
                                                               Protokół 
                                posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
                                                       z dnia 12.10.2012r. 
 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan Wydziału prof. dr hab. Wiesław 
Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i zaprezentował najnowszą 
publikację pracownika Wydziału Historycznego: 

1. I. Sakowicz- Tebinka, Histories of nations how their identities were forged, Londyn 
2012 

Dziekan poinformował Radę, iż punkt 8 porządku posiedzenia Rady Wydziału dotyczący  
wniosku o zatwierdzenie efektów kształcenia i planu studiów podyplomowych - Historia i 
społeczeństwo. Dziedzictwo Epoki, nie musi być głosowany ponownie na Radzie Wydziału, 
ponieważ przeszedł pomyślnie procedurę uzgadniania w komisjach i został przekazany do 
Działu Organizacyjnego. 
 
Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia z wyłączeniem 
punktu 8. 
 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu 
profesora dr. hab. Adamowi Kosidle zgodnie z procedurą obowiązującą przed 
01.10.20 l i r . -  podjęcie uchwały o wszczęciu procedury oraz wyznaczenie 
dwóch recenzentów. 

2. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury nadania tytułu 
profesora dr. hab. Wojciechowi Łysiakowi z KUL w Lublinie zgodnie z procedurą 
obowiązującą przed 01.10.2011 r. - podjęcie uchwały o wszczęciu procedury i 
wyznaczeniu dwóch recenzentów. 

3. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury przewodu 
habilitacyjnego dr. Tomasza Serwatki z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. - podjęcie 
uchwały o wszczęciu procedury i wyznaczeniu dwóch recenzentów. 

4. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury przewodu 
habilitacyjnego dr. Arnolda Kłonczyńskiego z Instytutu Historii UG zgodnie z 
procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. - podjęcie uchwały o wszczęciu 
procedury i wyznaczeniu dwóch recenzentów. 

5. Wybór przedstawiciela Wydziału do Kolegium Wydawniczego. 
6. Wniosek Komisji Wydziałowej dotyczące oceny adiunktów, którym upływa okres 

zatrudnienia. 
7. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Instytutu Historii UG. 
8. Wniosek o zatwierdzenie planu studiów podyplomowych i efektów 

kształcenia Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo Epoki. 
9. Projekt powołania Pracowni Historii Uniwersytetu Gdańskiego. 
10. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii. 
11. Sprawy doktorskie. 
12. Sprawy personalne. 
13. Zatwierdzenie protokołu z Rady Wydziału z dnia 14 i 20 września 2012 r. 
14. Sprawy bieżące. 



Ad. 1  

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr. hab. Adamowi Kosidle 
emerytowanemu prof. nadzw. UG,  zgodnie z procedurą obowiązującą przed 1.10.2011 r. – o 
podjęciu uchwały o wszczęciu procedury oraz wyznaczeniu dwóch recenzentów.  

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wszczęciu procedury. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 15 głosów za,  4 przeciwko,  3 
wstrzymujące się. 

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek przedstawił propozycje recenzentów: 

  - prof. dr hab. Stanisław Parzymies (Uniwersytet Warszawski) 

  - prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko -Mazurski) 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr. hab. Stanisława 
Parzymiesa. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 15 głosów za,  2 przeciwko,  5 
wstrzymujących się. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr. hab. Arkadiusza 
Żukowskiego. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 15 głosów za,  2 przeciwko,  5 
wstrzymujących się. 

Ad. 2 

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia procedury nadania tytułu profesora dr. hab. Wojciechowi Łysiakowi z KUL 
w Lublinie zgodnie z procedurą obowiązującą przed 1.10.2011 r. – o podjęciu uchwały o 
wszczęciu procedury oraz wyznaczeniu dwóch recenzentów.  

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wszczęciu procedury. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 13 głosów za,  3 przeciwko,  6 
wstrzymujących się. 

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek przedstawił propozycje recenzentów: 

   - prof. dr hab. Halina Manikowska (Uniwersytet Warszawski) 
   - prof. dr hab. Jan Maria Piskorski (Uniwersytet Szczeciński) 



Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr hab. Haliny 
Manikowskiej. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 20 głosów za,  0 przeciwko,  2 
wstrzymujące się. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr hab. Jana Marii  
Piskorskiego. 

 Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 16 głosów za,  1 przeciwko,  5 
wstrzymujących się. 

Ad. 3 

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia 
procedury przewodu habilitacyjnego dr. Tomasza Serwatki z Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich we Wrocławiu  zgodnie z procedurą obowiązującą przed 1.10.2011 r. – o 
podjęciu uchwały o wszczęciu procedury i wyznaczeniu dwóch recenzentów. 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wszczęciu procedury. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko przedstawił propozycje recenzentów: 

 - prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński (emerytowany prof. Uniwersytetu Wrocławskiego)  

 - prof. dr hab. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski) 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr. hab. Wojciecha 
Wrzesińskiego. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr. hab. Andrzeja 
Chojnowskiego. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

 

 



Ad. 4 

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner  przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr. Arnolda Kłonczyńskiego z 
Instytutu Historii UG zgodnie z procedurą obowiązującą przed 1.10.2011 r. – o podjęciu 
uchwały o wszczęciu procedury i wyznaczeniu dwóch recenzentów. 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wszczęciu procedury. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner przedstawił propozycje recenzentów: 

 - dr hab. Emila Denkiewicz - Szczepaniak (emerytowana prof. Uniwersytetu Mikołaja    

   Kopernika w Toruniu)  

 - prof. USz dr hab. Bolesław Hajduk (Uniwersytet Szczeciński) 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta dr hab. Emilii Denkiewicz – 
Szczepaniak. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za,  0 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. USz dr. hab. Bolesława 
Hajduka. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za,  0 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 5 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przystąpił do wyboru przedstawiciela 
Wydziału do Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012 - 2016. 

Proponowany przedstawiciel Wydziału: prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 33 osoby. Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za,  4 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

 

 



Ad. 6 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił ocenę Komisji Wydziałowej 
dotyczącą pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej adiunkta dr. Andrzeja Wozińskiego 
z Instytutu Historii Sztuki UG. Pan dr Andrzej Woziński uzyskał pozytywną ocenę Komisji 
Wydziałowej w dniu 05.10.2012 r.  

Dziekan przedstawił wniosek o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. 
Andrzeja Wozińskiego, który ma wszczętą procedurą habilitacyjną w Instytucie Sztuki PAN 
w Warszawie, zgodnie z § 174 Statutu UG oraz w związku z pozytywną oceną Komisji 
Wydziałowej - przedłużenie zatrudnienia w Instytucie Historii Sztuki w Zakładzie Historii 
Sztuki Średniowiecznej o dwa lata, do 30.09.2014 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 31 głosów za, 0 przeciwko, 3 
wstrzymujące się. 

Ad.7 

Głos zabrał Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arnold Janicki, który przedstawił Radzie 
Regulamin Rady Instytutu Historii UG. Dyrektor poinformował Radę, iż do dnia 2.10.2012r. 
czekał na zgłaszanie uwag do projektu regulaminu. Wpłynęły uwagi od dr Arnolda 
Kłonczyńskiego i od prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera. Dr hab. Arkadiusz Janicki stwierdził, 
że uwagi zostały uwzględnione w regulaminie.  
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem Regulaminu Rady Instytutu Historii UG. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 30 głosów za, 0 przeciwko, 3 
wstrzymujące się. 

Ad. 8 
Dziekan przystąpił, do przedstawienia projektu powołania Pracowni Historii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Poinformował, ze z takim wnioskiem wystąpił prof. dr hab. Marek 
Andrzejewski.  
 
Głos zabrał, Dyrektor Instytutu Historii, który odczytał pismo, które prof. dr hab. Marek 
Andrzejewski skierował do władz Wydziału Historycznego. Profesor Andrzejewski podkreślił 
w piśmie, że podobne Pracownie funkcjonują w wielu większych uczelniach. Profesor 
zauważył, iż za 8 lat przypada 50 rocznica utworzenia UG i że można się do tego święta 
przygotować. Wydział Historyczny jest przygotowany do podjęcia działań kadrowo, gdyż 
wielu pracowników uczestniczyło już w pracach przybliżających społeczności 
uniwersyteckiej dzieje Uniwersytetu Gdańskiego.  
 
