
Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 26.09.2014 r. 
 
Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 
hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył Pani dr Annie 
Mazurkiewicz medal Edukacji Narodowej.  
 
Następnie Dziekan wręczył nagrodę Rektora za uzyskanie tytułu profesora. Pani prof. dr hab. 
Małgorzacie Omilanowskiej i prof. dr hab. Witoldowi Świętosławskiemu.  
 
Nagrody jubileuszowe otrzymali: 
  - prof. dr hab. Mieczysław Nurek - jubileusz 45-lecia pracy , 
  - prof. dr hab. Edmund Kizik.- jubileusz 30-lecia pracy, 
  - Aleksander Jafra – jubileusz 45-lecia pracy, 
  - prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński- jubileusz 20-lecia pracy. 
 
Dziekan pogratulował dr. hab. Piotrowi Perkowskiemu otrzymania nominacji w Konkursie 
o Nagrodę im. Jana Długosza za książkę „Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa 
i warunki bytowe w latach 1945–1970”. 
 
Dziekan pogratulował prof. UG, dr hab. Wojciechowi Bębnowi otrzymania I nagrody w kategorii 
najlepsza książka naukowa wydana przez Wydawnictwo UG za książkę „Aborygeni, pierwsi 
nomadzi. Życie i kultura”. 
 
Dziekan przedstawił najnowsze publikacje pracowników: 
 

1. Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XIII-XVI w.), pod red. Anny Kołodziejczyk, 
Rafała Kubickiego, Marka Radocha, ISBN 978-83-938820-0-7,  Olsztyn-Gdańsk 2014 
(recenzent Beata Możejko) 

2. Litwa i jej sąsiedzi w relacjach wzajemnych (XVII-XIX w.),pod red. Iwony Janickiej, Anny 
Kołodzieczyk, ISBN 978-83-938820-4-5, Olsztyn-Gdańsk 2014 (recenzent Roman 
Jurkowski). 

 

 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 
1. Wniosek o utworzenie i uruchomienie wspólnie z Wydziałem Filologicznym Studium 

Humanitatis. 
 
2. Wnioski Dyrekcji Instytutu Historii oraz Dyrekcji Instytutu Archeologii i Etnologii UG 

dotyczące przyznania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w 
roku akademickim 2013/2014 

 
3. Sprawy personalne.  
 
4. Wniosek dotyczący  zatwierdzenia limitu długu  punktowego ECTS w roku 

akademickim 2014/2015. 
 
5. Sprawy doktorskie. 
 
6. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki. 



 
7. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 lipca 2014 r. 2014 r. 
 
8. Sprawy bieżące. 

 
 
Ad. 1  
Głos zabrała Pani prof. dr hab. Zofia Głombiowska z Wydziału Filologicznego, która przedstawiła 
charakterystykę nowego kierunku studiów  licencjackich o nazwie „Studium Humanitatis”.  
 
Pani profesor podkreśliła, że kierunek miałby charakter międzywydziałowy i byłby realizowany 
przez Wydział Filologiczny i Wydział Historyczny UG, przy współpracy z innymi wydziałami. 
 
Studium Humanitatis w możliwie najpełniejszy sposób miałoby wprowadzać studenta w tradycje 
cywilizacji i kultury europejskiej, uwzględnia bowiem dwa podstawowe nurty, jakie złożyły się na 
europejską tożsamość: szeroko rozumianą kulturę grecko-rzymską oraz chrześcijaństwo.  
 
Od drugiego roku studiów słuchacze mieliby możliwość wyboru dwóch specjalności: filologicznej i 
historycznej. Wprowadzą one studenta w warsztat – odpowiednio – badacza literatury lub historyka. 
Specjalność filologiczna w połączeniu z dużą dawką obligatoryjnych przedmiotów historycznych i 
– odwrotnie – specjalność historyczna, uzupełniona obligatoryjnymi przedmiotami filologicznymi, 
da absolwentom szeroką, ale dobrze ugruntowaną wiedzę humanistyczną, jakiej nie mają 
absolwenci innych studiów humanistycznych. 
 
