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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 21.02.14r. 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych. 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego: 

1. „Historia – Mentalność – Tożsamość. Rosja i Europa Zachodnia w polskiej i ukraińskiej 

historiografii XIX i XX wieku, pod redakcją Eugeniusza Koko, Magdaleny Nowak i 

Leonida Zaszkilniaka, Gdańsk 2013; 

2. „Gdynia – Zachód. Z przeszłości w przeszłość”, pod red. Tadeusza Stegnera, Gdynia 2014. 

Prorektor ds. Studentów, prof. dr hab. Józef Arno Włodarski i Dziekan wręczyli studentom nagrody 

Rektora za wyniki w nauce, działalność kulturalną, osiągnięcia sportowe i działalność społeczną. 

Nagrody otrzymali: Marzena Ostrowska (Historia), Paweł Liwinienko (Archeologia), Wojciech 

Sokołów (Historia), Anna Pacholska (Religioznawstwo), Paulina Gugała (Historia), Beata 

Kiedrowska (Niemcoznawstwo), Emilia Labudda (Historia), Paweł Schimmelpfenning 

(Archeologia), Łukasz Żejmo (Historia), Anna Liedtke (Historia), Marlena Orzechowska 

(Krajoznawstwo i turystyka historyczna). 

Dziekan podziękował pracownikom za zorganizowanie Szkoły Zimowej, której pomysłodawcą była 

Pani prof. UG, dr hab. Anna Paner i prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński. Profesor podziękował 

również pracownikom, którzy w trakcie trwania Szkoły Zimowej poprowadzili dla uczniów szkól 

średnich zajęcia. Podziękowania zostały skierowane do dr Iwony Janickiej, dr Anny Łysiak-

Łątkowskiej, prof. UG, dr hab. Gabrieli Majewskiej, dr Anny Mazurkiewicz, prof. UG, dr hab. 

Iwony Sakowicz, prof. UG, dr. hab. Grzegorza  Berendta, dr Michała  Kosznickiego, dr. hab. 

Sławomira Kościelaka, prof. UG, dr. hab. Ireneusza Milewskiego, prof. UG, dr. hab. Grzegorza 

Szamockiego, prof. UG, dr hab. Sobiesława  Szybkowskiego. 

Głos zabrał Prof.UG, dr hab. Grzegorz Berendt, który poprosił o uczczenie minutą ciszy osób, które 

zginęły Majdanie w Kijowie. 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr. 

hab. Witoldowi Świętosławskiemu zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. – 

przyjęcie recenzji i wniosek o przekazanie do dalszego procedowania. 

2. Wniosek  Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr. Piotrowi Perkowskiemu zgodnie z procedurą obowiązującą przed 

01.10.2011 r. – przyjęcie recenzji i wniosek o podjęciu uchwały o dopuszczeniu do 

kolokwium habilitacyjnego.                                                    
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3. Regulamin wyłaniania kandydatów do nagród Rektora UG spośród pracowników naukowo-

dydaktycznych Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego    

 

4. Limity i terminy rekrutacji 2014/2015 . 

 

5. Sprawy doktorskie. 

 

6. Sprawy Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki.     

 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału Historycznego w dniu 24 stycznia 

2014 roku.  

 

8. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej 

do przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora nauk humanistycznych dr. hab. Witoldowi 

Świętosławskiemu zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. – przyjęcie recenzji i 

wniosek o przekazanie do dalszego procedowania. 

Dziekan poinformował, iż  Komisja Wydziałowa do sprawy wniosku o nadanie tytułu profesora dr. 

hab. Witoldowi Świętosławskiemu, w składzie prof. dr hab. Marian Głosek, prof. dr hab. Tadeusz 

Poklewski-członkowie, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - przewodniczący, zapoznała się z 

ocenami dorobku naukowego i dydaktycznego Kandydata, które nadesłali prof. dr hab. Jan 

Szymczak (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Krzysztof Wachowski (Uniwersytet Wrocławski), 

powołani przez Wydział Historyczny UG, oraz prof. dr hab. Andrzej Buko (Uniwersytet 

Warszawski) i prof. dr hab. Marian Rębkowski (Uniwersytet Szczeciński), powołani przez 

Centralną Komisje ds. Stopni i Tytułów Naukowych. 

