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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 24.01.2014r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału prowadził Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski. Na 

wstępie przywitał wszystkich zebranych i w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko adiunkta habilitowanego dr. hab. Wojciecha 

Gajewskiego w Zakładzie Historii Starożytnej w Instytucie Historii UG. 

2. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich. 

3. Wniosek o podjęciu uchwały w sprawie uzyskania przez Wydział Historyczny UG uprawnień do 

nadawania stopnia doktora w dyscyplinie archeologia. 

4. Przyjęcie warunków rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 

5. Wybór książki do konkursu Wydawnictwa UG na najlepszą publikację naukową dydaktyczną i 

przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej, wydana w Wydawnictwie UG. 

6. Informacja o ocenie Wydziału Historycznego zawartej w raporcie "Studenci Uniwersytetu 

Gdańskiego 2013. Proces dydaktyczny w Uniwersytecie Gdańskim w ocenie studentów". 

7. Sprawy personalne. 

8. Sprawy doktorskie. 

9. Sprawy Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki. 

10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 6 grudnia 2013 r. 

11. Sprawy bieżące. 

 

Profesor Lewalski zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego: 

1. Acta Casubiana, tom XV, Gdańsk 2013; 

2. Pro Memoria, Jan Piepka (1926-2001), pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk  

    2013; 

3. “Słowińcy – ich dzieje i kultura (do 1956 r.), opracowanie i redakcja naukowa A. Kwaśniewska,  

    Gdańsk- Kluki 2013.  

 

Ad. 1 

Dziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 

stanowisko adiunkta habilitowanego  dr. hab. Wojciecha Gajewskiego w Zakładzie Historii Starożytnej w 

Instytucie Historii UG. 

 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu –  46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. Wynik tajnego głosowania –  39 

głosów za,  2 głosy wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
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Ad. 2a 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, poprosił o przedstawienie wniosków o 

przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 

całokształt dorobku, obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne  

 

Zgłoszone zostały dwa wnioski: prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego i prof. dr. hab. Józefa 

Borzyszkowskiego. 

 

Pierwszy wniosek dotyczący prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego przedstawił Prof. dr hab. Eugeniusz Koko. 

 

Drugi wniosek dotyczący prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego przedstawił  Prof. UG, dr hab. Arkadiusz 

Janicki. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowały 42 osoby.  

Wynik tajnego głosowania:  

-  Marek Andrzejewski – 23 głosy,  

-  Józef Borzyszkowski – 19 głosów,  

 

W głosowaniu większą ilość głosów uzyskał prof. dr hab. Marek Andrzejewski i wniosek dotyczący jego 

osoby zostanie skierowany do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Ostateczną decyzję o skierowaniu go do  

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmie Kolegium Rektorskie i Senat.  

 

 

Ad. 2b 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, poprosił o przedstawienie wniosków o 

przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 

prace habilitacyjne.  

W tym przypadku prodziekan zaproponował członkom RW głosowanie przy pomocy kartek z możliwością 

oddania głosów na dwie kandydatury. Ten sposób głosowania, argumentował prodziekan, w jakiejś mierze 

wyrównuje szanse kandydatur z mniejszych liczebnie Instytutów. Wobec propozycji nie zgłoszono 

sprzeciwów i zastrzeżeń. 

Wybrano jednogłośnie komisję skrutacyjną w składzie: 

  - prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący 

  - prof. UG, Iwona Sakowicz - członek 

  - dr Anna Łysiak-Łątkowska – członek 

 

Pierwszy wniosek dotyczący książki dr hab. Barbary Klassy – “Obraz Polski i Polaków w historiografii 

amerykańskiej XIX i początków XX wieku”, Gdańsk 2012 r., ISBN 978-83-7326-889-0, przedstawił Prof. dr 

hab. Krzysztof Kowalski. 

 

Pozycję dr. hab. Wojciecha Gajewskiego – “Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu”, Gdańsk 2013 

r., ISBN 978-83-7865-055-3, przedstawił  Prof. dr hab. Jan Iluk. 

Trzecią pozycję  dr. hab. Sławomira Kościelaka – “Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy 

XVI do końca XVIII wieku”, Gdańsk 2012 r., ISBN 978-83-7865-013-3, przedstawiła Prof. UG, dr hab. 