Podczas trzyletnich studiów licencjackich na kierunku Studium Humanitatis osiągnąć można 
podstawową, niezbędną dla każdego kulturalnego Europejczyka, znajomość języków starożytnych, 
łaciny i greki,  proponujemy również w dużym wymiarze naukę języka włoskiego aż do osiągnięcia 
poziomu B 2. Warto dodatkowo podkreślić, że zestawienie w programie studiów greki, łaciny i  
języka włoskiego, czyli najbardziej bezpośredniej kontynuacji łaciny, stanowi niezbędną podstawę 
do rozwijania zainteresowań w zakresie językoznawstwa ogólnego i porównawczego.  
 
Głos zabrał prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski sugerując, że uruchomienie tego kierunku 
może spowodować odpłynięcie kandydatów z kierunku historia. Głos w dyskusji i zapytania 
zgłaszali prof. UG, dr hab. Anna Paner, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. UG, dr hab. Marcin 
Kaleciński. 
 
Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  21 głosów za,  6 wstrzymujących się i 12 przeciwnych. 

Ad. 2. 
Dziekan poinformował, iż w Instytucie Historii i Instytucie Archeologii i Etnologii odbył się 
konkurs na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014. 
 
Głos zabrał dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, który przedstawił 
laureatów z Instytut Historii: 
- I miejsce -  Pan Krzysztof Chalimoniuk za pracę  „Konsulat Republiki Czechosłowackiej  
  w Gdyni w latach 1937-1939”, powstałą na seminarium prof. UG, dra hab. Klemensa Bruskiego.  
- Wyróżnienie – Pan Maciej Wojcieszak za pracę  „Zachodniorzymskie zgromadzenia biskupie 
   wobec wybranych problemów społecznych epoki (IV-V wiek)”, napisaną pod kierunkiem  
   prof. UG, dra hab. Ireneusza Milewskiego.  



 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem laureatów. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  35 głosów za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

Głos zabrał dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii, prof. dr hab. Witold Świętosławski i 
przedstawił laureatkę konkursu w Instytucie Archeologii i Etnologii, którą została Pani Dorota 
Sakowicz za pracę magisterską „Lampki oliwne ze stanowiska Negotino Gradiste w Republice 
Macedonia z badań w latach 2007 – 2013”, napisaną pod kierunkiem prof. UG, dr. hab. Nicholasa 
Sekundy. 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem laureatki. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  36 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3a 
Dziekan , prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. Jacka Kriegseisena o zgodę na 
udzielenie urlopu naukowego w terminie od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwnych. 

 

Ad. 3b 
Dziekan , prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o powołanie dr Iwony Janickiej na 
Wydziałowego Koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki od 01.10.2014 r. (powrót z urlopu 
zdrowotnego, zastępstwo pełniła dr Anna Łysiak-Łątkowska). 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujące się i 0 przeciwny. 

 

Ad. 3c 
Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o powołanie dr hab. Barbary 
Klassy na stanowisko kierownika Studium Podyplomowego Historii (po powrocie z wyjazdu 
naukowego do USA, zastępstwo pełnił dr Zbigniew Landowski) 
 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 39 osób. Wynik 



tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
       

Ad. 4 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przedstawił wniosek 
dotyczący  zatwierdzenia limitu długu  punktowego ECTS w roku akademickim 2014/2015.  Limit 
wynosi 12 ECTS na rok.  
 
Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
   
Ad. 5 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
 
Ad. 5.1 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Męczykowskiego 
 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalski – promotor 

prof. UG dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

temat: Uzbrojenie Local Defence Volunteers / Home Guard w latach 1940-1945.Studium  
            z dziejów militarnej kultury materialnej.  
 
Recenzenci: 
  - prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
  - prof. dr hab. Józef Smoliński (Instytut Historii UJK w Kielcach) 
 
 
Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dra hab. 
Mieczysława Nurka. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

  
Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dra hab. Józefa 
Smolińskiego. 
Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 
Ad. 5.2 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Trajdos 
 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski – promotor 
prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  
temat: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988.  
 



Recenzenci: 
   - prof. dr hab. Waldemar Moska (AWFiS w Gdańsku)  
   - prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 
 

Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Stegner i zauważył, iż zgodnie z sugestią prof. dr hab. Marka 
Andrzejewskiego należy dbać o to żeby recenzenci byli najbardziej kompetentni i w związku z tym 
profesor Stegner zaproponował na recenzenta dr. hab. Artura Pasko, który zajmuje się sportem od 
lat. 
 
