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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 15.11.2013r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław 

Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował prof. dr. hab. Józefowi 

Borzyszkowskiemu, który został członkiem - korespondentem Wydziału Historyczno-

Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności. 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego: 

1. Artefacts as sources of knowledge, Krzysztof Maciej Kowalski, Gdańsk 2013 

2. East Central Europe in Exile Volume 1:Transatlantic Migrations, Anna Mazurkiewicz,  

3. East Central Europe in Exile Volume 2:Transatlantic Identities, Anna Mazurkiewicz,  

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia 

 

1. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora zwyczajnego UG, prof. dr 

hab. Małgorzaty Omilanowskiej w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie 

Historii Sztuki UG. 

 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG dr.  

hab. Arnolda Kłonczyńskiego w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UG. 

 

3. Odwołanie  dr.  Tomasza Serwatki od uchwały Rady Wydziału z dnia 18.10.2013 r. w 

sprawie odmowy nadania mu stopnia doktora habilitowanego. 

4. Sprawy personalne. 

 

5. Sprawy doktorskie. 

 

6. Sprawy Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki.  

 

7. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 września i 11 

października 2013 r. 

 

8. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad.1 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 

stanowisko profesora zwyczajnego UG prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej w Zakładzie 

Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki UG, na czas nieokreślony od 

01.12.2013 r. 
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Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 38 osób. 

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

 

Ad.2 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 

stanowisko profesora nadzwyczajnego UG dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego w Zakładzie 

Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UG, na czas nieokreślony od 01.12.2013 r. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 38 osób. 

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

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił odwołanie  dr.  Tomasza 

Serwatki od uchwały Rady Wydziału z dnia 18.10.2013 r. w sprawie odmowy nadania mu 

stopnia doktora habilitowanego.  

Dziekan przypomniał, że po negatywnym głosowaniu w sprawie przyjęcia kolokwium, poprosił 

o wykład habilitacyjny, a następnie przegłosowana została odmowa nadania dr. Serwatce 

stopnia doktora habilitowanego.  

Dziekan poinformował, iż opierał się na swojej wykładni art. 18 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym, która przewiduje po kolokwium wykład habilitacyjny i głosowanie nadania lub nie 

tytułu doktora habilitowanego. Wątpliwości w tej sprawie dwukrotnie zgłosił prof. dr hab. 

Tadeusz Stegner. W związku z tym Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, skontaktował 

się z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów i uzyskał informację, że każda negatywna uchwała 

kończy procedowanie. Zwrócił się również do Marcina Chałupki, eksperta sejmowego w 

trakcie  prac nad Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, który także potwierdził że przejście 

do kolejnego etapu postępowania habilitacyjnego, uzależnione jest od pozytywnego wyniku 

głosowania uchwały dotyczącej etapu poprzedzającego. Dziekan przeprosił za swój błąd.  

Profesor Długokęcki poinformował, że dr Serwatka przesłał list, w którym prosi o powtórzenie 

kolokwium habilitacyjnego, uzasadniając swoją prośbę faktem, iż był zdekoncentrowany 

ponieważ odczuwał skutki przeziębienia, spotęgowane długotrwałą podróżą z Wrocławia do 

Gdańska. Dodatkowo stres był spotęgowany faktem, iż obawiał się czy kolokwium się odbędzie 

z powodu braku quorum. Kolokwium rozpoczęło się z 60 minutowym opóźnieniem.  

Dziekan zaproponował, aby uchylić uchwałę o nienadaniu tytułu doktora  habilitowanego, a 

następnie uwzględnić powtórzenie kolokwium, które może nastąpić w terminie nie krótszym 

niż 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały. 

Głos zabrał prof. dr hab. Mieczysław Nurek, który zasugerował, iż powinniśmy pokryć koszty 

związane z podróżą dr. Serwatki.  
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Dziekan potwierdził, że pokryjemy koszty związane z powtórzeniem kolokwium, chociaż dr 

Serwatka zapewnił, że takie koszty może ponieść.  

Prof. dr hab. Jan Iluk zapytał o formułę powtórzenia kolokwium. 

Dziekan poinformował, że kolokwium będzie powtórzone na podstawie tych samych recenzji, 

ale pytania będą nowe.  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad uchyleniem uchwały z dnia 18.10.2013r. o 

nienadaniu dr Tomaszowi Serwatce stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  19 głosów za,  6 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zgodą na powtórzenie kolokwium 

habilitacyjnego dr. Tomasza Serwatki w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia podjęcia 

uchwały. 

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  18 głosów za,  7 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad.4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił wniosek dr. Huberta 

Bilewicza z Instytutu Historii Sztuki o zatrudnienie od 01.12.2013 r. na stanowisku adiunkta 

(konkurs) w Zakładzie Historii Sztuki Nowoczesnej na umowę o pracę na czas określony od 

01.12.2013 r. do 30.09.2018 r. 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

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

Ad. 5.1 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr Agnieszki Warzochy 

 

prof. UG dr hab. Tomasz Torbus – promotor 

dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 22.11.2013 r., godz. 12.30 

  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
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Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. 

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

 

Ad. 5.2 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Michałowi Przepiórce  

 

temat: Uzbrojenie i taktyka armii hetyckiej od XVIII do XIII w p.n.e. 