Gabriela Majewska.   
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Prezentacji czwartej pozycji dr. hab. Andrzeja Wozińskiego – “ W świetle gwiazd. Sztuka i astrologia w 

Gdańsku w latach 1450-1550”, Gdańsk 2012 r., ISBN 978-83-7453-052-1, dokonał dr Jacek Bielak. 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowały 42 osoby.  

Wynik tajnego głosowania:  

 - dr hab. Wojciech Gajewski – 23 głosy, 

 - dr hab. Barbara Klassa – 15 głosów, 

 - dr hab. Sławomir Kościelak – 25 głosów, 

 - dr hab. Andrzej Woziński – 18 głosów. 

 

W głosowaniu największą ilość głosów uzyskała praca habilitacyjna dr. hab. Sławomira Kościelaka. 

 

Ad. 2c 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, poprosił o przedstawienie wniosku o przyznanie 

nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rozprawę doktorską.   

 

Zgłoszony został jeden wniosek dr Huberta Bilewicza za rozprawę doktorską “Tkaniny żakardowe Spółdzielni 

Artystów “Ład”. Kontekst ideowy i artystyczny”. Wniosek przedstawił dr Jacek Bielak. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 40 osób. Wynik tajnego głosowania –  29 

głosów za,  6 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 

 

Ad. 3 
Prodziekan Lewalski przedstawił wniosek o podjęciu uchwały w sprawie uzyskania przez Wydział 
Historyczny UG uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie archeologia. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowały 43 osoby. Wynik tajnego głosowania –  39 

głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 4 

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

na rok akademicki 2015/2016. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 41 osób. Wynik tajnego głosowania –  39 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad.5 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski poprosił o dokonanie wyboru książki do konkursu 

Wydawnictwa UG na najlepszą publikację naukową wydaną w Wydawnictwie UG.  
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Zgłoszono dwa wnioski dotyczące książek: 

 

1. “Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura” – prof. UG, dr. hab. Wojciecha Bębna, 

2. “Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku” –  

    dr. hab. Sławomira Kościelaka. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

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

 

Wyniki tajnego glosowania: 

1. “Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura” – 21 głosów 

2. “Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku” –  20 głosów 

 

W głosowaniu większą ilość głosów uzyskała książka prof. UG, dr. hab. Wojciecha Bębna, “Aborygeni, 

pierwsi nomadzi. Życie i kultura”. 

 

Ad. 6 

Prodziekan Kłonczyński przedstawił informacje o ocenie Wydziału Historycznego zawartej w raporcie 

"Studenci Uniwersytetu Gdańskiego 2013. Proces dydaktyczny w Uniwersytecie Gdańskim w ocenie 

studentów". 

 

Prodziekan poinformował, iż tego rodzaju badania przeprowadzane są na UG od 1995 r., przez Pracownię 

Realizacji Badań Socjologicznych z Wydziału Nauk Społecznych. Co 6 lat badania są powtarzane. 

Wydział Historyczny reprezentowało  w tych badaniach  ponad 180 osób, a były one przeprowadzone w 

październiku. 

 

Wnioski z analizy wyników: 

 ponad 84% studentów naszego Wydziału jest zadowolonych ze studiów na     naszym Wydziale; 

 najlepiej ocenili swoje studia w skali całego Uniwersytetu, studenci etnologii, aż 98% studentów 

jest zadowolona z wyboru kierunku studiów, na 3 miejscu w skali całego roku uniwersytetu 

znalazła się Archeologia, na 12 Krajoznawstwo i turystyka historyczna, na 18 Religioznawstwo, 

na 28 Historia i  na 37 miejscu Historia sztuki i 44 miejsce Niemcoznawstwo; 

 ponad 50% studentów naszego Wydziału pracuje; 

 73% procent naszych studentów studiuje na naszym Wydziale z powodu zainteresowań; 

natomiast nie studiują na naszym Wydziale z powodu możliwość uzyskania dobrej pracy – 9%, 

 ocena poziomu kształcenia – 48% studentów określiła poziom jako wysoki, a 47% jako  średni 

 55% studentów zwróciło uwagę, ze zmiany w zakresie kształcenia są potrzebne 

 w liczbie odwoływanych zajęć niestety Wydział Historyczny przoduje i duża część studentów 

wskazuje, ze odwołane zajęcia nie są odpracowywane, 

 studenci podkreślili, że ćwiczenia niewiele różnią się od wykładów. 