Dziekan podziękował prof. Andrzejewskiemu za inicjatywę i podkreślił, że powołanie 
pracowni jest  celowe. Dziekan prosił zebranych o poparcie projektu, który następnie zostanie 
przedstawiony Rektorowi.  
 
Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 3 przeciwko, 1 
wstrzymujące się. 

Ad.9 
 
Prodziekan ds. Nauki prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił Radzie Wydziału 
warunki zaliczenia seminarium na Studiach Doktoranckich Historii.  

Następnie Prodziekan przedstawił wnioski o nagrodę Ministra dla najlepszych doktorantów. 
Profesor podkreślił, że wszyscy kandydaci mają wysoką średnią ocen brali udział w 
konferencjach międzynarodowych i mają na swoim koncie publikacje w punktowanych 
czasopismach.  

Głos zabrał, prof. dr hab. Marek Andrzejewski, który zgłosił wniosek formalny o 
udostępnienie informacji, ile i jakie publikacje mają przedstawieni kandydaci.   

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem formalnym prof. dr. hab. Marka 
Andrzejewskiego. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 12 głosów za, 18 przeciwko, 3 
wstrzymujące się. 

Wniosek prof. dr hab. Marka Andrzejewskiego, dotyczący przedstawieania szczegółowego 
dorobku kandydatów, nie został przyjęty. 

Ad. 9.2a 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem mgr Bianci Sadowskiej 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 3 przeciwko, 4 
wstrzymujące się. 

Ad. 9.2.b 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem mgr Jana Daniluka 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 32 głosów za, 0 przeciwko, 1 
wstrzymujące się. 

Ad. 9.2.c 
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem mgr. Karola Nawrockiego 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 1 przeciwko, 3 
wstrzymujące się. 

Ad. 9.2.d 



Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem mgr. Piotra Kitowskiego 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 34 osoby. Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za, 3 przeciwko, 2 
wstrzymujące się. 

Ad. 10 

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

Ad.10.1a  

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Krzysztofa Kłodawskiego  

temat: Ewangelicy na  terenie województwa/guberni płockiej w latach 1815-1914 
 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. UG dr hab. Iwona Sakowicz - Tebinka 

prof. UG dr hab. Marek Stażewski 

prof. UG dr hab. Barbara Szordykowska 

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

Ad. 10.1b  
 
Powołanie komisji doktorskiej  mgr. Daniela Budkiewicza  
 
temat: Otoczenie urzędnicze księcia   wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II   
          ( 1257-1296) 
 

prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski – opiekun naukowy 

prof. UG dr hab. Anna Paner- przewodnicząca 

            prof. dr hab. Edmund Kizik 

prof. UG dr hab. Beata Możejko 

prof. UG dr hab. Marek Smoliński  



            prof. UG dr hab. Błażej Śliwi ński 

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 18 głosów za,  2 przeciwko,  22 
wstrzymujący się. 

Ad. 10.2.  

Powołanie promotora, zatwierdzenie tematu pracy i otwarcie przewodu doktorskiego zgodnie 
z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r. mgr Bianci Sadowskiej 

promotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

temat: Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna  

            Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga. 

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 18 głosów za,  2 przeciwko,  22 
wstrzymujący się. 

Ad. 10.3.a.  

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Piotra Kurpiewskiego  

prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski - przewodniczący  

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor  

 prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 9.11.2012 r. godz.12.00 

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  1 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.3.b.  

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii  mgr. Krzysztofa Sławskiego  

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

            prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor  

            prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 23.11.2012 r. godz. 10.00  



Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

Ad. 10.4.  