Wszyscy Recenzenci uznali, że dorobek naukowy i dydaktyczny, a także organizacyjny Kandydata 

spełnia warunki zawarte w art. 27 ust. 45 ustawy z 14 marca 2003 r. i pozwala uznać wniosek o 

nadanie dr hab. W. Świętosławskiemu tytułu profesora za w pełni uzasadniony. Komisja 

Wydziałowa rekomenduje więc Radzie Wydziału Historycznego poparcie wniosku o nadanie dr. 

hab. Witoldowi Świętosławskiemu tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk 

humanistycznych. 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 31 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad.2 

Wniosek  Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr. Piotrowi Perkowskiemu zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 

przedstawił prof. dr hab. Tadeusz Stegner.   

 

Profesor poinformował, że Komisja powołana na posiedzeniu Rady Wydziału Historycznego 

Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 07 VI 2013 r., do przeprowadzenia procedury habilitacyjnej w 

dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność historia Polski i powszechna 

XX wieku, doktora Piotra Perkowskiego w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Stegner, 

przewodniczący oraz prof. dr hab. Eugeniusz Koko, prof. dr hab. Mieczysław Nurek, prof. U.G., dr 

hab. Igor Hałagida, prof. U. G., dr hab. Marek Stażewski, stwierdza, że powołani recenzenci 

rozprawy habilitacyjnej w osobach: prof. dr hab. Jerzego Kochanowskiego z Uniwersytetu 

Warszawskiego, prof. dr hab. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, 

prof. dr hab. Andrzeja Staniszewskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i prof. Akademii 

Pomorskiej w Słupsku, dr hab. Romana Drozda nadesłali recenzje i wszystkie cztery są pozytywne. 

 

Profesor Stegner poinformował, że recenzenci wysoko ocenili dorobek habilitanta obejmujący 

prace związane z dziejami kobiet polskich po II wojnie światowej, polityką społeczną w 

powojennej Polsce oraz historią społeczną i kulturową Gdańska po 1945 roku.  

 

Recenzenci wysoko ocenili aktywność naukową habilitanta, udział w 20 konferencjach w tym 

czterech zagranicznych, kierowanie i udział w grantach, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. 

Zwrócili uwagę na działalność organizacyjną, pełnione funkcje w Instytucie Historii (wicedyrektor 

Instytutu), udział w pracach Komisji Historii Kobiet PAN, obecnie przy Polskim Towarzystwie 

Historycznym. Ze spraw dydaktycznych za istotne uznano prowadzenie zajęć w języku angielskim 

przez dr. Perkowskiego oraz „zaangażowanie społeczne w popularyzację wiedzy o historii Polski i 

Gdańska, przejawiające się m.in. współpracą z takimi instytucjami i organizacjami, jak Muzeum 

Historyczne Miasta Gdańska, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Towarzystwo 

Przyjaciół Sopotu, Europejskie Centrum Solidarności". 

Oceniając rozprawę habilitacyjną, recenzenci zwrócili uwagę na podstawę źródłową pracy. 

Podkreślili,  że oprócz licznych materiałów archiwalnych, prasy, wspomnień, publicystyki, 

reportaży wykorzystał też teksty literackie czy kroniki szkolne. Recenzenci wysoko oceniają styl 

pisarstwa dr Perkowskiego, stwierdzając, że habilitant ma „łatwość precyzyjnego wyrażania myśli 

i pisania tekstów naukowych w sposób przystępny i zrozumiały, jednocześnie bez szkody dla ich 

jakości".  

