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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 15.05. 2015 r. 

                                     

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 

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

prof. UG, dr. hab. Mirosławowi Krukowi z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej. 

Dziekan poinformował o wyróżnieniach przyznanych w Konkursie na Najlepszy Debiut 

Historyczny Roku 2014 Instytutu Pamięci Narodowej Panu Tomaszowi Bieleckiemu za pracę 

magisterską pt. „Rekrutacja Obcokrajowców do sił zbrojnych Trzeciej Rzeczy. Podstawy 

prawne i próba analizy postaw wcielonych”, przygotowaną pod kierunkiem Pana Profesora 

Marka Stażewskiego i Panu Patrykowi Oprawie za pracę magisterską pt. „Młodzi, gniewni, 

niepokorni – zarys historii Federacji Młodzieży Walczącej w latach 1984 – 1990”, 

przygotowaną pod kierunkiem Pana Profesora Mieczysława Nurka. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 
 

1. Powołanie Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej. 

2.  Zatwierdzenie siatek programowych wszystkich kierunków studiów prowadzonych na 

Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2015/2016. 

3.  Zatwierdzenie siatki programowej kierunku Studium Humanitatis w roku akademickim 

2015/2016. 

4.  Sprawy doktorskie. 

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

6.  Sprawy Studiów Podyplomowych. 

7.  Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 kwietnia 2015 r. 

8. Sprawy bieżące.   
 

 

Głos zabrał Prof. dr hab. Tadeusz Oracki, który przedstawił swoją publikację „Bibliografia 

scalonych spisów zawartości czasopism za lata 1966-2012 : tematyka humanistyczno-

społeczna, Gdańsk 2014.  

                                                  

Ad. 1  

Dyrektor Instytutu, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki przedstawił wniosek o powołanie 

Pracowni Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej w Instytucie Historii Wydziału 

Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego i powołanie na jej kierownika dr Magdalenę Nowak.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 2 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński  przedstawił 

siatki programowe poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale 

Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2015/2016 i przystąpił do ich 

zatwierdzenia.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o zatwierdzenie 

siatki programowej kierunku Studium Humanitatis w roku akademickim 2015/2016. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

 

Ad. 4.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Kamila Niedziółki  

 

temat: Przemiany osadniczo-kulturowe na Pomorzu Wschodnim u schyłku epoki brązu oraz na 

początku epoki żelaza. Próba wyjaśnienia procesu w oparciu o analizy GIS 

 

prof. dr hab. Witold Świętosławski – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Henryk Machajewski  – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Lech Czerniak 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski 

prof. UG, dr hab. Anna Paner 

prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

  

Ad. 4.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Piotra Abryszeńskiego  

 

tematyka: pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej w latach 1969-1980 
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prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński  – przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski  – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

dr hab. Przemysław Różański 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 32 osoby. 

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

 

 

Ad. 4.2a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Adamowi Kromerowi  

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

prof. dr hab. Błażej Śliwiński – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 22.05.2015 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 –  33. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4.2b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Piotrowi Samólowi  

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Beata Możejko – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 22.05.2015 r., godz. 11.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.3 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 

dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Tomasza Larczyńskiego  

 

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  
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Temat pracy: Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego. 

Struktura własności i organizacja osadnictwa wiejskiego  

 

Proponowany termin obrony: 11.06.2015 r., godz.9.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5 

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

 

 

Ad. 6.1. 

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o: 

1. Powołanie Studiów Podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu 

Morza Bałtyckiego”.   

2. Zatwierdzenie programu studiów w oparciu o przedłożoną dokumentację, obejmującą 

informację ogólną, plan studiów i opis efektów kształcenia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6.1a 

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o powołanie na 

stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu 

Morza Bałtyckiego”, prof. UG, dr hab. Barbarę Klassę. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o: 

1. Powołanie Studiów Podyplomowych Historii Sztuki 

2. Zatwierdzenie programu studiów w oparciu o przedłożoną dokumentację, obejmującą 

informację ogólną, plan studiów i opis efektów kształcenia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 6.2a 

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o powołanie na 

stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Historii Sztuki - prof. UG, dr hab. Andrzeja 

Wozińskiego 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 kwietnia 2015 r. został zatwierdzony jednogłośnie  

(41 głosów za). 

 

Ad. 8.1 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił krótką informację o stopniu 

zaawansowania postępowania habilitacyjnego dr. Dariusza Kaczora i dr. Michała 

Kosznickiego. 

 

 

Ad. 8.2 

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Sztuki, dr hab. Jacek Bielak przystąpił do przedstawienia 

regulaminu konkursu o nagrodę im. Prof. Konstantego Kalinowskiego dla autora najlepszej 

pracy magisterskiej obronionej w instytucie Historii Sztuki. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.3 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński  przedstawił 

nowy regulamin praktyk dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna i przystąpił do 

jego zatwierdzenia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Dziekan Wydziału złożył podziękowania ustępującej Prezes Naukowego Koła Historyków 

Uniwersytetu Gdańskiego, Pani  Marzenie Ostrowskiej za zaangażowanie w działalność koła.  
 

 

 
 


