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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 12.06.2015 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. Janowi Ilukowi z okazji 45 lat pracy zawodowej oraz prof. UG, dr. hab. 

Sławomirowi Kościelakowi z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej.  

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich. 

2. Sprawy personalne. 

3. Sprawy doktorskie. 

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

5. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 maja 2015 r. 

7. Sprawy bieżące. 

 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 

      1. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – „Moi mistrzowie i przyjaciele”, Gdańsk 2015; 

      2. Redaktor naczelny Tarzycjusz Buliński, „Etnografia, Praktyki, teorie doświadczenia”,  

        nr 1, Gdańsk 2015; 

 
      3. Gdański Rocznik Ewangelicki vol. V, Gdańsk 2011 

 

Dziekan podziękował: 

- prof. UG, dr. hab. Andrzejowi Kowalskiemu za organizację Sesji naukowej poświęconej  

  zagadnieniom neolitu zorganizowanej przez Centrum Badań nad Cywilizacją  

  Europejską UAM, 

 

- prof. UG, dr. hab. Annie Paner za zorganizowanie na Wydziale Konferencji naukowej –  

  „Życie i dzieło mistrza Jana Husa”, 

 

Dziekan pogratulował dr Katarzynie Ślusarskiej, która otrzymała grant na działania mające na 

celu stworzenie skansenu archeologicznego na Borholmie. 

Dziekan poinformował, iż  dr Iwona Janicka otrzymała podziękowania za prowadzenie zajęć 

dla dzieci w Przedszkolu nr 35 w Koszalinie. 
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Dziekan poinformował, iż prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę o 

ocenie programowej kierunku archeologia – kierunek otrzymał akredytację na pięć lat – ocena 

pozytywna, „w pełni”. 

 

                                                  

Ad. 1  

Dziekan, Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do rozpatrzenia wniosków o nagrodę 

Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2014. 

Profesor Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosków o nagrodę za dorobek naukowy i 

wytłumaczył jak należy głosować. 

Wnioski o nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe. 

1. prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus 

2. prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

3. dr Dariusz Kaczor 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu – 41 osób. Głosowało 40 osób.  

Wyniki głosowania: 

1. prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – 31 głosów 

2. prof. dr hab. Błażej Śliwiński – 25 głosów 

3. dr Dariusz Kaczor - 22 głosy 

Dziekan poprosił o przedstawienie kolejnego wniosku o nagrodę Rektora III stopnia za 

osiągnięcia organizacyjne dla dr Katarzyny Ślusarskiej. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 39 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Dziekan poprosił o przedstawienie wniosku o nagrodę zbiorową Rektora III stopnia dla: 

1. prof. UG, dr hab. Bogusław Górka  

2. prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

3. prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda  

4. prof. UG, dr hab. Wojciech Gajewski 

5. prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski  

6. ks. prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki 

7. dr Sławomir Jędraszek 

8. dr Marcin Paszke 
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Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 4 wstrzymujących się i 3 przeciwnych. 

 

W wyniku przeprowadzonych głosowań, następujące wnioski zostały wytypowane do 

nagrody Rektora: 

1. nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe - prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus  

2. nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia organizacyjne - dr Katarzyna Ślusarska  

3. nagroda zbiorowa Rektora III stopnia - prof. UG, dr hab. Bogusław Górka, prof. UG,  

   dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda, prof. UG, dr hab.  

   Wojciech Gajewski, prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski, ks. prof. UG, dr hab. Grzegorz  

   Szamocki, dr Sławomir Jędraszek, dr Marcin Paszke. 

 

 

Ad. 2 

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

Splisgarta z Instytutu Archeologii i Etnologii UG o udzielenie urlopu szkoleniowego płatnego 

od dnia 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. i urlopu szkoleniowego bezpłatnego od 01.11.2015 r. 

do 01.03.2016 r. w związku z uzyskanym grantem badawczym w ramach programu Japanese 

Studies Fellowship FY 2015/2016 i wyjazdem do Japonii. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 39 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

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

 

Ad. 3.1a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Michałowi 

Hincowi  

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 26.06.2015 r., godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 3.1b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Marcinowi Kłodzińskiemu  

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 26.06.2015 r., godz. 13.30 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.2 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Mateuszowi  

Ihnatowiczowi  

 

Temat: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów aparatu 

bezpieczeństwa (1945-1989) 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski - przewodniczący  

prof. UG, dr hab. Bogusław Górka - promotor 

ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień - recenzent 

prof. dr hab. Wojciech Polak - recenzent 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

 prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

dr hab. Przemysław Różański 

 

Proponowany 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 – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za, 1 wstrzymujący się i 2 przeciwnych. 

 

Ad. 3.3 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii sztuki mgr Agnieszce Warzocha  

 

temat: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii europejskiej 
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prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński  - przewodniczący 

Obrona odbyła się 15.05.2015 r. o godz.15.00 

Specjalność: sztuka nowoczesna 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu – 41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za, 0 wstrzymujących się i  0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4 

Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii - brak spraw. 

 

 

Ad. 5. 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

 

Ad. 6 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 maja 2015 r. został zatwierdzony jednogłośnie 

(41 głosów za). 

 

Ad. 7 

Dziekan Wydziału przekazał informację w sprawie pisma od Pani Prorektor w sprawie 

wytycznych Rektora dotyczących pracowników mających problemy z alkoholem w pracy. 

 

Głos zabrał Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który przekazał 

informacje o ewaluacji czasopism. Prodziekan zwrócił również uwagę, iż jest kilku 

pracowników, którzy nie mają publikacji punktowanych i zwrócił uwagę, jak ważne jest dla 

całego Wydziału, żeby nie było pracowników, którzy takich publikacji nie mają.  

 

Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Stegner, który poinformował, iż dnia 16 maja odbyła się 

konferencja „Dziedzictwo Św. Kazimierza Wielkiego Chrzciciela Rusi Kijowskiej – Ukrainy”.  

 

 
 


