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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 16.05.2014 r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 

hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował dr. hab. 

Piotrowi Perkowskiemu, który za książkę „Gdańsk – miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa 

i warunki bytowe w latach 1945–1970”, został laureatem Nagrody Historycznej POLITYKI 2014 w 

dziedzinie - książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski, w kategorii 

prace naukowe i popularno-naukowe. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek prof. UG, dr hab. Klemensa Bruskiego o zatrudnienie (od 01.06.2014 r.) na 

stanowisku profesora  UG w Instytucie Historii UG na podstawie umowy o pracę na czas 

określony w związku z nabyciem praw emerytalnych. 

2. Zatwierdzenie siatek programowych studiów rozpoczynających się w roku ak. 2014/2015 . 

3. Wniosek o zmianę formy zaliczenia przedmiotu - Wychowanie fizyczne,  z zaliczenia na 

ocenę na zaliczenie bez oceny, na kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia. 

4. Sprawy personalne. 

5. Sprawy doktorskie. 

6. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 kwietnia 2014 r. 

7. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 

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

Klemensa Bruskiego o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Historii 

UG na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01.06.2014 r., w związku z nabyciem praw 

emerytalnych. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  34 głosy za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

 

Ad. 2 

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

zmianach wprowadzonych do poszczególnych siatek, dotyczących głównie wprowadzenia nowego 

przedmiotu ogólnoakademickiego, co spowodowało zmianę punktów ECTS i tym samym 

kkoonniieecczznnoośśćć  zzmmooddyyffiikkoowwaanniiaa  ssiiaatteekk..  PPrrooddzziieekkaann  pprrzzeeddssttaawwiiłł zmiany i przystąpił do zatwierdzenia 

siatek programowych studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015 . 
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   - Etnologia SSL 

     (zmiany: wprowadzenie wykładu ogólnoakademickiego i proseminarium) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 40 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  38 głosów za, 0 wstrzymujących się i  2 przeciwne. 

 

   - Krajoznawstwo SSL 

     (zmiany: wprowadzenie wykładu ogólnoakademickiego i wstępu do badań humanistycznych) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 40 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  40 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych.                                                                  

        

    - Historia SSL 

      (zmiany: przesunięcie wstępu do badań historycznych na I semestr, wprowadzenie wykładu 

       ogólnoakademickiego, zwiększenie liczby godzin na I roku Historii Starożytnej do 60 godzin) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 41 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  40 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

    - Niemcoznawstwo SSL 

      (zmiany: wprowadzenie wykładu ogólnoakademickiego, zmiany w zakresie nauczania historii) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 41 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  40 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

     - Religioznawstwo SSL 

       (zmiany: zniesienie specjalizacji, wprowadzenie przedmiotów do wyboru w bloku Tradycje  

        religijne, usunięcie przedmiotów ogólnych jak np. psychologia) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 40 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 38 głosów za,  2 wstrzymujące się i  0 przeciwnych. 

 

      - Archeologia SSL 

        (zmiany: wprowadzenie wykładu ogólnoakademickiego) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
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posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 40 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

     - Historia sztuki SSL 

       (zmiany: wprowadzenie wykładu ogólnoakademickiego) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 40 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  34 głosy za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

        - Historia MU-2 SSM, Archeologia MU-2 SSM 

          (zmiany: wprowadzenie wykładu ogólnoakademickiego, przesunięcie kilku przedmiotów  

           między semestrami) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 36 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

          - Historia sztuki MU-2 SSM, Etnologia MU-2 SSM 

             (bez zmian) 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  35 głosów za, 2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

                                                                           

      

Ad. 3 

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

o zmianę formy zaliczenia przedmiotu - Wychowanie fizyczne,  z zaliczenia na ocenę na zaliczenie 

bez oceny, na kierunkach studiów stacjonarnych I stopnia. 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 41 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 5.1 a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Anny Krüger.  
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Temat: Cmentarze przy Wielkiej Alei w Gdańsku 1867 – 1970.  

