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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 23.09.2016 r. 

 
 

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na 
wstępie dziekan przywitał wszystkich zebranych i przystąpił do wręczenia nagród jubileuszowych: prof. dr 
hab. Witoldowi  Świętosławskiemu z okazji jubileuszu 35-lecia pracy zawodowej; ks. prof. UG, dr hab. 
Grzegorzowi Szamockiemu z okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej; dr Beacie Purc-Stępniak z okazji 
jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej; dr Jarosławowi Drozdowi z okazji jubileuszu 20-lecia pracy 
zawodowej. 

 

Dziekan przywitał wszystkich zebranych i zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

  1. „Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim” Sobiesław Szybkowski, Wydawnictwo  
        Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015; 
  2. „Z turystyką przez wieki”, tom 1, Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, red. Anna Łysiak- 
       Łątkowska i Krzysztof Lewalski Wyd. UG, Gdańsk 2016; 
  3. „Porta Aurea”, t. 12,  Instytut Historii Sztuki UG, Gdańsk 2013; 
  4. „Argumenta Historica nr 3” red. Naukowa Anna Paner, Naukowe Koło Doktorantów Historii UG,  
       Wyd. UG 2016; 
  5. Wileńskie posiaduszki w Jelitkowie, druk Officyna Pomuchel, Gdańsk 2016 
 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora  
      dr. hab. Jackowi Tebince, prof. UG – przyjęcie recenzji i wniosek o przekazanie do dalszego 
 procedowania. 
 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG dr. hab. 
 Dariusza Kaczora w Zakładzie Archiwistyki w Instytucie Historii UG.  
 

3. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko adiunkta dr Michaliny Petelskiej  
      w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX wieku w Instytucie Historii UG. 
 

4. Strategia Wydziału Historycznego na lata 2016-2020. 
 

5. Powołanie komisji do spraw podziału dotacji projakościowej. 
 

6. Wnioski Dyrekcji Instytutu Historii, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii 
 Sztuki dotyczące przyznania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych   
      w roku akademickim 2015/2016. 
 

7. Sprawy doktorskie.  
 

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

9. Sprawy Studiów Podyplomowych. 
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10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 08.07.2016 r. 
 

11. Sprawy bieżące.             
 
 
Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr. hab. Jackowi Tebince, prof. UG – przyjęcie recenzji 
i wniosek o przekazanie do dalszego procedowania 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek w sprawie o zatrudnienie 
(konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG, dr. hab. Dariusza Kaczora w Zakładzie 
Archiwistyki w Instytucie Historii UG - umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.11.2016 r. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 3 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 
stanowisko adiunkta dr Michaliny Petelskiej w Zakładzie Historii Polski i Powszechnej XIX wieku w 
Instytucie Historii UG - umowa o pracę na czas określony od 15.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  7 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 
 

Ad. 4. 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił strategię Wydziału Historycznego na lata 
2016 – 2020 i zaproponował jej zatwierdzenie. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 5 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do powołania komisji do spraw podziału 
dotacji projakościowej w składzie: 
 

- dziekan 
- prodziekan ds. kształcenia 
- prodziekan ds. studentów i promocji 
- dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii 
- dyrektor Instytutu Historii 
- dyrektor Instytutu Historii Sztuki 
- student – przedstawiciel Instytutu Archeologii i Etnologii 
- student – przedstawiciel Instytutu Historii 
- student – przedstawiciel Instytutu Historii Sztuki 

 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 6a 
Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, przedstawił do zatwierdzenia nagrody dla 
autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w roku akademickim 2015/2016. 

 
Nagroda pierwsza przyznana została Kamilowi Manuszewskiemu za pracę magisterską „Królestwo Greków 
baktryjskich”; promotorem pracy był  prof. dr hab. Jan Iluk. 
 
Przyznano dwa wyróżnienia Łukaszowi Szkwarkowi za pracę„NSZZ „Solidarność”. Podregion Miastko w 
latach 1980-1981”; promotorem, której był dr hab. Piotr Perkowski, profesor nadzwyczajny i Weronice 
Czonstke za pracę „XVIII-wieczne inwentarze posiadłości kościelnej w Maćkowych koło Gdańska. 
Opracowanie i analiza”; promotor dr hab. Sławomir Kościelak, profesor nadzwyczajny. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 6b 
Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii, prof. dr hab. Witold Świętosławski, przedstawił do zatwierdzenia 
nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie 
Archeologii i Etnologii. 

Nagroda została przyznana Dawidowi Borówce za pracę magisterską, „Budownictwo elit kultury minojskiej 
w okresach starszych i młodszych pałaców”; promotor: prof. dr hab. Nicholas Sekunda. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 6c 
Dyrektor Instytutu Historii sztuki, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, przedstawiła do zatwierdzenia 
nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w roku akademickim 2015/2016 w Instytucie 
Historii sztuki. 

