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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 22.04.2016 r. 

                                      

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. 

Wiesław Długokęcki. Na wstępie Dziekan odczytał podziękowanie Rektora Elekta prof. UG, dr hab. Jerzego 

Gwizdały dla wszystkich, którzy oddali na niego głosy i wspierali w okresie kampanii  wyborczej. 

Dziekan pogratulował prof. UG, dr hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu wyboru na Prorektora ds. Studentów. 

Następnie Dziekan pogratulował prof. UG, dr hab. Beacie Możejko otrzymania wyróżnienia w konkursie na 

Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza za osiągnięcia dydaktyczne i dr Jackowi 

Friedrichowi laureatowi Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedenensis” za książkę 

„Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960”. Dziekan poinformował również, iż 

pośmiertnie nadano srebrny medal Uniwersytetu Gdańskiego – Stanisławowi Garstce. 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

1. Wojciech Bęben, „Tańczący kanibale. Wyspiarze Cieśniny Torresa”, Gdańsk 2015 r., 

2. Jacek Friedrich, „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945 – 1960”, Gdańsk 2015 r. 

   

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wybór kandydatów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020. 

 

2. Wniosek prof. UG dr hab. Anny Kwaśniewskiej o udzielenie  urlopu naukowego w terminie 

01.10.2016 – 30.09.2017 r. 

 

2a. Wniosek prof.  dr hab. Marka Andrzejewskiego o udzielenie  urlopu naukowego w terminie  

       01.10.2016 – 30.09.2017 r. 

 

3. Publikacje pracowników w Expertusie w perspektywie przyszłej parametryzacji. 

 

4. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

5. Sprawy doktorskie.  

 

6. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Rad Wydziału w dniach 26.02.2016 r. i 11.03.2016 r. 

 

7. Sprawy bieżące.       

 

 

 

Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił kandydatury: prof. dr hab. Małgorzaty 

Omilanowskiej, prof. dr. hab. Waldemara Kowalskiego, prof. dr. hab. Andrzeja Buko i prof. dr. hab. 

Tadeusza Stegnera na członków  Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 42 osoby 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury prof. dr. hab. Waldemara Kowalskiego. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

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

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  4 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury prof. dr. hab. Andrzeja Buko. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 

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

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

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

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  1 wstrzymujący się i 5 przeciwnych.  

   

 

Ad. 2                                                      

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił wniosek prof. UG, dr hab. Anny 

Kwaśniewskiej o udzielenie  urlopu naukowego.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 41 osób. 

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

 

Ad. 2a 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił wniosek prof. dr. hab. Marka 

Andrzejewskiego o udzielenie urlopu naukowego. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  2 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przekazał informacje na temat publikacji 

pracowników w Expertusie w perspektywie przyszłej parametryzacji, podkreślając ważność umieszczenia 

publikacji we wspomnianym systemie.  

 

Ad. 4a 

Prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła zaktualizowany plan Studiów Podyplomowych – Wiedza o 

Oriencie na rok 2016/2017 i poprosiła o jego zatwierdzenie.               
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 42 osoby 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4b 

Prof. UG, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła zaktualizowany plan Studiów Podyplomowych Historii 

Sztuki na rok 2016/2017 i poprosiła o jego zatwierdzenie.               

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 5.1a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Bogusława 

Brezy. 

 

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

temat:  Historia Miasta i Gminy Wejherowo w okresie międzywojennym. 

Obszar: nauki humanistyczne, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: historia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

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

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 5.1b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Kamila 

Kaliszuka 

 

Prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

Prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

temat: Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1956-1959. 

Obszar: nauki humanistyczne, dziedzina: nauki humanistyczne, dyscyplina: historia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 5.2 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Michała Hinca 

 

Temat: Próba rewolucji agrarnej w powiecie morskim/wejherowskim i puckim w latach 1945-1956. 

