prof. UG, dr hab. 

Anna Paner przystąpiła do zatwierdzenia zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej na Studia 

Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii w roku akademickim 2015/2016 

 

- w miejsce Prof. UG, dr. hab. Tomasza Torbusa - prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński 

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 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 czerwca 2015 r. został zatwierdzony, przy 

jednym głosie przeciwnym, większością głosów (40 głosów za) 

 

Ad. 8 

Głos zabrała dr Iwona Janicka, która poinformowała, iż w dniach 19-22 maja 2015 r. 

na Wydziale Historycznym odbyła się kolejna edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki. W jego  

ramach. przygotowano kilkanaście imprez związanych z naukami historycznymi, w których 

udział wzięły przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i  liceów. Łącznie 
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odwiedziło nasz Wydział około 400 gości, a w przygotowanie wydarzeń zaangażowanych 

było ok. 40 osób. Szczególne podziękowania dr Janicka przekazała studentom II roku 

Krajoznawstwa i turystyki historycznej, studentom I roku studiów magisterskich KiTH 

oraz członkom Studenckiego Koła Naukowego KiTH. Zorganizowali oni pokaz dawnej mody, 

warsztaty o grach i zabawach dziecięcych w epoce nowożytnej, imprezę hiszpańską, podczas 

której można było posmakować kuchni narodowej tego kraju (pod kierownictwem dr Anny 

Łysiak-Łątkowskiej), projekcję na temat życia w okupowanej Warszawie, stoisko promujące 

kierunek i Koło Naukowe KiTH. Natomiast dr Piotr Kurpiewski poprowadził wykład 

i przegląd filmów propagandowych III Rzeszy i ZSRR. Do końca czerwca na I piętrze można 

jeszcze oglądać wystawę „Wilno dawniej i dziś”. 

 

Dr Janicka podziękowała za zaangażowanie i zachęcała do brania udziału w organizowaniu 

imprez w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki.  

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 