 

Podsumowując, wszyscy recenzenci zawarli na końcu swoich recenzji pozytywne konkluzje i w  

związku z tym, że poziom i jakość dorobku naukowego oraz rozprawa habilitacyjna 

odpowiadają wymaganiom stawianym w artykule 17 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o tytule 

i stopniach naukowych, Komisja wnioskuje o dopuszczenie dr. Piotra Perkowskiego do 

dalszych etapów przewodu i wyznaczenie terminu kolokwium habilitacyjnego. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
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Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  25 głosów za,  3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Termin przeprowadzenia kolokwium wyznaczono na dzień 28.03.2014 r., godz. 13. 

 

Ad.3 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przystąpił do omówienia Regulaminu 

wyłaniania kandydatów do nagród Rektora UG spośród pracowników naukowo-dydaktycznych 

Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Na wstępie Prodziekan Lewalski przypomniał,  iż komisja do opracowania kryteriów 

motywacyjnych dla nauczycieli akademickich została powołana na początku ubiegłego roku. Jej 

zadaniem było zaproponowanie kryteriów, które staną się podstawą do podziału zapowiedzianej II i 

III transzy środków przeznaczonych na podwyżki dla nauczycieli akademickich. Komisja, w 

składzie Prodziekan ds. Nauki i Dyrektorzy Instytutów, wypracowała kryteria, które potem zostały 

zaprezentowane i przedyskutowane na posiedzeniach rad instytutów. Prof. UG, dr hab. Sobiesław 

Szybkowski w trakcie posiedzenia Rady Instytutu Historii, zgłosił propozycje, powiększenia jej 

składu o członków niepełniących  funkcji. Komisja w poszerzonym składzie zebrała się w 

listopadzie 2013 r. Spotkanie zostało zdominowane rozmowami na temat wydzielonego funduszu 

motywacyjnego, który budził wiele wątpliwości. Wątpliwości spowodowały, że rozmowy nad 

wydzieleniem funduszu motywacyjnego zostały zawieszone, a Komisja w pierwotnym składzie 

zajęła się opracowaniem regulaminu wyłaniania kandydatów do nagród Rektora, który został 

Państwu przesłany do zapoznania się z jego założeniami.  

 

Głos zabrał Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, który poinformował, że jednym z celów 

powstania regulaminu było wyszczególnienie osiągnięć dydaktycznych nauczycieli akademickich 

premiowanych nagrodą, natomiast drugim  celem było stworzenie procedur przyznawania nagród i 

regulamin je rzeczywiście porządkuje.  

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. Wynik 

tajnego głosowania –  43 głosy za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił limity i 

terminy rekrutacji  na rok 2014/2015 . 

 

Proponowane limity przyjęć: 

- studia stacjonarne I stopnia: 

      Archeologia – 110 
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      Etnologia – 50 

      Historia – 110 

      Historia sztuki – 60 

      Krajoznawstwo i turystyka historyczna – 60 

      Niemcoznawstwo – 90 

      Religioznawstwo – 60 

 

- studia stacjonarne II stopnia: 

      Archeologia – 30 

      Etnologia – 35 

      Historia – 60 

      Historia sztuki – 32 

      Krajoznawstwo i turystyka historyczna – 60 

 

  - studia niestacjonarne I stopnia 

      Etnologia – 30 

      Historia – 60 

      Historia sztuki – 60 

      Krajoznawstwo i turystyka historyczna – 60 

      Religioznawstwo – 50 

 

   - studia niestacjonarne II stopni 

       Historia – 60 

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, to lipiec 2014 r., na studia stacjonarne  II stopnia 

i zaoczne – wrzesień 2014 r. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 47 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  46 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5 

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

Ad. 5.1 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr Michaliny Petelskiej.  

