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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 07.06.2013r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, 
który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 
przyjęto porządek posiedzenia: 

 
1. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu 

profesora dr. hab. Grzegorzowi Berendtowi, prof. UG z Instytutu Historii UG, zgodnie z 
procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 
 

2. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu 
profesora dr. hab. Witoldowi Świętosławskiemu, prof. UG z Instytutu Archeologii i Etnologii 
UG, zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 
 

3. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. 
Piotra Perkowskiego z Instytutu Historii UG, zgodnie z procedurą obowiązującą przed 
01.10.2011 r. 

 

4. Rozpatrzenie wniosków o nagrodę Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2012. 

 

5. Wnioski Komisji Wydziałowej dotyczące oceny adiunktów, którym upływa okres 
zatrudnienia. 

6. Wniosek Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii o zatwierdzenie regulaminu konkursu o 
nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Archeologii i 
Etnologii UG. 

 
7. Wniosek Dyrektora Instytutu Historii dotyczący korekty przeprowadzania egzaminu 

dyplomowego (magisterskiego i licencjackiego) w Instytucie Historii. 
 

8. Sprawy personalne. 
 

9. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii.  
 

10. Sprawy doktorskie. 
 

11. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 maja 2013 r. 
 

12. Sprawy bieżące. 
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Dziekan Wydziału poprosił Dyrektora Instytutu, dr hab. Arkadiusza Janickiego, prof. UG o 
wręczenie nominacji członkom kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską. Powołania 
otrzymali: prof. dr hab. Jan Iluk; dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG; prof. dr hab. Krzysztof 
Maciej Kowalski; dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG; dr hab. Igor Hałagida, prof. UG; dr hab. 
Gabriela Majewska, prof. UG; prof. dr hab. Marek Andrzejewski; dr Piotr Perkowski i dr hab. 
Arkadiusz Janicki, prof. UG. 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki i Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr 
hab. Arnold Kłonczyński pogratulowali Studenckiemu Kołu Naukowemu Etnologów przy 
Uniwersytecie Gdańskim uzyskania pierwszej nagrody w konkursie „Czerwonej Róży” dla 
najlepszych studentów i kół naukowych. 

Podziękowania i gratulacje złożył również Rektor ds. Studenckich, dr hab. Józef Włodarski, prof. 
UG. 

  

Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do powołania Komisji 
Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Grzegorzowi 
Berendtowi,  prof. UG z Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego, zgodnie z procedurą 
obowiązującą  przed 01.10.2011 r. 
 
Proponowany skład Komisji: 

- prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 
- prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 
- prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 
 
Ad. 2 
Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. 
hab. Witoldowi Świętosławskiemu, prof. UG, z Instytutu Archeologii i Etnologii UG, zgodnie z 
procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 
 
Proponowany skład Komisji: 

- prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - przewodniczący 
- prof. dr hab. Marian Głosek  
(Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno - Historyczny, Instytut Archeologii) 
- prof. dr hab. Tadeusz Poklewski  
(emerytowany profesor Instytutu Archeologii i Etnologii PAN) 
 

Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 6 przeciwnych. 
 
 
Ad.3 
Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Piotra 
Perkowskiego z Instytutu Historii UG, zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 
 
Proponowani członkowie Komisji do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

- prof. dr hab. Tadeusz Stegner - przewodniczący 
- dr hab. Igor Hałagida, prof. UG 
- prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
- prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
- dr hab. Marek Stażewski, prof. UG 

 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  24 głosy za,  3 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 
 
Ad.4 
Dziekan, Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do rozpatrzenia wniosków o nagrodę Rektora 
dla nauczycieli akademickich za rok 2012. 
 
Dziekan poinformował, iż Rektor zaproponował Wydziałowi zgłoszenie 3 - 4 wniosków i 
zaproponował przyznanie nagrody za działalność organizacyjną i 3 nagród za działalność naukową. 
Wpłynęło pięć wniosków o nagrodę za dorobek naukowy i dwa o nagrodę organizacyjną.  

Dziekan poinformował, iż wniosek prof. dr hab. Eugeniusza Koko został zgłoszony do nagrody 
ministerialnej. Ponieważ, nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie Dziekan zaproponował 
przegłosowanie tego wniosku oddzielnie. 