Nagroda została przyznana Krystynie Włodkowskiej za pracę magisterską„Kościół gotycki jako cerkiew. 
Studium przypadku kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku”; promotor dr hab. Mirosław Kruk, profesor 
nadzwyczajny. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 

Ad. 7 
Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Anna Paner, przedstawiła informację w sprawie określenia zasad 
sprawowania opieki promotorskiej nad doktorantami po zakończeniu zatrudnienia na UG oraz informację na 
temat warunków przedłużenia pisania pracy doktorskiej po ukończenia Studiów Doktoranckich na Wydziale 
Historycznym UG. 
 
 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny, przedstawiła sprawy doktorskie. 
 
Ad. 7.1a 
Powołanie komisji doktorskiej mgr. Macieja Badowicza 
 
prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 
dr hab. Dariusz Dekański – opiekun naukowy 
prof. UG, dr hab. Barbara Klassa 
prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki 
prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski 
prof. UG, dr hab. Marek Smoliński 
prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus 
prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 7.1b 
Powołanie komisji doktorskiej mgr Karoliny Czonstke 
 
prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski – przewodniczący 
prof. dr hab. Witold Świętosławski – opiekun naukowy 
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prof. dr hab. Wojciech Bęben 
prof. UG, dr hab. Lech Czerniak 
prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 
prof. UG, dr hab. Henryk Machajewski 
prof. UG, dr hab. Anna Paner 
prof. dr hab. Nicholas Sekunda 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 
 

Ad. 7.2a 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Pawła Beczka  
 
Temat: Publicystyka katolicka w Drugiej Rzeczypospolitej wobec wybranych problemów laicyzacji,  
 
Promotor: prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 
 
- w miejsce prof. dr. hab. Mieczysława Nurka – prof. UG, dr hab. Przemysław Różański 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 
Ad. 7.2b 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Michała Prykaszczyka  
 
Temat: Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i  przedsiębiorca 
 
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 
 
- w miejsce prof. UG, dr hab. Barbary Szordykowskiej – prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 
 
 
- w miejsce prof. UG, dr. hab. Franciszka Nowińskiego – prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz – Tebinka 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 7.2c 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr Bianci Sadowskiej  
 
Temat: Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza  
           Hilferdinga;  
 
Tromotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
 
- w miejsce prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego – prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 

 
Ad. 7.3 
Korekta tematu pracy doktorskiej mgr. Kamila Niedziółki  
 
Temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa na Pomorzu Wschodnim  
            na przełomie epoki brązu i żelaza; 
 
Promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Machajewski 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 7.4a 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Bianci Sadowskiej  
 
Temat: Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno- 

polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga; promotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
 

Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 
 

Ad. 7.4b 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prykaszczyka  
 
Temat: Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i  przedsiębiorca 
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Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
 

Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymująych się i 2 przeciwne. 

 
Ad. 7.4c 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Niedziółki  
 
temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa na Pomorzu Wschodnim  
          na przełomie epoki brązu i żelaza 
 
Promotor: prof. UG dr hab.  Henryk Machajewski 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 
Ad. 7.4d 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wojtczak  
 
Temat: Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska;  
 
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska) 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 7.4e 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Beaty Oracz  
 
Temat: Nowa architektura Gdańska 1945-1956 
 
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 7.4f 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Łukaszuna  
 
Temat: Żydzi w strukturach polskich, wojskowych organizacji podziemnych na terenie dystryktu  
            warszawskiego w latach 1939-1945 
 
Promotor: prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 
 

Ad. 7.4g 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Kłodzińskiego  
 
Temat: Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i  powiecie tczewskim w latach 1945 - 1956;  
 
Promotor: prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 
 

Ad. 7.4h 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Beczka  
 
Temat: Publicystyka katolicka w Drugiej Rzeczypospolitej wobec wybranych problemów laicyzacji 
 
Promotor: prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski) 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne 
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Ad. 7.4i 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Adamiaka  
 
Temat: Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko – fińskiej, 30 XI 1939 – 13 III 1940 
 
Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 
 

Ad. 7.4j 
Określenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej mgr Justyny Gabriel  
 
Temat: Zagadnienie pochodzenia różnic społecznych w archeologii brytyjskiej XX wieku.  
            Analiza metodologiczna” 
 
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

 
Proponowany termin: do 30.09.2018 r. 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 
 

Ad. 7.5a 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Urszuli Dziedzic 
 
prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski - przewodniczący 
prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki - promotor 
 
Temat: "Stare Inflanty" w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII - początek XX wieku) 
 
Kandydatury recenzentów: 
 - dr hab.Katarzyna Błachowska – Uniwersytet Warszawsk 
 - prof. UG, dr hab. Barbara Klassa 
 

 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr hab. Katarzynę Błachowską. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr hab. Barbarę Klassę. 
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Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 6 przeciwnych. 
  
