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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 13.06.2014 r. 
 

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

hab. Wiesław Długokęcki.  

 

Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i przedstawił najnowsze publikacje pracowników 

Wydziału: 

      1. Gdańskie Studia Archeologiczne, nr 3, pod red. Lecha Czerniaka, Gdańsk 2013 r.  

 

Dziekan Wydziału poprosił o wykreślenie z porządku posiedzenia Rady Wydziału punktu 

pierwszego i następnie w  głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora 

nauk humanistycznych dr. hab. Andrzejowi Kowalskiemu zgodnie z procedurą 

obowiązującą przed 01.10.2011 r. – przyjęcie recenzji i wniosek o przekazanie do dalszego 

procedowania – punkt wykreślony. 

 

2. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora 

nauk humanistycznych dr. hab. Igorowi Hałagidzie zgodnie z procedurą obowiązującą przed 

01.10.2011 r. – przyjęcie recenzji i wniosek o przekazanie do dalszego procedowania.  

 

3. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2013. 

 

4. Informacja o podwyżkach dla nauczycieli akademickich w 2014 r. 

 

5. Zmiana nazw przedmiotów prowadzonych w języku polskim na język angielski w związku z 

realizacją projektu NCBiR w programie studiów kierunku Krajoznawstwo i turystyka 

historyczna, studia stacjonarne II stopnia, rozpoczynających się w roku akademickim 

2014/2015. 

 

6. Sprawy personalne. 

 

7. Sprawy doktorskie. 

 

8. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 maja 2014 r. 

 

9. Sprawy bieżące 

 

 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosku Komisji 

Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora nauk humanistycznych dr. 

hab. Igorowi Hałagidzie zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. – przyjęcie recenzji 

i wniosek o przekazanie do dalszego procedowania.  
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         Wniosek przedstawił Prof. dr hab. Eugeniusz Koko, który poinformował, iż powołana przez 

Radę Wydziału Historycznego w dniu 5 lipca 2013 r. Komisja do rozpatrzenia wniosku prof. UG, 

dr. hab. Igora Hałagidy o wszczęcie procedury nadania tytułu naukowego profesora, w składzie: 

profesorowie Marek Andrzejewski, Mieczysław Nurek i Eugeniusz Koko jako przewodniczący, po 

wpłynięciu recenzji: ks. prof. dr. hab. Zygmunta Zielińskiego (prof. emeryt.), prof. dr. hab. 

Grzegorza Mazura (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), ks. prof. dr. 

hab. Andrzeja Kopiczki (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UW-M) oraz prof. dr. 

hab. Włodzimierza Mędrzeckiego (Instytut Historii PAN), stwierdziła, iż wszyscy recenzenci 

uznali, że wniosek ten spełnia warunki stawiane w art. 27 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o tytule i 

stopniach naukowych. 

          Profesor podkreślił, iż recenzenci zgodnie pozytywnie ocenili dorobek naukowy prof. UG, dr. 

hab. Igora Hałagidy, który obejmuje 156 pozycji (46 po habilitacji), w tym: 5 monografii, 6 

zwartych publikacji źródłowych oraz 5 prac pod redakcją. Recenzenci stwierdzili, że dorobek 

Kandydata koncentruje się na problematyce związanej z dziejami społeczności ukraińskiej i 

Kościoła greckokatolickiego w Polsce po II wojnie światowej.  

          Recenzenci bardzo wysoko ocenili pracę profesorską dr hab. Hałagidy pt. Między Moskwą, 

Warszawą i Watykanem. Dzieje Kościoła greckokatolickiego w Polsce 1944-1970 (Warszawa 2013, 

ss. 518). Podkreślili, że jest to pierwsze tak obszerne dzieło o złożonych losach Cerkwi 

Bizantyjsko-Ukraińskiej w obranych ramach chronologicznych, i że praca ma charakter pionierski.  

Monografia otrzymała nominację (jako jedna z 5-ciu prac) do corocznej nagrody Kanadyjskiego 

Instytutu Studiów Ukraińskich przy Uniwersytecie Alberta w Edmonton. 

            Wszyscy recenzenci zgodnie zaakcentowali znaczne osiągnięcia prof. UG, dr. hab. Igora 

Hałagidy na polu dydaktycznym i organizacyjnym. Stwierdzili, że prowadził zajęcia z historii 

Polski XX wieku, dziejów cywilizacji w XX wieku, dziejów Gdańska oraz ze źródłoznawstwa XIX 

i XX wieku. Od 2009 r. rozpoczął prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich, na 

których wypromował 23 licencjatów i 10 magistrów, przy czym niektóre z przygotowanych tam 

prac ukazały się drukiem w formie artykułów, a jedna w postaci monografii. Prowadzi też 

seminarium doktorskie. Jest promotorem jednej pracy doktorskiej. Był też recenzentem w czterech 

przewodach doktorskich i jednym habilitacyjnym. 