Wniosek o nagrodę dla Prof. dr hab. Eugeniusza Koko za książki:  
 

•  „Franciszek Rawita –Gawroński. Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, wypadki, 
zapiski (1892 – 1914)” Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012r., ISBN 978-83-7326-870-8, 
ss.265 

• „Franciszek Rawita – Gawroński. Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, wypadki, 
zapiski. W Zakopanem (1914 – 1916), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012r., ISBN 978- 83-
7865-017, ss. 171 

 
Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 46 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  34 głosy za,  7 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 
 

Profesor  Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosków o nagrodę za dorobek naukowy i 
wyjaśnił, jak należy je głosować. 

Wnioski: 

1. Prof. dr hab. Wojciech Bęben, za książkę „Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura”, 
Wydawnictwo UG, Gdańsk 2012, ISDN 978-83-7865-045-4, ss. 494; 

2. dr hab. Igor Hałagida, prof. UG za książkę „Działania komunistycznych organów 
bezpieczeństwa przeciwko duchowieństwu greckokatolickiemu w Polsce (1944-1956) 
(dokumenty, Wydawnictwo „Bazyliada”, Warszawa 2012, ISSN 2081-9013, ss. 391; 

3. Dr hab. Arnold Kłonczyński, za książkę „My w Szwecji nie porastamy mchem. Emigranci 
z Polski w Szwecji w latach 1945 – 1980”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 
2012, ISBN 978-83-7326-910-1, ss. 452; 

4. Dr hab. Rafał Kubicki, za książkę „Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach 
w XIII-XV wieku (do1454r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego , Gdańsk 2012, ISBN 
978 – 83 -7326 – 883 – 8, ss. 609 

 

Przystąpiono do głosowania.  
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu – 50 osób. Głosowały 43 osoby.  
 
Wyniki głosowania: 

1. Prof. dr hab. Wojciech Bęben – 15 głosów 

2. dr hab. Igor Hałagida, Prof. UG – 4 głosy 

3. Dr hab. Arnold Kłonczyński – 16 głosów 

4. Dr hab. Rafał Kubicki – 8 głosów 

 

Profesor  Długokęcki poprosił o przedstawienie wniosków o nagrodę za osiągnięcia organizacyjne, 
do której nominowani zostali: 

- dr Jacek Bielak 

- dr Anna Mazurkiewicz 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskami za osiągnięcia organizacyjne: 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu – 50 osób. Głosowało 46 osób.  
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Wyniki głosowania: 

- dr Jacek Bielak – 18 głosów 

- dr Anna Mazurkiewicz – 28 głosów 

 

W wyniku głosowania, następujące wnioski osób zostały wytypowane do nagrody Rektora: 

1. dr hab. Arnold Kłonczyński 

2.  prof. dr hab. Wojciech Bęben 

3.  prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

4. dr Anna Mazurkiewicz 

 

Ad. 5a 
Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek Komisji 
Wydziałowej dotyczący oceny adiunktów, którym upływa okres zatrudnienia. Zgodnie z § 174 
Statutu UG osobom zatrudnionym przed 01.09.2006r., które wszczęły przewód habilitacyjny 
przysługuje przedłużenie zatrudnienia nie dłużej niż na dwa lata. Komisja dokonała pozytywnej 
oceny dr. Sławomira Kościelaka i wnioskuje o przedłużenie zatrudnienia do 30.09.2014 r.  
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 45 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  41 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 5b 
Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przedstawił wniosek Komisji 
Wydziałowej dotyczący oceny adiunktów, którym upływa okres zatrudnienia. Zgodnie z § 174 
Statutu UG osobom zatrudnionym przed 01.09.2006r., które wszczęły przewód habilitacyjny 
przysługuje przedłużenie zatrudnienia nie dłużej niż na dwa lata. Komisja dokonała negatywnej  
oceny dr. Zygmunta Kalinowskiego, który nie wszczął przewodu habilitacyjnego i nie publikował w 
okresie oceny 2010 – 2012.  
 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem oceny negatywnej. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 47 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  30 głosów za,  14 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 
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Ad.6 
Wniosek Dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii o zatwierdzenie regulaminu konkursu o 
nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Archeologii i Etnologii 
UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 46 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  43 głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 7 
Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, przedstawił wniosek dotyczący 
korekty przeprowadzania egzaminu dyplomowego (magisterskiego i licencjackiego) w Instytucie 
Historii. 
 
Zmiana zapisu dotyczy paragrafu 5, punktu 2, podpunktu 1. 
 
