
Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 13.09.2013r. 
 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie 
przywitał wszystkich zebranych i wręczył nagrodę dr. Michałowi Kosznickiemu z okazji 25 - lecia pracy 
zawodowej. 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego: 

1. M. Andrzejewski, Ferenc Puskas. Legenda Futbolu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013; 

2. Metamorfozy społeczne, t.5 Religia a społeczeństwo Drugiej RP, pod red. T. Stegnera, wydawnictwo   
    PAN Inst. Historii, 2013 
 
Dziekan odczytał list skierowany do Pana profesora Tebinki, w którym w imieniu pracowników Wydziału 
Historycznego, pogratulował profesorowi Jackowi Tebince z Instytutu Politologii Wydziału Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, powołania do Rady Naukowej ds. Historycznych przy 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych.  
 
Dziekan zwrócił się do Rady z prośbą o przeniesienie punktu 2 (Wniosek Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Różańskiego z Instytutu Historii UG, 
zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. – uchwała o wszczęciu procedury i wyznaczenie 
recenzentów) na Radę Wydziału w dniu 27.09.2013 r.  

Następnie w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się przyjęto porządek posiedzenia. 
 

1. Zmiana członka Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora 
ks. dr. hab. Wojciechowi Bębnowi, prof. UG, z Instytutu Archeologii i Etnologii UG, zgodnie z 
procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. – prof. dr hab.  Zbigniew  Jasiewicz z Uniwersytetu im. 
A.Mickiewicza w Poznaniu,  zamiast prof. dr. hab. Wiesława Olszewskiego  z  Uniwersytetu im. 
A.Mickiewicza w Poznaniu. 

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

Kubickiego w Zakładzie Archiwistyki w Instytucie Historii UG. 
 

4. Sprawy personalne. 

5. Propozycja systemu motywacyjnego dla nauczycieli akademickich  Wydziału    
Historycznego UG. 
 

6.   Sprawy doktorskie. 

7.   Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału z dnia 05.07. 2013 r.  

8.   Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Wojciechowi Bębnowi, prof. UG, z 
Instytutu Archeologii i Etnologii UG, zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. o zmianę 



członka komisji. W miejsce prof. dr. hab. Wiesława Olszewskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu powołanie prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  24 
głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny.   
 
Ad.3 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. hab. Rafała Kubickiego z 
Instytutu Historii o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG w Zakładzie 
Archiwistyki w Instytucie Historii UG, na czas nieokreślony od 01.10.2013 r. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  34 
głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 4.1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił wniosek mgr. Huberta Bilewicza z 
Instytutu Historii Sztuki o zatrudnienie od 01.10.2013 r. na stanowisku wykładowcy (konkurs) w Zakładzie 
Historii Sztuki Nowoczesnej na umowę o pracę na czas określony od 01.10.2013 r. do 30.09.2015 r. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  35 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
          
Ad. 4.2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił wniosek dr Anny Sobeckiej o 
zatrudnienie na stanowisku adiunkta (konkurs) w Zakładzie  Teorii Sztuki na umowę o pracę na czas 
określony od 15.02.2014 r. do 30.09.2015 r. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  35 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
           
Ad. 4.3 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił wniosek dr. Tarzycjusza Bulińskiego z 
Instytutu Archeologii i Etnologii o zmianę okresu zatrudnienia z dwóch na cztery lata – z okresu  
01.10.2013 r. – 30.09.2015 r. na 01.10.2013 r. – 30.09.2017 r. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
            
 
 
 



Ad. 4.4 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił wniosek prof. dr. hab. Krzysztofa 
Kowalskiego o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie poza UG w PWSNS w Gdyni – 60 godzin w 
ramach stosunku pracy. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  32 
głosy za,  1 wstrzymujący się i 3 przeciwne. 
 
Ad. 5 
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski przedstawił propozycje systemu motywacyjnego dla nauczycieli 
akademickich Wydziału Historycznego UG i zwrócił się z prośbą o przesyłanie do niego uwag  w tej 
sprawie. 
 
Głos zabrał prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, który przedstawił założenia systemu motywacyjnego. 
Dziekan poinformował członków Rady, iż z planowanych w kolejnych latach podwyżek, 30% zostałoby 
przeznaczonych na system motywacyjny, w którym dodatkową premią nagradzani byliby pracownicy 
wyróżniających się w pracy dydaktycznej. 
 