 W recenzjach podkreślono, że I. Hałagida uczestniczył w 35 konferencjach naukowych w 

kraju i zagranicą i był współorganizatorem trzech konferencji poświęconych problematyce dziejów 

Polski powojennej. Od 1998 r. należy do Polskiego Towarzystwa Historycznego, zaś od 2004 r. do 

Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce, którego jest członkiem-założycielem. Jest też 

recenzentem wewnętrznym w wielu periodykach naukowych, m.in. „Almanachu Historycznym” 

(Kielce), „Poznańskich Studiach Teologicznych” (Poznań), „Roczniku Dziejów Społecznych i 

Gospodarczych” (Warszawa), „Słupskich Studiach Historycznych” (Słupsk), „Zapiskach 

Historycznych” (Toruń), a także „Kwartalniku Historycznym” (Warszawa) i wydawnictwach IPN. 

W 2010 r. otrzymał nagrodę Rektora UG, a w 2008 r. został nagrodzony przez abp. Józefa 

Życińskiego wyróżnieniem „Memoria Iustorum” przyznawanym „w uznaniu zasług dla dialogu 

kulturowego, który służy budowaniu duchowej jedności Europy oraz umacnia wspólnotę wartości 

w środowisku znaczonym przez głębokie rany i konflikty” 

 Konkluzje końcowe wszystkich recenzentów są jednoznacznie pozytywne, a całokształt 

dorobku naukowego i dydaktycznego dr. hab. Igora Hałagidy spełnia warunki stawiane w art. 27 

ust. 45 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o tytule naukowym i stopniach naukowych i w związku z 
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powyższym Komisja proponuje Radzie Wydziału Historycznego poparcie wniosku o nadanie tytułu 

profesora nauk humanistycznych dr. hab. Igorowi Hałagidzie. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. Wynik 

tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 

Ad.3 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do rozpatrzenia wniosków o nagrodę 

Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2013. 

 

Profesor Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosków o nagrodę za dorobek naukowy i 

wytłumaczył jak należy głosować. 

Wnioski o nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe: 

1. Dr hab. Wojciech Gajewski 

2. Prof. UG dr hab. Igor Hałagida 

3.Prof. dr hab. Jan Iluk 

4. Dr Arkadiusz  Koperkiewicz 

5. Dr hab. Piotr Perkowski 

6. Dr Przemysław Różański 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu – 41 osób. Głosowały 33 osoby.  

 

Wyniki głosowania: 

1. Dr hab. Wojciech Gajewski – 10 głosów 

2. Prof. UG dr hab. Igor Hałagida – 14 głosów 

3.Prof. dr hab. Jan Iluk – 5 głosów 

4. Dr Arkadiusz  Koperkiewicz – 17 głosów 

5. Dr hab. Piotr Perkowski – 8 głosów 

6. Dr Przemysław Różański – 10 głosów 

 

Dziekan poprosił o przedstawienie kolejnego wniosku o nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia 

naukowe dla  dr. hab. Sławomira Kościelaka. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  31 głosów za,  5 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Dziekan poprosił o przedstawienie wniosku o nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe dla  
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prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego 

  

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  26 głosów za,  6 wstrzymujących się i 6 przeciwnych. 

 

Profesor Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosków o nagrodę za osiągnięcia organizacyjne, 

do której nominowani zostali: 

- prof. UG, dr hab. Anna Paner 

- dr Jacek Bielak 

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami za osiągnięcia organizacyjne: 

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

posiedzeniu – 41 osób. Głosowało 37 osób.  

 

Wyniki głosowania: 

 Prof. UG, dr hab. Anna Paner – 27 głosów 

 Dr Jacek Bielak – 10 głosów 

 

W wyniku głosowania, następujące wnioski osób zostały wytypowane do nagrody Rektora: 

 1.  Prof. dr. hab. Marek Andrzejewski 

 2.  Dr. hab. Sławomir Kościelak 

 3. Dr Arkadiusz  Koperkiewicz 

 4. Prof. UG dr hab. Igor Hałagida 

 5. Dr hab. Wojciech Gajewski 

 6. Dr Przemysław Różański 

 7. Prof. UG, dr hab. Anna Paner 

 

 

Ad. 4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przekazał członkom Rady Wydział 

informacje o podwyżkach dla nauczycieli akademickich w 2014 r. Dziekan poinformował, iż 

zebrało się Kolegium Dziekańskie, które poparło proporcjonalny podział podwyżek z wyłączeniem 

20 %, które zostało przekazane do dyspozycji Dziekana i zostało przyznane osobom biorącym 

udział w pracach organizacyjnych Wydziału Historycznego. Podwyżka składa się z dwóch części: 

stałęj, przyznanej obligatoryjnie i uznaniowej i zostanie wypłacona w lipcu z wyrównaniem od 

stycznia. 
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Ad. 5 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki zwrócił się do Rady Wydziału o 

zatwierdzenie przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w edycji studiów od roku 