 

temat: Działalność Georga Brandesa w oczach polskich środowisk 

opiniotwórczych  

             w latach 1885-1914. 
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prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka  - przewodnicząca  

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr hab. Barbary Szordykowskiej – prof. UG dr hab. Arnold 

Kłonczyński 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 5.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu 

pracy mgr. Wojciecha Podjackiego  

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - przewodniczący 

temat: Oblicze ideowo-polityczne Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927-1933) 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 5.3 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr Agnieszki Warzochy 

 

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – promotor 

dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 27.02.2014 r., godz. 11.00  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 28 osób. Wynik 

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

 

Ad. 5.4 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Musiał 
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prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski  - przewodniczący 

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

           Kazimierza Rusinka (1905-1984). 

 

Propozycje recenzentów:  

   - prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

   - prof. UMK, dr hab. Jarosław Kłaczkow  

 

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

Grzegorza Berendta. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  23 głosy za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

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

Jarosława Kłaczkowa. 

Skład Rady Wydziału – 75 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  27 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6a 

Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 

Paner przedstawiła do zatwierdzenia zmiany planu Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii 

i Historii Sztuki w roku akademickim 2014/2015. 

 

Kierownik studiów poinformowała, że zmiana w planie studiów dotyczy maksymalnej liczny 

punktu ECTS (do tej pory było 56), obecnie 45 punktów oraz wymiaru praktyk dydaktycznych. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 46 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  44 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6b 

Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 

Paner poprosiła o zatwierdzenie zmiany składu Rady Programowej Wydziałowych Studiów 

Doktoranckich Historii i Historii Sztuki (w miejsce mgr. Piotra Kitowskiego - mgr Piotr Giziński). 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
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Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 46 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  44 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 7 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24 stycznia 2014 r., został zatwierdzony w głosowaniu 

tajnym przy 44 głosach za i 2 wstrzymujących się. 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące. 

 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki podziękował Kanclerzowi Uniwersytetu Gdańskiego, 

prof. dr hab. Jerzemu Gwizdale, za jego pomoc w zorganizowaniu pokoju socjalnego dla 

pracowników administracji, podziękował za 8 komputerów,  które zostaną zainstalowane w 

pokojach  pracowników oraz za zgodę na wymianę części okien w budynku na ulicy Bielańskiej. 

Dziekan przekazał Radzie informację, iż została powołana komisja, której zadaniem są prace 

zmierzające do dostosowania budynku na ulicy Bielańskiej dla osób niepełnosprawnych. Dziekan  

poinformował również, iż stara się o zgodę na remont całościowy budynku przy ulicy Bielańskiej. 

 

Dziekan poinformował członków Rady, iż w najbliższym czasie będą podejmowane działania 

zmierzające do zreformowania działalności statutowej. W tym celu zostało do pracowników 

skierowane pismo z prośbą o określenie swoich zamierzeń wydawniczych. Dziekan zauważył, że 

część środków z działalności statutowej należałoby przeznaczyć na współpracę zagraniczną oraz na 

tłumaczenia na języki kongresowe prac naukowych pracowników Wydziału. 

 

Głos zabrał Prodziekan Lewalski, który poinformował, iż zakup publikacji zagranicznych z 

poprzedniego zamówienia będzie sukcesywnie realizowany, ale poprosił o przygotowywanie nowej 

listy zamówienia na bieżący rok. Prodziekan podziękował za przygotowanie ankiet aplikacyjnych 

czasopism i poprosił o bieżące wprowadzanie publikacji do bazy „expertus”. 

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, przypomniał, iż na Wydziale obowiązuje indeks 

elektroniczny i oceny należy uzupełnić do dnia 14.03.2014 r., ponieważ po tym terminie system 

zostanie zablokowany. 

Prodziekan poinformował również że już wkrótce zostanie uruchomiona nowa strona Wydziału 

Historycznego, za przygotowanie i administrowanie której, podziękował Pani Lidii Muszyńskiej i 

Aleksandrowi Jafrze. Prodziekan podziękował również za przygotowanie oferty i zakładki na nowej 

stronie dotyczącej Erasmusa, Pani Annie Mazurkiewicz. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidka Muszyńska 
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