Dotychczasowy zapis brzmiał: 
„Podczas egzaminu dyplomowego student powinien wykazać się wiedzą z trzech elementów, 
pierwszy z epoki, której dotyczy praca…” 
 
Zmiana brzmienia na: 
„Podczas egzaminu dyplomowego student powinien wykazać się wiedzą z epoki lub obszarów  
problemowych, których dotyczy praca…” 
 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 8 
Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek Komisji 
konkursowej w sprawie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. hab. Waldemara Ossowskiego  w 
Zakładzie Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Instytutu Archeologii i Etnologii, umowa o 
pracę na czas nieokreślony od dnia 01.10.2013 r. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  40 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 9 
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Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, dr hab. Anna Paner, prof. UG, poinformowała, że na 
kolejnej radzie przedstawi sprawozdanie roczne z działalności Studiów Doktoranckich Historii. 
 
 

 
Ad. 10 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 

Ad. 10.1 
Powołanie komisji doktorskiej mgr. Adama Cherka  
 
temat: Dylematy Sejmu „kontraktowego” w świetle stenogramów z posiedzeń Klubu  
            Parlamentarnego „Unia Demokratyczna” 
 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – opiekun naukowy 
dr hab. Igor Hałagida, prof. UG – przewodniczący 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko  
dr hab. Franciszek Nowiński, prof. UG 
dr hab. Marek Stażewski, prof. UG 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
dr hab. Barbara Szordykowska, prof. UG 
 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  21 głosów za,  2 wstrzymujące się i 8 przeciwnych. 

 

Ad. 10.2 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Daniela Gucewicza  
 
temat: Rok 1966 w diecezji gdańskiej. Milenium kontra tysiąclecie 
 

dr hab. Igor Hałagida, prof. UG – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - przewodniczący 

- w miejsce członka komisji prof. UG dr. hab. Krzysztofa Lewalskiego – dr hab. Arnold 
Kłonczyński 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  22 głosy za,  2 wstrzymujące się i 6 przeciwnych. 
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Ad. 10.3a 
Wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r., 
wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Marcina Adamiaka 
 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

temat: Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej, 30 listopada 1939 – 13 
             marca 1940 roku 
 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  20 głosów za,  2 wstrzymujące się i 7 przeciwnych. 

 
Ad. 10.3b 
Wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r., 
wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Andrzeja Kulińskiego 
 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

temat: Polacy w Szkocji w latach 1945–1951 - przestępstwa i wykroczenia przez nich  
            popełniane w świetle szkockiej dokumentacji sądowej 
  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 28 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  23 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

Ad. 10.3c 
Wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r., 
wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Oskara Myszora 
 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

temat: Miesięcznik „Morze” w latach 1945-1992. Kształtowanie morskiej świadomości  
            Polaków 
 

Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 26 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  17 głosów za,  2 wstrzymujące się i 7 przeciwnych. 

Ad. 10.4 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka niemieckiego mgr. Januszowi Dargaczowi 
 

prof. dr hab. Edmund Kizik – promotor 
dr hab. Gabriela Majewska, prof. UG – przewodnicząca 
mgr Maria Popkiewicz – egzaminator 
 
termin egzaminu: 28.06.2013 r.  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 26 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  24 głosy za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 10.5a 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Hubertowi Jando  
 
temat: Patrole bojowe ORP Orzeł w służbie w II Flotylli Okrętów Podwodnych w Rosyth oraz  
            hipotezy dotyczące jego zatonięcia 
 

 prof. dr hab. Antoni Komorowski – promotor 
dr hab. Marek Stażewski, prof. UG – przewodniczący 
prof. dr hab. Andrzej Makowski – recenzent 

            prof. dr hab. Waldemar Rezmer  – recenzent 
 prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
            dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG 
 prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
 prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
            prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
 

termin egzaminu: 21.06.2013 r., godz.11.15 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  20 głosów za,  5 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 
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Ad. 10.5b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego  mgr. - MEdL George’owi 
Josephowi Toepferowi  
temat: An insight into Aboriginal History, Culture and its effects on Aboriginal Education   

            (Eksploracja historii i kultury Aborygenów w kontekście ich edukacji) 