 
 
Ad.7 
Prodziekan Krzysztof Lewalski przekazał  Radzie informację o konkursie na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego w Instytucie Historii Sztuki w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej, który nie został 

rozstrzygnięty, stąd zgoda Rektora na ponowne rozpisanie konkursu. 

Ad. 8 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
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Ad.8a 

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

 

prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. UG dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 14.03.2014 r., godz. 08.30  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 29 osób. Wynik tajnego głosowania –  23 

głosy za,  5 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8b 

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

publicznej obrony mgr. Michała Przepiórki 

 

prof. dr hab. Jan Iluk – promotor 

prof. UG dr hab. Ireneusz Milewski – przewodniczący 

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

Proponowany termin obrony: 28.02.2014 r. (godz.11.00) 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 

głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8c 

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

publicznej obrony mgr Magdaleny Kosińskiej-Gałęzowskiej 

 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

prof. UG dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

 

Temat pracy: Program odnowy religijnej i obyczajowej w zakonie i państwie krzyżackim podczas rządów 

wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena. 

 

Proponowany termin obrony: 28.02.2014 r. (godz.13.30) 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 29 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 

głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad.9a 

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

zwróciła się do Rady z prośbą o zatwierdzenie zasad rekrutacji i limitu przyjęć na I rok Wydziałowych 

Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki w roku akademickim 2014/2015. 

 

Najistotniejsze wprowadzone zmiany, w stosunku do roku poprzedniego: 

- podwyższenie limitu przyjętych osób do 30, 
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- wprowadzenie nowego zapisu: warunkiem udziału kandydata w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym jest 

  uzyskanie co najmniej 15 punktów. Uzyskanie 15 punktów nie gwarantuje  przyjęcia na studia doktoranckie. 

  O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 41 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 

Ad.9b 

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

zwróciła się do Rady z prośbą o zatwierdzenie składu Komisji Rekrutacyjnej na Wydziałowe Studia 

Doktoranckie Historii i Historii Sztuki w roku akademickim 2014/2015. 

 

Skład Komisji: 

 

- Dziekan Wydziału Historycznego – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej –  

   prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

- Kierownik WSDHiHS – prof. UG dr hab. Anna Paner 

- Dyrektor Instytutu Historii – prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki 

- Dyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. UG dr hab. Tomasz Torbus 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowały 43 osoby. Wynik tajnego głosowania –  38 

głosów za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 9c 

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

zwróciła się do Rady z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć na studiach doktoranckich przez 

niesamodzielnego pracownika nauki dr. Jacka Bielaka. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 41 osób. Wynik tajnego głosowania –  40 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 10 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 6 grudnia 2014 r., został zatwierdzony w głosowaniu tajnym 

przy 38 głosach za i 1 wstrzymującym się i 1 przeciwnym. 

 

Ad. 11 

Przystąpiono do omówienia spraw bieżących. 

 

Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki zwrócił się do Rady z wnioskiem kierownika 

Pracowni Religioznawstwa, dr. hab. Wojciecha  Gajewskiego o zgodę na prowadzenie 45 godzin zajęć “Wstęp 

do religioznawstwa” przez dr. Aleksandra Michalaka. 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na posiedzeniu – 46 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 31. Głosowało 40 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Prodziekan poinformował, iż uzyskaliśmy zwiększenie środków finansowych na utrzymanie potencjału 

badawczego w 2013 r. o 8500.00 zł. 

Prodziekan złożył gratulacje: 

 prof. UG, dr hab. Arkadiuszowi Janickiemu, który otrzymał prestiżową nagrodę główną w XIII edycji 

Konkursu im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego za książkę: “Kurlandia w latach 1795-

1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości”. 

 dr Annie Mazurkiewicz, która na konferencji Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Historycznego 

otrzymała Swastek Prize za najlepszy artykuł opublikowany w periodyku Polish American Studies w 

ciągu minionego roku. Nagrodzony artykuł dotyczący początków współpracy uchodźców z Europy 

Środkowo-Wschodniej w USA po II wojnie światowej zatytułowany: “’Join, or Die’- The Road to 

Cooperation Among East European Exiled Political Leaders in the United States, 1949-1954”.  

 Piotrowi Kitowskiemu  - absolwentowi historii i prawa na Uniwersytecie Gdańskim, 

przygotowującego pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Edmunda Kizika, nagrody Miasta 

Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2013 w kategorii nauk 

humanistycznych. 

 

Prodziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.  

Protokołowała  

mgr Lidka Muszyńska 