           Studium z dziejów kształtowania się współczesnej kultury funeralnej 

 

dr hab. Sławomir Kościelak – przewodniczący 

prof. dr hab. Edmund Kizik  – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 20 głosów za, 4 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 5.1 b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Aleksandry Gromnickiej. 

 

Temat: Nadmorska architektura wypoczynkowa w Polsce w latach 1956 – 1989 

 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  23 głosy za, 3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.1 c 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Katarzyny Wojtczak. 

 

Temat: Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska 

 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Marcin Kaleciński 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Mirosław Kruk 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus 
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Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 5.2 a 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Andrzeja Hoi. 

 

Temat: Elbląska rodzina Räuberów od XIV do schyłku XVI wieku 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Klemensa Bruskiego – prof. UG dr hab. Rafał 

Kubicki 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 5.2 b 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Łukasza Cherka.  

 

Temat: John McCloy i amerykańska polityka wobec powojennych Niemiec, 1944-1952 

 

  prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 

  prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło - 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 –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 - w miejsce członka komisji prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego – prof. UG, dr hab. Igor 

Hałagida 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 24 głosy za,  0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

 - objęcie funkcji przewodniczącego komisji przez prof. dr. hab. Eugeniusza Kokę 
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Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 5.3 

Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr. Douglasa Shoresa. 

 

Temat: Kazimierz Pułaski - General of Two Nations. A Biographical Study. 

(Kazimierz Pułaski – generał dwóch narodów. Studium biograficzne) 

 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski – promotor 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska  - przewodnicząca 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  25 głosów za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 5.4 a 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Hoi. 

 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 

temat: Elbląska rodzina Räuberów od XIV do schyłku XVI wieku. 

 

Recenzenci: 

 

 prof. dr hab. Roman Czaja (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 prof. UG, dr hab. Klemens Bruski  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 24 głosy za, 3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5.4 b 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Douglasa Shoresa. 
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prof. UG, dr hab. Józef Włodarski – promotor 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska  - przewodnicząca 

temat: Kazimierz Pułaski - General of Two Nations. A Biographical Study. 

(Kazimierz Pułaski – generał dwóch narodów. Studium biograficzne.) 

 

Recenzenci: 

 

 prof. UAM, dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  25 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

 prof. John Gordon (Marine Corps University) 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 5.6 

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

do publicznej obrony mgr Jolanty Musiał. 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski  - przewodniczący 

 

Temat pracy: Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony.  

                     Historia kariery politycznej Kazimierza Rusinka (1905-1984). 

 

Proponowany termin obrony: 06.06.2014 r., godz.13.00 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 5.7 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 

historii mgr Michalinie 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 

 

Obrona odbyła się 09.05.2014 r. o godz.13.15 

Specjalność: historia Polski i powszechna XIX i XX wieku 

 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  27. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 6 

Protokół, posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 maja 2014 r., został zatwierdzony 37 głosami w 

głosowaniu tajnym, przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciwnym.  

 

 

Ad. 7 

Głos zabrał prof. dr hab. Eugeniusz Koko, który przedstawił informację o powstaniu koła Polskiego 

Towarzystwa Historiograficznego. 

 

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

informacje na temat wypełniania elektronicznych protokołów. Prodziekan prosił o zwrócenie uwagi 

na nie wpisywanie ocen osobom, których nie można ocenić, ponieważ na przykład nie uczęszczały 

na zajęcia, oraz podkreślił, iż data wpisu nie może być datą wcześniejszą niż rozpoczęcie sesji. 

Prodziekan zwrócił również uwagę na fakt, iż studenci muszą złożyć prace dyplomowe do dnia 29 

czerwca, a w sytuacji gdy student nie zdąży musi wystąpić o zgodę na przedłużenie sesji.  

 

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

posiedzenie Rady Instytutu odbędzie się dnia 13.06.2014 r., na godzinę przed planowaną Radą 

Wydziału. 

 

 

Prodziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 

 