Dziekan stwierdził, iż chciałby, żeby w sprawie systemu motywacyjnego wypowiedzieli się wszyscy 
pracownicy naukowo-dydaktyczni, dlatego zaproponował omówienie tej kwestii na Radach Instytutowych, a 
następnie przedstawienie systemu i zaakceptowanie go lub odrzucenie na posiedzeniu Rady Wydziału. 
 
Ad. 6 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 

Ad. 6.1a 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Piotrowi Derengowskiemu  

temat: Polacy w wojnie secesyjnej 1861-1865 

prof. UG dr hab. Barbara Szordykowska – promotor 
prof. UG dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 
prof. dr hab. Izabella Rusinowa  – recenzent 
dr hab. Piotr  Olender, prof. PWSZ w Raciborzu  – recenzent 
prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki 
prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski 
prof. UG dr hab. Gabriela Majewska 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
termin egzaminu: 04.10.2013 r., godz.11.30 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  23 
głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 6.1b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Karolowi Nawrockiemu  
 
temat: Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976-1989 



 
prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 
prof. UG dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 
prof. dr hab. Antoni Dudek – recenzent 
prof. dr hab. Wojciech Polak  – recenzent 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
prof. UG dr hab. Marek Stażewski 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
 
termin egzaminu: 27.09.2013 r., godz. 8.30 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 6.2 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie  
do publicznej obrony mgr. Piotra Kurpiewskiego 
 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 
prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski– przewodniczący 

 
Temat pracy: Film historyczny w Polsce Ludowej 

 
Proponowany termin obrony: 27.09.2013 r. (godz.13.00) 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  24 
głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 6.3a 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie  
historii 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 
prof. UG dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

 
Obrona odbyła się 12.07.2013 r. o godz.13.00 

 
Specjalność: historia Polski i powszechna XX wieku 
 



Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  24 
głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 6.3b 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii  
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) 
 

ks. prof. UG dr hab. Wojciech Bęben – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący 

Obrona odbyła się 12.07.2013 r. o godz.10.00 

Specjalność: historia kultury 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  24 
głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 6.4 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił projekt zmiany trybu 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu  
Gdańskiego. 
 
Profesor Lewalski przedstawił uwagi, przesłane w tej kwestii przez prof. Omilanowską, która stwierdziła,  
iż Rada nie ma delegacji do zatwierdzania tytułu rozpraw prac doktorskich. Prodziekan Lewalski  
skonsultował tą kwestię z CK, która uznała, iż nie należy wprowadzać zmian w kwestii procedowania  
tematów prac przez Radę. 
 
Doszło do dyskusji w sprawie komisji doktorskich, ich liczby, powoływania i funkcjonowania, w której głos 
zabrali: prof. dr hab. Tadeusz Stegner,  prof. dr hab. Zbigniew Opacki, prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski, 
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. 
 
W wyniku dyskusji ustalono, iż więcej technicznych szczegółów zostanie zawartych w projekcie zmiany  
trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym. 
 
Ad. 7 
Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 05.07.2013 r. został  jednogłośnie (36 głosów za),  
zatwierdzony w głosowaniu tajnym. 
 
Ad. 8.1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek z Instytutu Historii Sztuki o 
powołanie dr. Jacka Bielaka na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Historii Sztuki UG od 01.09.2013 
r. do 31.08.2016 r.  



Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Dziekan zabrał głos i poinformował członków Rady Wydziału, iż prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt, 
którego postępowanie o nadanie tytułu profesora zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r., 
miało zostać przegłosowane na Radzie wrześniowej, będzie prowadził postępowanie o nadanie tytułu 
profesora nowym trybem.   
 
Dziekan przedstawił i podziękował dr. Piotrowi Perkowskiemu za inicjatywę, polegającą na przygotowaniu 
biogramów pracowników naukowo-dydaktycznych w języku angielskim. 
 
Ad. 8.2 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił wniosek Instytutu Historii 
Sztuki o zmianę w siatce – jednorazowe przesunięcie  w roku akademickim 2013/2014 wykładu 
monograficznego, z semestru piątego na semestr szósty na III roku studiów stacjonarnych licencjackich. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 8.3 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił do zaopiniowania wniosek 
studentki Katarzyny Obiegło o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 
osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  25. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 
głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidka Muszyńska 
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