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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 14.03.2014 r. 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył studentce Dorocie Sakowicz nagrodę Rektora za 

bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane w roku akademickim 2012/2013. 

Dziekan zaprezentował najnowszą publikację pracownika Wydziału Historycznego: 

1. M. Andrzejewski - „Z dziejów kina w Gdańsku w latach 1896 – 1945”, Gdańsk 2013r. 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek prof. UG dr hab. Gabrieli Majewskiej o zatrudnienie (od 01.04.2014 r.) na 

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

na czas określony w związku z nabyciem praw emerytalnych. 

 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG   dr. hab. 

Andrzeja Wozińskiego w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej  w Instytucie Historii 

Sztuki  UG (od 01.04.2014 r.). 

 

3. Priorytety wydatkowania finansów w ramach DS (propozycje). 

 

4. Informacja na temat wymogów w opisie przedmiotu (sylabusie) w roku akademickim 

2014/2015. 

 

5. Zatwierdzenie zmian w „Regulaminie konkursu na projekty finansowane z działalności 

statutowej”. 

 

6. Informacja o przygotowaniach organizacyjnych do XXII Ogólnopolskiego Zjazdu 

Historyków Studentów. 

 

7. Sprawy personalne. 

 

8. Sprawy doktorskie. 

 

9. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 lutego 2014 r. 

 

10. Sprawy bieżące. 

Ad. 1 

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

Majewskiej o zatrudnienie (od 01.04.2014 r.) na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie 

Historii UG na podstawie umowy o pracę na czas określony w związku z nabyciem praw 

emerytalnych. 
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Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 39 osób. Wynik 

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

 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) 

na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG, dr. hab. Andrzeja Wozińskiego w Zakładzie Historii 

Sztuki Średniowiecznej  w Instytucie Historii Sztuki  UG (od 01.04.2014 r. na czas nieokreślony). 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  38  głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad.3 

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

finansów w ramach DS. 

 

Prodziekan poinformował, iż priorytety są wynikiem analizy ostatniej parametryzacji, która 

odbywała się w czterech obszarach. Z analizy danych wynika iż Wydział najsłabiej wypadł w trzecim 

obszarze dotyczącym materialnych efektów działalności naukowej. Dotyczy to pozyskiwania 

środków w ramach konkursów NCNu. Za każde 100 tys. można było uzyskać jeden punkt, a Wydział 

otrzymał zaledwie cztery. Aby osiągnąć wartość dla jednostki referencyjnej A musiałby  mieć w 

ciągu czterech parametryzowanych lat około 2 mln złotych. Prodziekan poinformował, że właśnie 

dlatego na ten obszar musimy zwrócić szczególną uwagę. Prodziekan przypomniał, że od stycznia 

działa w Rektoracie Biuro Zarządzania Projektami Krajowymi, do którego można się zwracać w 

kwestiach związanych z aplikowaniem w ramach projektów krajowych. Profesor Krzysztof Lewalski 

podkreślił również, że Wydział musi dbać również o ilość publikacji w czasopismach, które dają 

najwięcej punktów, dlatego w priorytetach jest punkt mówiący o popieraniu finansowania 

anglojęzycznych artykułów naukowych pracowników Wydziału, którzy zamierzają je wydać w 

zagranicznych pismach znajdujących się w bazie JCR lub ERIH, wymienionych w części A i C 

wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prodziekan zwrócił także uwagę na kolejny, 

czwarty obszar - pozostałe efekty działalności naukowej, który budzi najwięcej wątpliwości, 

ponieważ każda jednostka zgłaszała tutaj, to co uznała za istotne, a kryteria ich oceny przez KEJN 

trudno uznać za przejrzyste. Prodziekan poinformował, że w tym obszarze chcemy wspierać 

konferencje naukowe międzynarodowe i krajowe spełniające wymogi parametryzacji. Prodziekan ds. 

Nauki, podkreślił, że najlepiej wypadł obszar drugi, dotyczący potencjału naukowego i zauważył, że 

ta punktacja na pewno się zwiększy gdy uzyskamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w 

dyscyplinie archeologia. 

Głos zabrał Dziekan Wydziału, który podkreślił, że władzom Wydziału, zależy na tym,  żeby 

gospodarka finansowa była przejrzysta i żeby wszyscy posiadali wiedzę jakie są priorytety, żeby 
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otrzymaną kategorię A utrzymać. Słabym punktem Wydziału jest mała liczba wniosków do NCNu. 

