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Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 14.11.2014 r. 
 

 
Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 
hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował prof. dr. hab. 
Tadeuszowi Stegnerowi otrzymania medalu „Miasto z morza” od Prezydenta miasta Gdynia. 
Następnie nagrodę jubileuszową otrzymał - prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski za jubileusz 20-
lecia pracy.  
 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 
1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora 

nauk humanistycznych dr. hab. Nicholasowi Sekundzie zgodnie z procedurą obowiązującą 
przed 01.10.2011 r. – przyjęcie recenzji i wniosek o przekazanie do dalszego procedowania. 
 

2. Wniosek prof. UG dr hab. Franciszka Nowińskiego o zatrudnienie (od 11.12.2014 r.) na 
stanowisku profesora nadzwyczajnego UG w Instytucie Historii UG na podstawie umowy o 
pracę na czas określony do 30.09.2016 r. w związku z nabyciem praw emerytalnych. 
 

3. Sprawozdanie z oceny własnej za rok akademicki 2013/2014 dla Uczelnianego Zespołu ds. 
Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 

4. Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
 

5. Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 
2015/2016. 
  

6. Sprawy personalne - brak 
 

7. Sprawy doktorskie. 
 

8. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki. 
 

9. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 października 2014 r. 
 

10. Sprawy bieżące. 
 
 
  
Ad. 1 
Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosku Komisji 
Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora nauk humanistycznych dr. 
hab. Nicholasowi Sekundzie zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. – przyjęcie 
recenzji i wniosek o przekazanie do dalszego procedowania. 
 
Wniosek Komisji powołanej przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 
28 czerwca 2014 r. w składzie: prof. dr hab. Jan Iluk - przewodniczący, prof. dr hab. Michał 
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Gawlikowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) i prof. dr hab. Mariusz 
Mielczarek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), przedstawił 
przewodniczący prof. dr hab. Jan Iluk.  
 
Przewodniczący poinformował, że czterej recenzenci: prof. dr hab. Edward Dąbrowa (Instytut 
Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), prof. dr Krzysztof Głombiowski (em. prof. Uniwersytetu 
Gdańskiego), prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego) i 
prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), uznali 
wniosek za spełniający warunki stawiane w art. 27 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o tytule i 
stopniach naukowych. 
 
Recenzenci zgodnie i pozytywnie ocenili dorobek naukowy prof. UG dr hab. Nicholasa Victora 
Sekundy, obejmujący po habilitacji trzy publikacje książkowe, 40 tekstów ogłoszonych drukiem w 
pracach zbiorowych, encyklopediach i katalogach wystaw oraz 5 w wersji elektronicznej, 10 
artykułów w czasopismach naukowych, 5 recenzji i 12 publikacji dotyczących głównie 
wojskowości antycznej o popularnonaukowym charakterze. W całym dorobku naukowym N. 
Sekundy należy rozgraniczyć dwie sfery jego aktywności naukowej: pierwsza związana jest z 
archeologią i jego uczestnictwem w wykopaliskach archeologicznych, w tym także kierowaniem 
nimi; druga to aktywność badawcza i popularyzatorska, której efektem są wymienione wyżej 
publikacje. W swej działalności badawczej N. Sekunda zajmuje się różnymi aspektami historii i 
kultury perskiej i greckiej oraz rzymskiej, a bliższa analiza jego dorobku pozwala dostrzec kilka 
zagadnień będących przedmiotem jego szczególnego zainteresowania. Najważniejszy nurt tych 
badań, którego początki sięgają jeszcze jego studenckich czasów, stanowią studia nad 
wojskowością grecką epoki klasycznej i hellenistycznej oraz rzymską epoki republikańskiej. W 
orbicie zainteresowań Nicholasa Sekundy jest organizacja wojsk lądowych, a więc kawalerii i 
piechoty, wojsk zaciężnych, struktura dowodzenia, w tym i same osoby władców w roli wodzów, 
stopnie wojskowe, rodzaje formacji i typy uzbrojenia, logistyka, rekrutacja, taktyka  i technika 
wojenna, sposób prowadzenia wojen i działań na polu bitewnym, demografia w optyce potrzeb 
militarnych, finansowa strona prowadzenia kampanii wojennych i utrzymywania pod bronią armii. 
Na planie drugim jego badań znajduje się krytyka tekstów autorów starożytnych, studia nad 
onomastyką, epigrafika, prozopografia, numizmatyka, ikonografia z elementami ikonologii, w tym 
zwłaszcza ikonografia broni. 
 
W naukowej działalności Nicholasa Sekundy, znalazło się także miejsce na studia muzealne i 
terenowe badania wykopaliskowe, powierzchniowe i epigraficzne; najpierw w pracach ekspedycji 
brytyjskich i australijskich w Wielkiej Brytanii, Iranie, Gruzji, Grecji (Sparta, Attyka, Kreta), 
Jordanii i w Syrii, a później także współkierowanie wykopaliskami z udziałem polskich 
archeologów i studentów: w Macedonii i na jednej z wysp w pobliżu Krety.  
    