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Przemysława 
Łockiewicza  

           temat: Interpretacja historii rzymskiej Wellejusza  Paterkulusa 

 prof. dr hab. Jan Iluk - promotor 

 prof. UG dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

            prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz – recenzent 

            prof. UG dr hab. Ireneusz Milewski - recenzent 

prof. UG dr hab. Beata Możejko 

prof. UG dr hab. Nicholas Sekunda 

prof. UG dr hab. Marek Smoliński 

prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski 

prof. dr hab. Błażej Śliwi ński 

            termin egzaminu: 9.11.2012 r. godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 20 głosów za,  1 przeciwko,  1 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.5.1.  

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów mgr. Krzysztofa Sławskiego  

promotor: prof. dr hab. Józef  Borzyszkowski 

temat: Bernard Szczęsny ( 1919-1993) – uczestnik pomorskiego ruchu oporu,  

              więzień Stutthofu, działacz społeczny i polityk regionalny. 

recenzenci: prof. dr hab. Marian Mroczko, prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt 

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski, który zauważył, że może pojawić się 
problem z recenzentem prof. dr hab. Marianem Mroczko, który jest emerytowanym, 
profesorem Instytutu Historii UG. Profesor przypomniał, że była już podobna sytuacja i 



recenzent został przez Centralną Komisję zakwestionowany. Profesor stwierdził, że  zgłasza 
potencjalne zagrożenie.  

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, zapowiedział wyjaśnienie sprawy, przesunął 
głosowanie o miesiąc i zdjął punkt z obrad Rady Wydziału. 

Głos zabrał prof. dr hab. Jan Iluk, który zauważył, że temat pracy został fatalnie zbudowany i 
że  można by znaleźć jeden przymiotnik opisujący postać i stwierdził, że skoro sprawa została 
przesunięta, warto zastanowić się nad zmianą tematu. 

Ad. 10.5.2.  

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów mgr Lucyny Żukowskiej  

promotor: prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt 

temat: Ewangelicki Kościół Unijny w Gdańsku w okresie rządów NSDAP (1933-1945). 

recenzenci:  prof. dr hab. Anna Wolf Powęska, prof. dr hab. Tadeusz Stegner  

Ad. 10.5.2.a  

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr hab. Anny Wolf 
Powęskiej. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  1 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.5.2.b  

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 19 głosów za,  3 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.6.1.  

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Jana Szkudlińskiego  

temat: Działania wojsk niemieckich w Łuku Wisły w 1914 r.  

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

Proponowany termin obrony: 9.11.2012 godz.12.30  

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 



Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 20 głosów za,  1 przeciwko,  1 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.6.2.  

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr Beaty Kubickiej  

temat: „Biblia” jako źródło „Dawnych dziejów   Izraela” ( Ks. I-XIII 212)) 

prof. dr hab. Krzysztof Głombiowski - promotor 

prof. dr hab. Jan Iluk - przewodniczący 

Proponowany termin obrony: 26.10.2012 r., godz. 13.00  

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.6.3.  

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów  doktorskich i 
dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Pawła Kawińskiego  

temat: Sacrum w wyobrażeniach pogańskich Prusów. Próba interpretacji    

           pograniczu historii i etnologii religii).  

           prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski - promotor 

           prof. UG dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

           Proponowany termin obrony: 23.11.2012 r. godz.11.00  

Przystąpiono do głosowania: 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujących się. 

Ad. 10.7.  

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Benesza  

promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

temat: Ukraińska Socjalistyczno – Radykalna Partia w latach 1926-1939. 

Otwarcie przewodu: 04.07.2008 r. 

Przystąpiono do głosowania: 



Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  22 osoby. Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za,  0 przeciwko,  1 
wstrzymujących się. 

Ad. 11.1 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie dr. 
Zbigniewa Landowskiego (konkurs) na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii w 
Zakładzie Historii Najnowszej Powszechnej, umowa o pracę na czas określony, na okres 
dwóch lat, od 01.02.2013 r. do 31.01.2015 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 4 przeciwko, 2 
wstrzymujące się. 

Ad. 11.2a 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek prof. UG dr. hab. Lecha 
Czerniaka z Instytutu Archeologii i Etnologii o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie 
01.10.2012 r. - 31.12.2012 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 5 przeciwko, 1 
wstrzymujący się. 