Dziekan zauważył, że konkurencja jest bardzo duża, ale trzeba próbować i dlatego też priorytetem 

będzie wspieranie projektów składanych do NCN, które w pierwszej próbie aplikacji nie uzyskały 

finansowania, a autor projektu gotowy jest, po stosownej korekcie uwzględniającej uwagi 

recenzentów i ekspertów NCN, złożyć go ponownie. Podkreślił również, to o czym mówił Prodziekan 

ds. Nauki, a więc wspieranie anglojęzycznych artykułów naukowych pracowników Wydziału.  

Prodziekan, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski zapytał, którzy z pracowników posiadają konto 

pozwalające aplikować do NCNu i poinformował, że jest ono podstawą do złożenia wniosku i 

zachęcił do założenia takiego konta. 

 

 

Ad. 4 

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

informację o wymogach w opisie przedmiotu (sylabusie) w roku akademickim 2014/2015. 

 

Prodziekan podkreślił, że sylabus ma być podstawową informacją dla studenta co będzie tematem 

zajęć i jakie musi on spełnić warunki, żeby zaliczyć przedmiot. Sylabus nie może być skomplikowany 

i powinien być czytelny również dla osób z zewnątrz.  

 

Najważniejsze zmiany, na które należy zwrócić uwagę w sylabusach tworzonych na nowy cykl 

kształcenia: 

 Nazwisko osoby prowadzącej - jako pierwsze wymienia się nazwisko osoby koordynującej 

opracowanie programu danego przedmiotu, od przyszłego roku akademickiego koordynator 

przedmiotu będzie odpowiedzialny za modyfikację sylabusa i wprowadzenie go do panelu 

nauczyciela, 

 Liczba punktów ECTS – należy ją sprawdzić w siatce studiów,  

 Formy zaliczenia – sprecyzowanie warunków zaliczenia, 

 Treści programowe - w tym polu umieszcza się jasną i zwięzłą prezentację treści 

realizowanych podczas zajęć, przy czym uwzględnia się podział na poszczególne formy zajęć 

- nie należy nadmiernie uszczegóławiać tematyki, nie trzeba podawać wszystkich tematów 

poszczególnych zajęć, wystarczy 5—8 głównych.  W związku z tym, że sylabus jest tworzony 

dla przedmiotu, który często prowadzony jest w formie wykładu i ćwiczeń treści programowe 

można rozdzielić, 

 Wykaz literatury - podajemy tylko najważniejsze pozycje, literatura wykorzystywana podczas 

zajęć  - to pozycje, które są czytane, analizowane w trakcie zajęć a literatura do  

samodzielnego czytanie przez studenta – pozycje, które musi przeczytać student 

przygotowując się do zajęć,  podajemy tylko kilka najważniejszych,  

 Efekty - podajemy tylko kilka efektów, nie więcej niż po 3 w każdej kategorii. Należy 

pamiętać, że efekty muszą być zweryfikowane a efekty pracy studentów, które są dowodem 

na realizację założonych efektów muszą zostać zarchiwizowane. 

 

 

Ad. 5 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, zwrócił się do członków Rady Wydziału 

o zatwierdzenie zmian w „Regulaminie konkursu na projekty finansowane z działalności statutowej”. 
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Prodziekan poinformował, iż zmiany sprowadzają się do usunięcia nieaktualnych zapisów. 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 39 osób. Wynik 

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

 

 

Ad.6 

Prezes Naukowego Koła Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, Marzena Ostrowska, przedstawiła 

informacje o przygotowaniach organizacyjnych do XXII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków 

Studentów informując, iż zjazd jest największą konferencją studentów historii w Polsce i odbędzie 

się w dniach 2-6 kwietnia 2014 roku na Wydziale Historycznym UG. Pani Ostrowska poinformowała, 

że referaty przedstawiane na OZHS obejmują historię poszczególnych epok, biografie ważnych dla 

dziejów postaci, nauki pomocnicze historii, historię religii, historię sztuki, archeologię i historię 

wojskowości. Prezes NKH poinformowała również, że w tegorocznej edycji udział weźmie ponad 

320 referentów z całej Polski, a także z ośrodków zagranicznych.  