 

prof. dr hab. Jan Iluk – promotor 

prof. UG dr hab. Ireneusz Milewski – przewodniczący 

prof. UG dr hab. Wiktor Kłoczko – recenzent 

prof. dr hab. Piotr Taracha  – recenzent 

prof. UG dr hab. Lech Czerniak 

prof. UG dr hab. Beata Możejko 

prof. UG dr hab. Anna Paner 

prof. UG dr hab. Marek Smoliński 

prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

termin egzaminu:  22.11.2013 r., godz. 12.00  

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.3 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie historii mgr. Karolowi Nawrockiemu  

 

temat: Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie  

           elbląskim 1976-1989 

 

prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. UG dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący 

Obrona odbyła się 25.10.2013 r. o godz.13.00  

Specjalność: historia najnowsza Polski  

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  22 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.4 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie historii mgr. Piotrowi Derengowskiemu  
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temat: Polacy w wojnie secesyjnej 1861-1865 

 

prof. UG dr hab. Barbara Szordykowska – promotor 

prof. UG dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

Obrona odbyła się 8.11.2013 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6 

Prof. UG, dr hab. Anna Paner, Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i 

Historii Sztuki, przedstawiła sprawozdanie za rok akademicki 2012/2013. 

 

Profesor Paner przekazała informację o liczbie słuchaczy Wydziałowych Studiów 

Doktoranckich Historii i Historii sztuki: 

 - na I roku było 21 słuchaczy,  

 - na II roku – 30 słuchaczy ,  

 - na III roku – 21 słuchaczy, 

 - na IV – 21 słuchaczy , 

 - na przedłużonym IV – 17 osób.  

 

W roku akademickim 2012/2013, 16 osób otworzyło przewody doktorskie, 4 osoby obroniły 

się w trakcie studiów doktoranckich i 4 osoby obroniły się po zakończeniu studiów 

doktoranckich. 

 

Profesor  Anna Paner przekazała informacje,  że pomoc materialna została przekazana w dwóch 

transzach. Komisja Stypendialna dokonała podziału środków i 23% dotacji zostało 

przeznaczonych na stypendia socjalne, a 77%  dotacji na stypendia naukowe. W semestrze 

zimowym stypendium socjalne wyniosło 400,00 zł; stypendium socjalne zwiększone 500,00 zł;  

zapomoga losowa 400,00 zł;  stypendium socjalne dla niepełnosprawnych 250,00 zł i 

stypendium naukowe 918,00 zł. W semestrze letnim stypendium socjalne wyniosło 280,00 zł, 

socjalne zwiększone 337,00 zł; zapomoga losowa 340,00 zł; stypendium socjalne dla 

niepełnosprawnych 180,00 zł i stypendium naukowe 400,00 zł. 

 

Profesor Paner poinformowała, iż po analizie 94 sprawozdań uzyskała informację o 

osiągnięciach doktorantów, którzy opublikowali 3 monografie, 59 artykułów, 59 artykułów 

złożyli do druku, wygłosili 90 referatów na konferencjach w Polsce i 11 referatów poza 

granicami kraju, 1 doktorant aplikował o grant Narodowego Centrum Nauki, pozostali 

uczestniczyli w 4 projektach.  
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Profesor Anna Paner przekazała również informację, iż trwają zaawansowane prace nad 

pismem doktorantów „Argumenta Historica” i ma nadzieję, że w następnym roku się ono ukaże. 

 

Ad. 7 

Protokoły posiedzenia Rady Wydziału z dnia 27 września i 11 października 2013 r., zostały 

zatwierdzone w głosowaniu tajnym przy 38 głosach za i 2 wstrzymujących się. 

 

Ad.8.1 

Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, Dyrektor Instytutu Historii zwróciła się do Rady z prośbą 

o zgodę na prowadzenie wykładów na kierunku Niemcoznawstwo studia I stopnia przez dr. S. 

Różańskiego. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8.2 

Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, Dyrektor Instytutu Historii zwróciła się do Rady z prośbą 

o zgodę na prowadzenie wykładów na kierunku Religioznawstwo studia I stopnia przez dr. W. 

Gajewskiego. 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 73 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.3 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, poinformował, iż w rektoracie 

zostało powołane Biuro Grantów Krajowych, które będzie służyć pomocą administracyjną przy 

składaniu wniosków. Wszelkich informacji udziela w tej sprawie Pani Karolina Kalksztejn – 

Wenta. 

 

Prodziekan Lewalski poinformował, iż zakup książek zagranicznych z zamówienia 

czerwcowego nadal jest realizowany, ale przekroczony został (o 12 tys.) przyznany dla 

Wydziału limit i dlatego Prodziekan przygotował pismo skierowane do Przewodniczącego 

Rady Bibliotecznej z prośbą o zwiększenie limitu na zakup książek zagranicznych. 

 

Prodziekan ds. Nauki poinformował, że Wydział przygotowuje wniosek o przyznanie 

uprawnień do nadania stopnia doktora w dyscyplinie  archeologia co będzie się wiązało z 

wypełnieniem wielu dokumentów i dlatego prodziekan uprzedził, że pracownicy mogą 

otrzymać liczne dokumenty z prośbą o ich wypełnienie. 

 

Dziekan poinformował, że zaprosił na kolejne posiedzenie Rady Wydziału, dnia 6.11.2013 r., 

Rektora ds. Nauki, prof. dr hab. Grzegorza Węgrzyna.   
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Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidka Muszyńska 

 

 

 