Ad. 11.2b 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek prof. UG dr. hab. Lecha 
Czerniaka z Instytutu Archeologii i Etnologii o skrócenie już otrzymanego urlopu naukowego 
z dwunastu do dziewięciu miesięcy i udzielenie go w okresie 01.01.2013 r. - 30.09.2013 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały 32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 23 głosy za, 5 przeciwko, 4 wstrzymujące 
się. 

Ad.11.3a 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował Radę o przystąpieniu do 
głosowania nad przyjęciem sprawozdania z pobieranego stypendium habilitacyjnego, dr. 
Marcina Wąsa. 

Dr Marcin Wąs przedłożył wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego 
Uniwersytetu Łódzkiego. Rada Wydziału zaakceptowała stan zaawansowania pracy 
habilitacyjnej oceniając go na 90%. 



W związku z powyższym Rada Wydziału Historycznego przyjęła sprawozdanie z 
wykorzystanego stypendium. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za,  3 przeciwko,  1 
wstrzymujący się. 

Ad.11.3b 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował Radę o przystąpieniu do 
głosowania nad przyjęciem sprawozdania dr Iwony Janickiej z pobieranego stypendium 
habilitacyjnego. 

Rada Wydziału oceniła na 85% stan zaawansowania rozprawy habilitacyjnej. 

W związku z powyższym Rada Wydziału Historycznego zaakceptowała sprawozdanie z 
wykorzystanego stypendium. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 32 głosy za,  0 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 12 

Protokoły posiedzenia Rady Wydziału z dnia 14 i 20 września 2012r. zostały jednogłośnie 
zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

Ad. 13 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński przedstawił informacje na 
temat rekrutacji w roku 2012/2013 i przedstawił prezentacje, zawierającą informację na temat 
profilu osobowego kandydata na studenta naszego wydziału (miejsce zamieszkania). 
 
Prodziekan przedstawił również prognozę liczby kandydatów studentów na najbliższe lata. 
 
Ad. 13.1 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił wniosek 
Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki o wyrażenie zgody na jednorazowe przesunięcie w roku 
akademickim 2012/2013 dwóch przedmiotów: Teoria i metodyka nauk o sztuce i krytyce 
artystycznej i Rynek dzieł sztuki, na III roku studiów niestacjonarnych I stopnia z semestru V 
na semestr VI i z semestru VI na V. 
 
Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 



Głosowały  32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za,  0 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad.13.2 
 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił wniosek 
Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki i Instytutu Historii o wyrażenie zgody na prowadzenie 
wykładów w roku akademickim 2012/2013 przez doktorów: Jarosława Drozda, Iwonę 
Janicką, Arnolda Kłonczyńskiego, Piotra Koprowskiego, Michała Kosznickiego, Sławomira 
Kościelaka, Rafała Kubickiego, Annę Łysiak-Łątkowską, Tomasza Maćkowskiego, 
Przemysława Różańskiego i Monikę Milewską. 
 
Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za,  0 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 13.3 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił wniosek o 
zatwierdzenie wliczania do średniej przedstawiającej osiągnięcia studenta w okresie studiów 
ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów oraz ocen z zaliczeń 
przedmiotów nie kończących się egzaminem. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42 osoby. 
Obecni na posiedzeniu – 34 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 22 osoby. 
Głosowały  32 osoby. Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za,  0 przeciwko,  0 
wstrzymujących się. 

Ad. 13.4 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił informację na temat 
konkursu „Popularyzator nauki” oraz informację na temat zakupu książek zagranicznych. 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował członków Rady Wydziału o 
wzmożonej kontroli teleinformatycznej w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dziekan poinformował, iż otrzymał pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą 
o wytypowanie kandydata do Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych do 
końca października. 

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski, który zwrócił się z prośbą do Dziekana 
o przekazanie władzom rektorskim informacji, iż zgodnie z prawem od maja bieżącego roku 
nie ma możliwości zakupu sprzętu komputerowego i w związku z tym nie można 
wykorzystać przyznanych na ten cel, zewnętrznych funduszy. 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady. 

Protokołowała mgr Lidia Muszyńska 