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski, który podkreślił znaczenie zjazdu i 

przypomniał, że w zeszłym roku minęło 20 lat od organizacji II Zjazdu Historyków Studentów w 

Uniwersytecie Gdańskim. 

 

Ad. 7 

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

Kowalskiego o udzielenie urlopu naukowego w roku akademickim 2014/2015. 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 8 

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

Ad. 8.1 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Łukasza Kowalewskiego  

 

temat: Wojna o Kuwejt 1990-1991. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. 

 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący  

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

Lewalski 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 26 osób. Wynik 

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

 

Ad. 8.2 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr.  Douglasa Shoresa 

 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski – promotor 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska – przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 28.03.2014 r., godz. 10.00 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 8.3a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Łukasza Kowalewskiego 

 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek  - przewodniczący 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 28.03.2014 r., godz. 12.00 

  

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 8.3b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka polskiego mgr.  Douglasa Shoresa 

 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski – promotor 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska – przewodnicząca 

mgr Rafał Kuleta – egzaminator 

termin egzaminu: 28.03.2014 r., godz. 10.30 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 8.4 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Kowalewskiego 

 

prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek  - przewodniczący 

 

temat: Wojna o Kuwejt 1990-1991. Przyczyny, przebieg, konsekwencje. 

Propozycja recenzentów: 

- prof. UŁ, dr hab. Radosław Bania 

- prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski  

 

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

Radosława Bania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

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

Ożarowskiego. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 26 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  23 głosy za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 8.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr Michalinie Petelskiej  

 

temat: Działalność Georga Brandesa w oczach polskich środowisk 

           opiniotwórczych w latach 1885-1914. 

 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

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

dr hab. Paweł Jaworski – recenzent 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner  – recenzent 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska 

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

 

termin egzaminu: 04.04.2014 r., godz.13.15 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Ad. 8.6a 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii mgr Michałowi Przepiórce. 

 

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

prof. dr hab. Jan Iluk – promotor 

prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski – przewodniczący 

Obrona odbyła się 28.02.2014 r. o godz.11.00 

Specjalność: historia starożytna 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania  

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  25 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.6 b 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii mgr Magdalenie Kosińskiej-Gałęzowskiej. 

 

temat: Program odnowy religijnej i obyczajowej w zakonie i państwie krzyżackim podczas 

rządów wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausena. 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

Obrona odbyła się 28.02.2014 r. o godz.13.30 

Specjalność: historia średniowiecza 

Rada Wydziału przystąpiła do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. Wynik 

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

 

Głos zabrała prof. UG, dr hab. Anna Paner, dyrektor Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii 

i Historii Sztuki,  która poinformowała, że Studia Doktorskie na Wydziale Historycznym mają już 20 

lat. Studium zostało utworzone z inicjatywy prof. dr. hab. Jana Iluka w 1994r. Dwa lata później 

kierownictwo objął prof. dr hab. Błażej Śliwiński. Pełniąc tę funkcję przez 11 lat, nadał studiom 

kształt organizacyjny, który z niewielkimi zmianami przetrwał do dnia dzisiejszego. W roku 

akademickim 2007/2008 studiami kierowała prof. UG, dr hab. Beata Możejko, a po utworzeniu 

Wydziału Historycznego, jego  Prodziekan ds. Nauki - prof. UG dr hab. Andrzej Kowalski. Profesor 
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Paner podkreśliła osiągnięcia studium i poinformowała, że nadanie stopnia doktora Pani Magdalenie 

Kosińskiej-Gałęzowskiej było 177 nadaniem stopnia tytułu doktora.  

 

Ad. 9 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 24 lutego 2014 r., został zatwierdzony 39 głosami w 

głosowaniu tajnym, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych. 

 

 

Ad.10 

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

w sekretariacie Instytutu Historii została zatrudniona nowa osoba na stanowisku sekretarki. 

 

Dyrektor zwrócił się do pracowników z prośbą o dostarczenie list studentów, uczęszczających do 

nich na zajęcia. 

 

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski i prof. UG, dr hab. Marek Smoliński, którzy 

zgłosili swoje wątpliwości dotyczące zasadności przygotowywania takich list. Profesorowie 

podkreślili, że takie listy nie powinny być przygotowywane przez prowadzących, ale prowadzący 

powinni otrzymywać je na początku prowadzonych zajęć z sekretariatu Instytutu.  

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidka Muszyńska 

 

 

 

 