2014/2015 w programie kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna w związku z realizacją 

grantu NCBiR 

 

Przedmioty: 

   1. Antropologia - Anthropology  

   2. Człowiek i środowisko w antyku – Man and his environment in the ancient  

       Eastern Mediterranean 

   3. Historia i kultura Skandynawii – History and culture od Scandinavia 

   4. Dziedzictwo historyczne i kulturalne Polski - Cultural heritage of Poland 

   5. Historia i kultura Anglii - History and culture of Great Britain 

   6. Historia i kultura USA  -History and the culture of the USA 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania 

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

–  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego 

głosowania –  33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6 

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

 

Ad. 6.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Jagody Załęskiej-Kaczko  

 

temat: Architektura i urbanistyka Gdańska w latach 1933-1945 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus 

  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. Wynik tajnego głosowania –  

30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 6.2 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Daniela Czerwińskiego  

 

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  

 

- w miejsce członka komisji prof. AMW dr. hab. Adama Kosidły – prof. dr hab. Eugeniusz 

Koko 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

–  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. Wynik tajnego 

głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.3 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora, promotora pomocniczego i zatwierdzenie 

tematu pracy mgr Anny Krüger  

 

prof. dr hab. Edmund Kizik – promotor 

dr Jacek Friedrich – promotor pomocniczy 

dr hab. Sławomir Kościelak – przewodniczący 

 

temat: Cmentarze przy Wielkiej Alei w Gdańsku 1867 – 1970. Studium z dziejów 

kształtowania się kultury funeralnej. 

 

Wszczęcie przewodu, wyznaczenie promotora, zatwierdzenie tematu pracy. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. Wynik 

tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Wyznaczenie promotora pomocniczego – dr Jacek Friedrich. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. Wynik tajnego głosowania 

–  22 głosy za,  6 wstrzymujących się i 4 przeciwne. 
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Ad. 6.4a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr  Marcie Dziedzic 

 

prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki  – promotor 

prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski – przewodniczący 

prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 11.07.2014 r., godz. 10.00 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 6.4b 

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

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner  – promotor 

prof. UG dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 27.06.2014 r., godz. 10.30 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. Wynik 

tajnego głosowania –  32 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka rosyjskiego mgr  Marcie Dziedzic 

 

prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki  – promotor 

prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski – przewodniczący 

mgr Wanda Klipo – egzaminator 

termin egzaminu: 11.07.2014 r., godz. 10.30 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Ad. 6.6 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Daniela Czerwińskiego 

 

prof. UG dr hab. Igor Hałagida - promotor 

prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  

temat: Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945 – 1956. Struktury – 

kadry – główne kierunki działania. 

 

Propozycje recenzentów:  

   - prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) 

   - dr hab. Robert Klementowski (Uniwersytet Wrocławski, IPN) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta prof. dr. hab. 

Andrzeja Paczkowskiego. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  26 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta dr. hab. Roberta 

Klementowski ego. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  24 głosów za,  2 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

Ad. 6.7a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Łukaszowi Kowalewskiemu  

 

temat: Wojna o Kuwejt 1990-1991. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. 

 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło - promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący  

prof. UŁ, dr hab. Radosław Bania - recenzent 

            prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski - recenzent 

 prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

 prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

 prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 

 prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

            prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 
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 prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

Proponowany termin egzaminu: 27.06.2014 r., godz.12.00 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. Wynik 

tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 6.7b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Douglasowi Shoresowi  

 

temat: Kazimierz Pułaski - General of Two Nations. A Biographical Study. 

 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski - promotor 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska - przewodnicząca  

prof. UAM, dr hab. Maciej Franz - recenzent 

            prof. John Gordon - recenzent 

 prof. dr hab. Jan Iluk 

prof. UG, dr hab. Beata Możejko  

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

prof. UG, dr hab. Anna Paner 

 

Proponowany termin egzaminu: 04.07.2014 r., godz. 10.00 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 6.8 

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

historii mgr Jolancie Musiał  

 

temat: Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony. Historia kariery politycznej  

             Kazimierza Rusinka (1905-1984)) 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący  

Obrona odbyła się 06.06.2014 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia Polski XX wieku 
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Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowały 32 osoby. Wynik 

tajnego głosowania –  27 głosów za, 5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6 

Protokół, posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 maja 2014 r., został zatwierdzony 37 głosami w 

głosowaniu tajnym, przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciwnym. 

 

Ad. 7 

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki, który poinformował, iż został redaktorem 

naczelnym czasopisma „Studia Gdańskie” i zaprosił wszystkich chętnych do współpracy. 

  

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 

 


