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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 11.04.2014 r. 

 

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

Na wstępie przywitał wszystkich zebranych. Następnie odczytał list gratulacyjny Dziekana Wydziału 

prof. dra hab. Wiesława Długokęckiego dla prof. UG, dr hab. Anny Kwaśniewskiej z Instytutu 

Archeologii i Etnologii z okazji otrzymania wyróżnienia w konkursie „Nauczyciel Roku” im. 

Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Prodziekan list gratulacyjny złożył na ręce dyrektora Instytutu 

Archeologii i Etnologii prof. UG, dr hab. Witolda Świętosławskiego. 

Następnie Prodziekan ds. Nauki wręczył podziękowanie studentce Marzenie Ostrowskiej - Prezes 

Naukowego Koła Historyków UG - za organizację XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków 

Studentów. 

Prodziekan ds. Studenckich, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński wręczył podziękowania za udział 

w targach Akademia 2014, studentom: Marlenie Orzechowskiej, Renacie Borowiec, Marcinowi 

Mocholowi, Łukaszowi Podlaszewskiemu, Kamili Glazer, Sylwii Parais, Martynie Błaszczyk, 

Michałowi Warsiowi, Marcie Szaszkiewicz, Michałowi Kierzkowskiemu, Bartoszowi Buszmanowi, 

Barbarze Kosk, Paulinie Lubockiej i Dorocie Sakowicz. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 
 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej o zatwierdzenie terminu kolokwium habilitacyjnego  

dr. Tomasza Serwatki. 

 

2. Prezentacja strony internetowej Wydziału Historycznego. 

 

3. Informacja o warsztatach z emisji głosu dla  nauczycieli akademickich. 

 

4. Informacja o dofinansowywaniu przedsięwzięć naukowych ze środków Prorektora ds. Nauki. 

 

5. Sprawy personalne. 

 

6. Sprawy doktorskie   

 

7. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 marca 2014 r. 

 

8. Sprawy bieżące. 
 

Ad. 1 

Prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej o zatwierdzenie 

terminu kolokwium habilitacyjnego dr. Tomasza Serwatki, którego termin został wyznaczony na 

dzień 13.06.2014 r. o godz. 13.00. 

 

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

posiedzeniu –  40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 28 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny 

 

Ad. 2 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, zwrócił się do mgr Lidii Muszyńskiej, 

administratora strony www, o zaprezentowanie nowej strony internetowej Wydziału Historycznego. 

Mgr Lidia Muszyńska omówiła poszczególne działy i zakładki strony, zaprezentowała zamieszczone 

treści i zwróciła się do pracowników z prośbą o pomoc w prezentowaniu siebie i swoich osiągnięć 

naukowych na stronie poprzez zamieszczanie informacji na Portalu Nauczyciela. Mgr Muszyńska 

zachęciła również, do prezentowania publikacji książkowych na stronie, jak również do zgłaszania 

wszelkiego rodzaju aktualności, które urozmaicają stronę i zachęcają do wzięcia udziału w 

przedstawionych wydarzeniach.  

 

Ad.3 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, poinformował, iż 

Katedra Logopedii Wydziału Filologicznego przygotowuje warsztaty w wymiarze 40 godzin z emisji 

głosu dla  nauczycieli akademickich. Kurs odbędzie się na przełomie maja i czerwca. 

 

Ad. 4 

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

prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn przypomina, że z środków Prorektora ds. Nauki dofinansowane mogą 

być tylko te przedsięwzięcia, które uzyskały wcześniej finansowanie ze środków poza uczelnianych 

i z zasady tylko takie będą dofinansowywane. 

 

Prodziekan poinformował, iż 24 kwietnia w auli Biblioteki Głównej odbędzie się spotkanie w sprawie 

składania wniosków grantowych. Prodziekan zachęcał do wzięcia udziału w spotkaniu.  

 

Prodziekan poinformował, iż otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 

sprawie wysokości dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 r. Prodziekan 

dla porównania poinformował, iż w zeszłym roku otrzymaliśmy  212 tys. zł, a w tym roku otrzymamy 

370 tys. zł. brutto, co jest efektem uzyskania wyższej kategorii i miłym zaskoczeniem. 

