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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 16.10.2015 r. 

                                      

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 
dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył nagrody: 

-  jubileuszowe: 
• prof. UG, dr. hab. Andrzejowi Wozińskiemu z okazji jubileuszu 30-lecia pracy 

zawodowej;  
• dr. hab. Dariuszowi Dekańskiemu z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej; 
• prof. UG, dr. hab. Grzegorzowi Berendtowi z okazji jubileuszu 25-lecia pracy zawodowej; 

 
- nagrody Rektora: 

• indywidualną I stopnia - prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus za książkę pt.  
     „Das Königsschloss in Krakau und die Residenzarchitektur unter den Jagiellonen in Polen 
     und Litauen (1499-1548). Baugeschichte, Funktion, Rezeption”, 
• indywidualną III stopnia - dr Katarzyna Ślusarska za całokształt prac organizacyjnych 

            na rzecz Wydziału Historycznego,  
• zespołową III stopnia za osiągnięcia naukowe opublikowane w Zeszycie Przeglądu 

Religioznawczego nr 4/2014 gromadzącego przyczynki z zakresu religii - prof. UG, dr 
hab. Bogusław Górka, prof. 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. 

 
 
 
Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 
 
1. Dr Piotr Koprowski - „Między sacrum i profanum. Biografia intelektualna Janusza  
    Stanisława Pasierba”; 
2. Marcin Grulkowski, Beata Możejko, Sobiesław Szybkowski, „Katalog  dokumentów  
   i listów królów polskich”. 
 
 
Dziekan pogratulował Pani Marzenie Ostrowskiej, która osiągnęła najwyższy wynik podczas 
rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Historycznym i jako jedyna na Uniwersytecie 
Gdańskim uzyskała w tegorocznym procesie rekrutacji na studia III stopnia maksymalną 
liczbę punktów i otrzymała Nagrodę Santander Universidades. 

 
Dziekan pogratulował również Prof. UG, dr hab. Annie Kwaśniewskiej, która została 
powołana przez MKiDzN członkiem Kapituły nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla 
kultury ludowej” . 
 
 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 
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1. Parametryzacja za lata 2013 - 2016. 
2.  Rekrutacja na Wydziale Historycznym – wyniki. 
3.  Zmiana składu Rady Programowej na kierunku Studium Humanitatis – Tradycje 

Cywilizacji Europejskiej. 
4.  Sprawy doktorskie. 
5.  Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii. 
6.  Sprawy Studiów Podyplomowych. 
7.  Sprawy personalne. 
8.  Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 września 2015 r. 
9.  Sprawy bieżące.     

 
 
 

Ad. 1. 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił informacje na temat 
parametryzacji obejmującej lata 2013 - 2016. Prodziekan poinformował, że parametryzacja 
będzie przeprowadzona w pierwszej połowie 2017 roku. Prodziekan poinformował, iż 
podstawowe kryteria pozostały niezmienione i są to: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał 
naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności 
naukowej. Profesor Lewalski poinformował, iż nie ma jeszcze rozporządzenia w tej sprawie, a 
więc zapoznał się tylko z jego projektem i krótko przedstawił pojawiające się nowości.  
 
Głos zabrał dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, który podkreślił wagę 
parametryzacji i utrzymania kategorii A.  
 
 
 
Ad. 2 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił 
informacje na temat zakończonej rekrutacji na Wydziale Historycznym. 
 
 
 
Ad.3 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o zmianę składu 
Rady Programowej na kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji Europejskiej.  
W miejsce członka Rady - prof. dr hab. Zofii Głombiowskiej powołano prof. UG, dr hab. 
Annę Ryś. 

 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

 

 

Skład Rady Programowej na kierunku Studium Humanitatis – Tradycje Cywilizacji 
Europejskiej: 



3 
 

- prof. dr hab. Jan Iluk 
- prof. UG, dr hab. Anna Ryś 

  -     dr Agnieszka Witczak 
  -     dr Grzegorz Kotłowski 
 

Ad.4 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
 
Ad. 4.1 
Zmiana składu  komisji doktorskiej mgr Anny Trajdos  
 
temat: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988 
 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski – promotor 
 
- w miejsce członka komisji prof. dr. hab. Mieczysława Nurka -  prof. dr hab. Igor Hałagida 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 4.2 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Dymowskiego. 
 