  

dr hab. Wojciech Bęben, prof. UG – promotor 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący 
prof. dr hab. Wiesław Olszewski – recenzent 
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński – recenzent 
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek - recenzent 
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UG 
dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. UG 

            dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG 
dr hab. Witold Świętosławski, prof. UG 
 
termin egzaminu: 25.06.2013 r., godz.10.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  25 głosów za,  1 wstrzymujący się i 5 przeciwnych 

 

Ad. 10.6 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr. Daniela Gucewicza  
 

dr hab. Igor Hałagida, prof. UG – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 

Temat pracy: Rok 1966 w diecezji gdańskiej. Milenium kontra tysiąclecie 

Proponowany termin obrony: 21.06.2013 r. (godz.13.00) 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 24 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  20 głosów za,  1 wstrzymujący się i 3 przeciwne. 
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Ad. 11 
Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 17.05.2013r. został zatwierdzony w głosowaniu tajnym 
przy 39 głosach za, 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
 

 
Ad. 12 
a)  Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przekazał  informację, iż  
29.05.2013 r.  pojawiły się kryteria oceny czasopism naukowych i poinformował członków Rady, że 
do 15 lipca można składać w tej sprawie wnioski.  
 
b) Prodziekan poinformował, iż do 17.06.2013 r., można składać wnioski grantowe w Narodowym 
Centrum Nauki. 

c) Prodziekan zachęcił również do składania wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki w terminie od 20.06.2013 r. do 31.07.2013 r. Profesor Lewalski poinformował, iż  
zorganizował spotkanie z laureatami programu dr hab. Sobiesławem Szybkowskim, prof. UG i dr 
hab. Anną Kwaśniewską, prof. UG, ale podkreślił, że bardzo żałuje, że nie było wielkiego 
zainteresowania spotkaniem. Prodziekan poinformował, że obecna edycja programu będzie edycją, 
w której można aplikować w formie elektronicznej. 

d) Prodziekan Lewalski przedstawił prośbę prof. Tadeusza Orackiego, który zwrócił się do Rady z 
prośbą o poparcie wydania w wydawnictwie UG bibliografii scalonych spisów zawartości czasopism 
za lata 1965 – 2011.  

Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Stegner, który poinformował, że sprawa była omawiana na Radzie 
Wydawnictwa i uznano, że wydawanie tego typu bibliografii w formie papierowej jest bezsensowne. 
Stwierdzono, że można wydać taką bibliografię w formie elektronicznej. 

Przystąpiono do głosowania nad wsparciem pomysłu profesora Orackiego. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na 
posiedzeniu –  50 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  36. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  9 głosów za,  27 wstrzymujących się i 7 przeciwne. 
 
Wniosek nie uzyskał poparcia Rady. 

e) Dziekan Wydziału, poinformował członków Rady, że został im przesłany protokół dotyczący 
podwyżek. Zasady podziału: 50% podwyżki zostało podzielonych równo między pracowników  
uniwersytetu, a kolejne 50%  zostało przekazane Radom Wydziału do podziału. Ustalono, że kwota 
zostanie podzielono równo między wszystkich pracowników  naukowo-dydaktycznych, 10 %  
środków znalazło się w dyspozycji Dziekana, który dokonał dodatkowego podziału wśród osób 
szczególnie zaangażowanych w działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.  
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Dziekan podkreślił, że jeżeli będą kolejne transze podwyżek, nie mogą one zostać podzielone równo 
między pracowników i że należy wprowadzić system preferencji. Dziekan poinformował, że został 
powołany zespół, który przygotuje zasady podziału środków. 

 

f) Dyrektor Instytutu, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG wspomniał, że odbyło się spotkanie 
Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii na Uniwersytecie Łódzkim, 
gdzie ekspert boloński, profesor Wilczyński poruszył kwestię położenia nacisku na 5 poziom 
kształcenia według KRK np. szkoły policealne, gdzie miałyby być organizowane różnego rodzaju 
kursy dokształcające i przygotowujące do matury.   

g) Głos zabrał prof. dr hab. Eugeniusz Koko, który stwierdził, że nie pamięta roku, w którym 
spadłoby na niego do załatwienia tyle spraw organizacyjnych. Profesor stwierdził, że jeżeli polityka 
ministerstwa będzie zmierzała cały czas w tym kierunku, to zostaniemy ubezwłasnowolnieni i 
sprowadzeni do realizatorów polityki ministerstwa. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału 

Protokołowała 

mgr Lidka Muszyńska 

 

 