 

 

Ad. 5 

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

Marka Stażewskiego o udzielenie urlopu naukowego w roku akademickim 2014/2015, 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 –  27. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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 Ad. 6 

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

 

Ad. 6.1 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Stanisława Kudławca  

 

temat: Geneza, struktura i działalność Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR 

           w Gdańsku w latach 1945 – 1956 

 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

 

- w miejsce członka komisji prof. AMW dr. hab. Adama Kosidły – prof. UG, dr hab. Arnold 

Kłonczyński 

 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 6.2 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr Agnieszki Warzochy  

 

temat: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii europejskiej 

 

prof. UG dr hab. Tomasz Torbus - promotor 

prof. UG dr hab. Andrzej Woziński - przewodniczący  

 

- w miejsce członka komisji prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej – prof. UG, dr hab. Christofer 

Herrmann  

 

 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 6.3 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr.  Andrzejowi Kulińskiemu 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek  – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 09.05.2014 r., godz. 10.30 
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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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad.6.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Andrzejowi 

Kulińskiemu. 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek  – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 09.05.2014 r., godz. 11.00  

 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 6.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr.  Piotrowi Małeckiemu 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 09.05.2014 r., godz. 11.30 

 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 6.6 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr.  Danielowi 

Budkiewiczowi 

 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 16.05.2014 r., godz. 11.30 

 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 6.7 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Warzochy 

 

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński  - przewodniczący 

temat: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii europejskiej. 

 

Propozycje recenzentów:  

   - prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

   - prof. IS PAN, dr hab. Joanna Sosnowska  

 

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

Małgorzaty Omilanowskiej. 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

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

Joannt Sosnowskiej. 

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6.8 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego 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  

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – recenzent 

prof. UMK, dr hab. Jarosław Kłaczkow – recenzent 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

 

Proponowany termin egzaminu: 09.05.2014 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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 



6 
 

Ad. 6.9 

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

do publicznej obrony mgr Michaliny Petelskiej 

 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

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

 

Temat pracy: Działalność Georga Brandesa w oczach polskich środowisk opiniotwórczych  

                      w latach 1885-1914. 

 

Proponowany termin obrony: 09.05.2014 r. (godz.13.15) 

  

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 –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych 

 

Ad. 7 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 marca 2014 r., został zatwierdzony 38 głosami w 

głosowaniu tajnym, przy jednym głosie wstrzymującym się. 

 

 

Ad.8 

Głos zabrał Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, który poinformował, iż 

zakończyła się przeprowadzana w Instytucie Historii ankietyzacja. Dyrektor poinformował iż drogą 

e-mailową, każdy pracownik otrzyma informację na temat swoich ankiet, a następnie zostaną 

przeprowadzone spotkania z pracownikami każdego Zakładu, na których omówione zostaną wyniki 

przeprowadzonej ankietyzacji. 

 

Głos zabrał, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, który poinformował o wspólnej inicjatywie 

Wydziału Ekonomicznego i Historycznego. Prodziekan poinformował, iż  Wydział Ekonomiczny 

wydaje zeszyty studenckie i zostaliśmy zaproszeni do wydania wspólnego, kolejnego VI tomu, który 

poświęcony będzie zagadnieniom z zakresu historii społeczno-gospodarczej. Koordynatorką 

inicjatywy z ramienia Wydziału Historycznego została dr Iwona Janicka. 

 

Prodziekan, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przekazał informację, iż do 12 kwietnia można 

składać zamówienia na zakup książek zagranicznych. Na ten rok otrzymaliśmy 40 tys. zł na ich zakup. 

 

Prodziekan zachęcił do wzięcia udziału we wspólnej inicjatywnie Wydziału Ekonomicznego i 

Historycznego UG. Wydział Ekonomiczny i Historyczny w dniach 16-17.10.2014 r.,  organizują sesję 

naukową pt. „Wielkomiejscy inwestorzy, mecenasi i filantropii. Kurorty w Europie Środkowej na 

przełomie XIX i XX wieku”. Koordynatorem sesji z ramienia naszego Wydziału został prof. dr hab. 

Tadeusz Stegner. 
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Prodziekan przedstawił również zaproszenie prof. dr. hab. Andrzeja Olubińskiego z UWM w 

Olsztynie do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Bariery rozwoju nauk 

humanistyczno – społecznych i społeczeństwa w świetle systemu parametryzacji”. 

 

Prodziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 

 