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  - przewodniczący 
prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 
 
temat: Nowożytne żetony w zbiorach polskich i ich antyczne inspiracje 

Recenzenci: 

- prof. dr hab. Mariusz Mielczarek (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)  
- prof. KUL, dr hab. Tomasz Panfil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)  
- prof. UW, dr hab. Anna Sieradzka (Uniwersytet Warszawski)   
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Mariusza 
Mielczarka. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. KUL, dr. hab. Tomasza 
Panfila. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UW, dr. hab. Anny 
Sieradzkiej.  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  22 głosy za,  1 wstrzymujący się i 5 przeciwnych. 
 
 
Ad. 4.3a 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Danielowi Budkiewiczowi  
 
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 
prof. UG, dr hab. Marek Smoliński - recenzent 
dr hab. Adam Szweda - recenzent 
prof. dr hab. Edmund Kizik 
prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak 
prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski 
prof. UG, dr hab. Beata Możejko 
prof. dr hab. Błażej Śliwiński 
 
Proponowany termin egzaminu: 23.10.2015 r., godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 4.3b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr Annie Trajdos  
 
Temat: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 
prof. UZ, dr hab. Piotr Godlewski - recenzent 
prof. dr hab. Waldemar Moska - recenzent 
prof. dr hab. Stanisław Zaborniak - recenzent 
prof. dr hab. Igor Hałagida 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 
prof. dr hab. Błażej Śliwiński 
 
Proponowany termin egzaminu: 30.10.2015 r., godz. 8.30 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 
 

 

Ad. 4.5a 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Tomasza Bednarza  
 
prof. UG, dr hab. Beata Możejko - promotor 
prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca  
 
Temat pracy: "De Jonge Seerp". Badania historyczno-archeologiczne niderlandzkiego statku z 
końca XVIII wieku 

Proponowany termin obrony: 27.11.2015 r., godz. 13.30 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 4.5b 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr Natalii Ulatowskiej  
 
prof. dr hab. Adam Kosidło - promotor 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  
 
Temat pracy: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005 

Proponowany termin obrony: 06.11.2015 r., godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

 
 
 
Ad. 4.5.c 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Krzysztofa Kłodawskiego. 
 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor 
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prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  
 
Temat pracy: Ewangelicy na terenie województwa/guberni płockiej w latach 1815-1914 

Proponowany termin obrony: 06.11.2015 r., godz. 11.30 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 
 

 
Ad. 4.5 d 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Janusza Dargacza. 
 
prof. dr hab. Edmund Kizik - promotor 
prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska  - przewodnicząca  
Temat pracy: Gdańskie kąpieliska morskie w XIX wieku. Studium z dziejów letniego 
wypoczynku w epoce przedindustrialnej 

Proponowany termin obrony: 20.11, godz. 14.00 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem nowego składu Rady Programowej. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 3 przeciwne. 
 

 
Ad.5 
Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii – brak spraw 
 
 
Ad. 6 
Prof. UG, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła informacje na temat otwarcia na Wydziale 
dwóch nowych studiów podyplomowych – Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza 
Bałtyckiego oraz Studia podyplomowe z historii sztuki. Pani profesor poinformowała 
również, że pierwsze z nich uzyskały dofinansowanie Narodowego Instytutu Muzealnictwa 
i Ochrony Zbiorów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki temu 
czesne na studiach zostało obniżone do 500 PLN za semestr. 
 
 
 
Ad.7  
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawozdanie z 
urlopu naukowego prof. dr. hab. Krzysztofa Macieja Kowalskiego. 

 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania. 
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Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 41 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad.8 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 września 2015  r. został zatwierdzony przy 
40 głosach za i 1 przeciwnym.  

 
 
Ad. 9 
Głos zabrał  dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab.. Arkadiusz Janicki, który zaprosił 
pracowników na posiedzenie Rady Instytutu w dniu 23 października o godz. 13.00. 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński zachęcał do 
składania wniosków do funduszu innowacji dydaktycznych. Poinformował, iż trzy wnioski z 
naszego Wydziału uzyskały akceptację Pani Prorektor ds. Kształcenia i dofinansowanie. 
Akceptację uzyskały wnioski: prof. UG, dr hab. Anny Paner, prof. UG, dr hab. Waldemara 
Osoowskiego i dr. Mariusza Kairskiego. Środki finansowe na przedsięwzięcia dydaktyczne. 

 
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 

 

                                           
 

 