Komisja: 

prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący  

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. UG, dr hab. Barbara Klassa 

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski 

prof. UG, dr hab. Przemysław Różański 

prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka 

  

Proponowany termin egzaminu 6 maja 2016 r. godz. 13.15. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5.3a 

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

publicznej obrony mgr. Andrzeja Gierszewskiego  

 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodniczący  

Temat pracy: Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu ( do 1525 r.) 

 

Proponowany termin obrony 06.05.2016 r.  godz. 14.00. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

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

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

 

Ad. 5.3b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Arkadiusza 

Dymowskiego 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący 

Temat pracy: Nowożytne żetony w zbiorach polskich i ich antyczne inspiracje. 
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Proponowany termin obrony 10.05.2016 r. godz. 13.00. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 31 osób. 

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

 

 

Ad. 5.4a 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

mgr. Katarzynie Nuckowskiej – Cherek. 

 

temat: Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945-1981). 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

Obrona odbyła się 1 kwietnia 2016 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia najnowsza. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 

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

 

 

Ad. 5.4b 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

mgr. Adamowi Kromerowi   

 

temat: Wystrój heraldyczny archikatedry i dawnego klasztoru cysterskiego w Gdańsku Oliwie 

 

prof. dr hab. Błażej Śliwiński – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

Obrona odbyła się 8 kwietnia 2016 r, o godz. 13.00. 

 

Specjalność: nauki pomocnicze historii. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6 

Protokoły z posiedzenia Rady Wydziału w dniach 26.02.2016 r. i 11.03.2016 r. zostały zatwierdzone 

jednogłośnie (40 głosów za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  
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Ad. 7.1 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego, prof. UG, dr hab. Marek 

Stażewski przedstawił do zatwierdzenia drugą część terminarza wyborów na Wydziale Historycznym UG.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 

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

 

Ad. 7.1a 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego, prof. UG, dr hab. Marek 

Stażewski poinformował, iż dr Tarzycjusz Buliński, członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, zrezygnował 

z uczestnictwa w pracach Komisji.  

 

Przewodniczący przedstawił kandydaturę dr Moniki Milewskiej na członka Wydziałowej Komisji 

Wyborczej WH. 

 

Wybory w Instytutach kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów 

 

25.  05.  2016 

 

    

       -   Instytut Archeologii i Etnologii 

 

10.  06.  2016 

 

       

       -   Instytut Historii 

 

13. 06. 2016 

 

 

       -   Instytut Historii Sztuki 

Wybory z grupy nauczycieli akademickich posiadających 

tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego  

 

17.  06.  2016 

- wybory 2 członków Senatu UG  

 

- wybory 1 przedstawiciela Wydziału Historycznego  

do Rady Bibliotecznej UG 

 

Wybory z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających 

tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

 

8.  06.  2016 

 

- wybory 1 przedstawiciela do Senatu UG  

- wybory 6 przedstawicieli do Rady Wydziału  

Wybory z grupy pracowników zatrudnionych na Wydziale Historycznym 

nie będących nauczycielami akademickimi 

 

8.  06.  2016 

 

- wybory 2 przedstawicieli do Rady Wydziału  
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 41 osób. 

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

 

Ad. 7.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował, iż z dotacji statutowej wydzielił kwotę 

5 tysięcy złotych, która zostanie przeznaczona na kontakty międzynarodowe i pozwoli pokryć koszty 

zaproszeń naukowców z zagranicy.  

 

Ad. 7.3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  poinformował, iż otrzymaliśmy około 147 tys. zł z 

dotacji celowej na prowadzenie w 2016 r. badań  naukowych i prac rozwojowych (tzw. „dotacja dla młodych 

naukowców”). 

 

Ad.7.4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  poinformował, iż wyznaczono członków komisji w 

postępowaniu habilitacyjnym dr. Janusza Trupindy. Przewodniczącym został prof. dr hab. Tomasz Jasiński, 

recenzentami: dr hab. Maciej Dorna, dr hab. Marian Dygo, prof. dr hab. Janusz Tandecki, członkami komisji 

zostali: prof. dr hab.  Jacek Maciejewski, prof. dr hab. Marian Arszyński.  

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