Głos zabrał prof. dr hab. Marek Andrzejewski, który stwierdził, że prof. Stegner zabrał głos nie 
przypadkowo i ma to związek z nieporozumieniem z poprzedniej rady dotyczące głosowania w 
sprawie recenzentów Pana Labudy. 
 
W wyniku dyskusji Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad zdjęciem punktu z obrad Rady. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 
Ad. 5.3 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Łukaszowi Cherkowi  
 
temat: John McCloy i amerykańska polityka wobec powojennych Niemiec, 1944-1952. 
 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  
prof. dr hab. Marek Andrzejewski - recenzent             
prof. dr hab. Jadwiga Kiwerska – recenzent 
prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt 
prof. UG dr hab. Igor Hałagida 
prof. UG dr hab. Arnold Kłonczyński 
prof. UG dr hab. Franciszek Nowińsk 
prof. UG dr hab. Marek Stażewski 
 
Proponowany termin egzaminu: 10.10.2014 r., godz.12.00 
 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 
Ad. 5.4 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii 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  
Obrona odbyła się 19.09.2014 r. o godz.12.00 



Specjalność: historia najnowsza powszechna 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 
Ad. 6.1 
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 
Paner przedstawiła wnioski o stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe. 
 
Kandydaci: 
 - doktorantka Irina Gavrash 
 - doktorant Wojciech Podjacki 
 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad wnioskiem doktorantki Iriny Gavrash. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych.     

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania nad wnioskiem doktoranta Wojciecha Podjackiego. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  34 głosy za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
   

Ad. 6.2 
Kierownik Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG dr hab. Anna Paner 
przedstawiła wniosek o wyrażenie  zgody na powierzenie dr. Jackowi Bielakowi prowadzenia 
wykładów  w roku ak. 2014/2015  na Studiach Doktoranckich Historii i Historii Sztuki  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 7 
Protokół, posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 lipca 2014 r. został zatwierdzony jednogłośnie w 
głosowaniu tajnym.  
 
Ad. 8a 
Prof. dr hab. Witold Świętosławski przedstawił wniosek Instytutu Archeologii i Etnologii  o 
powierzenie w roku ak. 2014/2015 wykładów i seminariów na kierunku Archeologia osobom 
niebędącym  samodzielnymi pracownikami naukowymi.  
 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 



    
Ad. 8b 
Prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki przedstawił wniosek Instytutu Historii  o powierzenie w roku 
ak. 2014/2015 wykładów i seminariów na kierunku Historia osobom niebędącym  samodzielnymi 
pracownikami naukowymi. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 
Ad. 8c   
Dr Jacek Bielak przedstawił wniosek Instytutu Historii sztuki o powierzenie w roku ak. 2014/2015 
wykładów i seminariów na kierunku Historia Sztuki osobom niebędącym  samodzielnymi 
pracownikami naukowymi. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych.          

 
 

Ad. 8d 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przedstawił 
informację dotyczącą wyników rekrutacji na studia na Wydziale Historycznym w roku 
akademickim 2014/2015. 

Głos zabrał prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki, który przekazał informację na temat organizacji 
zajęć w semestrze zimowym. Dyrektor poinformował, iż pojawią się trudności związane z dużą 
liczebnością grup i brakiem sal, co wynika z faktu, iż otworzyliśmy nowy kierunek – 
Krajoznawstwo i turystyka historyczna II stopień i po raz pierwszy odbędą się zajęcia dla trzeciego 
roku Niemcoznawstwa. Dyrektor prosił o wyrozumiałość dotyczącą kwestii organizacyjnych.  

Głos zabrał prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który zaprosił na uroczystą 
premierę filmu dokumentalnego o obronie Poczty Polskiej zatytułowanego „14 godzin - pierwsi 
w walce (90')” w reż. Wiesława Kwapisza, która odbędzie się w dniu 15 października br., o godz. 
18.00, w auli 1.43. Dodatkowa projekcja dla studentów i wykładowców zaplanowana jest o godz. 
12.15 (także w auli 1.43). Wstęp wolny. Premiera filmu odbędzie się pod patronatem honorowym 
Jego Magnificencji prof. dr hab. Bernarda Lammka. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 
 