Ad. 7.5b 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Barbary Męczykowskiej 
 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 
prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski - promotor 
 
Temat: Między kuchnią a jadalnią. Studium z dziejów kultury kulinarnej polskich wyższych warstw  
            społecznych w okresie międzywojennym 
 
Kandydatury recenzentów: 
 -  dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK 
  - dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG 
 

 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr. hab. Jarosława Dumanowskiego, prof. 
UMK. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr. hab. Arkadiusza Janickiego. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  2 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 
 
Ad. 7.6 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie do 
publicznej obrony mgr. Bogusława Brezy  
 
Temat: Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym,  
 
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

 
Proponowany termin obrony:  28.10.2016 r., godz. 13.00 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad.8 
Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Anna Paner, przedstawiła wnioski doktorantów o przyznanie 
stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia doktorantów. Wpłynęły trzy 
wnioski: mgr Bożeny Ronowskiej – III rok SD, mgr Paweła Nastrożnego – IV rok SD i mgr. Wacława 
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Kulczykowskiego – IV rok SD (przedłużony). Dwa z nich:  mgr. Pawła Nastrożnego i mgr. Wacława 
Kulczykowskiego spełniły wymagania. 
 
 
Ad. 8.1 
Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem wniosku mgr. Pawła Nastrożnego. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 8.2 
Przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem wniosku mgr. Wacława Kulczykowskiego. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 9 
Prodziekan ds. Kształcenia, prof. UG, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła informację na temat rekrutacji na 
studia podyplomowe. Pani Prodziekan poinformowała, że rekrutacja jeszcze trwa, ale na tą chwilę na pewno 
uruchomione zostaną Podyplomowe Studia Historii i Studia Podyplomowe Ochrony dziedzictwa 
kulturowego regionu Morza Bałtyckiego. 
 
Ad. 10 
Protokoły z posiedzenia Rady Wydziału w dniach 01.07.2016 r. i 08.07.2016 r. zostały zatwierdzone 
jednogłośnie (40 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych).  
 
 
Ad. 11 
Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński przedstawił informację na temat rekrutacji i 
uruchomienia poszczególnych kierunków studiów. 
 
Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, prof. UG, dr hab. Andrzej 
Woziński przedstawił informację na temat rekrutacji na studia doktoranckie.  
 
 

Ad. 11.1 
Dziekan Wydziału, przedstawił wnioski o wyrażenie zgody na prowadzenie przez „niesamodzielnych” 
pracowników wykładów i seminariów dla studentów I, II i III stopnia studiów prowadzonych na Wydziale 
Historycznym. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 40 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 11.2 
Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, profesor nadzwyczajny, przedstawiła prośbę o 
wyrażenie zgody na przyznanie w ramach postępowania kwalifikacyjnego na studia na Wydziale 
Historycznym, maksymalnej liczby punktów z historii finalistom i laureatom etapu centralnego olimpiady 
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” współprowadzonej przez Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz Centralną Bibliotekę Wojskową,  
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 11.3 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny, przedstawiła wniosek Pana Dziekana, 
prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie na ¼ etatu w 
Bibliotece Elbląskiej im. C. Norwida 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 11.4 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny, przedstawiła wniosek o powołanie na 
nowego przedstawiciela do składu Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych prof. dr. hab. 
Wiesława Długokęckiego. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 11.5 
Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, profesor nadzwyczajny przedstawiła wniosek o 
zatwierdzenie długu punktowego na rok akademicki 2016/2017 w wysokości 12 punktów ECTS.  

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 77 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  41 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował o konieczności składania wniosków 
przez osoby pracujące w innym miejscu. Pracownicy zatrudnieni poza Uniwersytetem Gdańskim, muszą 
posiadać zgodę rektora na takie zatrudnienie.  
 
Dziekan przekazał informację, iż każdy pracownik Uniwersytetu Gdańskiego powinien posiadać konto  
e-mailowe w domenie UG i zwrócił się z prośbą o uregulowanie tej kwestii. 
 
Dziekan zaprosił wszystkich zebranych na pożegnanie profesorów nadzwyczajnych odchodzących na 
emeryturę, dr. hab. Franciszka Nowińskiego i dr. hab. Klemensa Bruskiego. 
 
  
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 

 

                                           
 