W nadesłanych recenzjach, jak zaznaczył prof. Iluk, pojawiły się krytyczne uwagi w odniesieniu do 
ostatniej („profesorskiej”) książki dra hab. Nicholasa Sekundy, które jednak nie podważają w 
istotnym stopniu wartości naukowej książki. Uwagi dotyczą: wyboru tytułu książki i braki w 
zakresie aparatu pomocniczego. Tytuł „The Antigonid Army” pozwala czytelnikowi mniemać, że 
będzie miał do czynienia z syntetycznym ujęciem badanego problemu, a książka jest raczej zbiorem 
analitycznych studiów, które wprawdzie wzajemnie się uzupełniają i tworzą pewną całość, ale są 
pozbawione jakiegokolwiek syntetycznego i porządkującego wnioski autora podsumowania. 
Kolejna uwaga dotyczy wywodów zawartych we wstępie (Preface). Jak zauważyli recenzenci jest 
to raczej tekst, który nadaje się na list otwarty do instytucji odpowiedzialnych za odczuwany przez 
Autora dyskomfort.  
 
Wszyscy recenzenci zgodnie zaakcentowali wyjątkową aktywność dra hab. Nicholas Sekundy na 
krajowych i zagranicznych konferencjach.  
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Konkluzje końcowe wszystkich recenzji są pozytywne i w związku z tym Komisja zaproponowała 
Radzie Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego poparcie wniosku o nadanie tytułu 
profesora nauk humanistycznych dr hab. Nicholasowi Victorowi Sekundzie. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 26 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił w niosek prof. UG, dr hab. 
Franciszka Nowińskiego o zatrudnienie (od 11.12.2014 r.) na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
UG w Instytucie Historii UG na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30.09.2016 r. w 
związku z nabyciem praw emerytalnych 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 38 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  31 głosów za,  4 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 
 
 
Ad. 3 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia sprawozdania z oceny własnej za rok akademicki 2013/2014 dla Uczelnianego 
Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 38 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  37 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 4 
Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, prof. UG, dr hab. Dorota 
Sakowicz, przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 38 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 5 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok 
akademicki 2015/2016. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 38 osób. Wynik 
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tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 7 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 

Ad. 7.1 
Wyznaczenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Mai Baran 
 
prof. UMK, dr hab. Jacek Tylicki – promotor 
prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński - przewodniczący 
temat: Mecenat artystyczny duchowieństwa warmińskiego w XVII stuleciu 
promotor pomocniczy: dr Jacek Kriegseisen 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 26 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 7.2 
Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Ihnatowicza 

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

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 26 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  22 głosy za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 
 

Ad. 7.3 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Danielowi Czerwińskiemu  
 
temat: Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945 – 1956.  
           Struktury – kadry – główne kierunki działania. 
 
prof. UG, dr hab. Igor Hałagida - promotor 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  
dr hab. Robert Klementowski- recenzent 
prof. dr hab. Andrzej Paczkowski - recenzent 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
 
Proponowany termin egzaminu: 12.12.2014 r., godz.11.30 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 26 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 8 
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 
Paner przedstawiła informację na temat działalności naukowej doktorantów naszego Wydziału w 
roku 2013/2014. 
  
Profesor Anna Paner poinformowała, że na studiach doktoranckich jest 130 doktorantów, którzy 
opublikowali (sprawozdanie na koniec lipca 2014 r.) – 130 artykułów, złożyli do druku – 60.  
Doktoranci uczestniczyli w 170 konferencjach krajowych i 45 międzynarodowych. 
 
Profesor poinformowała, że odbyło się 9 obron doktorskich, a dwóch naszych doktorantów  
otrzymało prestiżowe nagrody: Piotr Kitowski – nagroda dla młodych naukowców im. Jana 
Heweliusza i Piotr Paluchowski nagroda od czasopisma „Barok” za najlepszą pracę doktorską 
obronioną w latach 2011-2013. 
 
Doktoranci zdobyli 28 grantów na badania własne  i 6 zagranicznych.  
Jako Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i Historii Sztuki otrzymaliśmy dwa granty z 
funduszu innowacji dydaktycznych na wydanie czasopisma. 
 
Kierownik studiów poinformowała o przyznanej pomocy finansowej: 
    - stypendium projakościowe – 39 osób (kwota 800,00zł) 
    - stypendia dla najlepszych doktorantów – 14 osób (kwota 475,00zł) 
    - stypendium socjalne – 11 osób (kwota 410,00zł) 
    - zwiększone stypendium socjalne - 3 osoby (kwota 510,00zł) 
    - zapomogi – 5 osób (kwota 500,00zł) 
    - stypendia dla osób z niepełnosprawnością – 8 osób (255,00zł). 
 
 
Ad. 9 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 października 2014 r., został zatwierdzony 
jednogłośnie (37 głosów za i 1 wstrzymujący się) w głosowaniu tajnym. 
 
 
Głos zabrał prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który poinformował, że 
drogą mailową została rozesłana do każdego pracownika Ankieta w sprawie  przewidywanych 
wydatków z DS. Informacje uzyskane tą drogą będą stanowiły w perspektywie nadchodzących 
dwóch lat bardzo istotny element w planowaniu wydatków ze środków na działalność statutową 
Wydziału. Prodziekan Lewalski prosił, aby wypełnione Ankiety przesyłać do końca listopada na 
jego służbowy adres mailowy.  
 
Głos zabrał Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, który złożył 
podziękowania Pani Mirosławie Piaseckiej-Galas, Dyrektor Zespołu Szkół Przymierza Rodzin im. 
Jerzego Popiełuszki w Warszawie za otrzymanie zbioru 48 tomów książek anglojęzycznych, które 
będą dostępne w Instytucie Historii. 
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
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