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Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 14.12.2012r. 

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

1. Wręczenie nagród Rektora UG. 
 

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

 
3. Wniosek Komisji powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Rafała Kubickiego z 

Instytutu Historii UG o nadanie stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk 
historycznych, w dyscyplinie : historia, specjalność : historia średniowiecza, na 
podstawie art. 18a, ust.12 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 
późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 
września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania 
czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz w oparciu o uchwałę Komisji 
Habilitacyjnej z dnia  30 listopada 2012 roku. 

 
4. Zatwierdzenie logo Wydziału Historycznego UG. 

 
5. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii. 

 
6. Sprawy doktorskie. 

 
7. Sprawy personalne. 

 
8. Zatwierdzenie protokołu  Rady Wydziału z dnia 16 listopada 2012 r.  

 
9. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 1 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do wręczania nagród Rektora UG 
pracownikom Wydziału Historycznego. 
 
Nagrody otrzymali: 
     - dr hab. Małgorzata Omilanowska, prof. UG 

- dr hab. Barbara Szordykowska, prof. UG 
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Dziekan przedstawił najnowsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego  

1. prof. dr hab. M. Andrzejewski – „Gabriel Narutowicz”, Warszawa 2012, Wydawnictwo 
Sejmowe 

2. prof. J. Borzyszkowski – „ Życie i dzieła Floriana Cejnowy (1817-1881)”, Gdańsk 2012, 
Instytut Kaszubski w Gdańsku ; „Młodokaszubi szkice biograficzne”, Gdańsk 2012, Instytut 
Kaszubski w Gdańsku, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

3. prof. dr hab. E. Koko – „Franciszek Rawita-Gawroński – Ludzie i czasy mego wieku. 
Wspomnienia, wypadki, zapiski w Zakopanem (1914-1916)”, Gdańsk 2012, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego 

Ad. 2 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  Komisji Wydziałowej do 
przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr. Sławomira Kościelaka z Instytutu 
Historii UG, zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r.  

Prodziekan ds. Nauki prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił Radzie Wydziału 
sylwetkę i dorobek dr. Sławomira Kościelaka.  

Dziekan zaproponował, żeby rozszerzyć specjalność dr Kościelaka i nie ograniczać się  tylko 
do historii powszechnej nowożytnej. Dziekan zauważył, że dr Sławomir Kościelak zajmuje 
się historią Gdańska, która jest historią Polski i nie chciałby ograniczać kwalifikacji, które 
powinny zostać przyznane dr Kościelakowi. Zaproponował nadanie specjalności historia 
nowożytna. 

Prodziekan ds. Nauki prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, poparł propozycję Dziekana prof. 
dr hab. Wiesława Długokęckiego i zaproponował głosowanie w sprawie. 

Przystąpiono do głosowania nad rozszerzeniem specjalności dr. Sławomira Kościelaka. 

Wniosek Dziekana został przegłosowany większością głosów. 

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały o wszczęciu procedury. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowały 22 osoby. 
Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Dr hab. Krzysztof Lewalski prof. UG  przedstawił propozycje recenzentów: 
            - prof. dr hab. Urszula Augustyniak (Uniwersytet Warszawski) 
 - prof. dr hab. Jacek Wijaczka (UMK w Toruniu) 
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr hab. prof. Urszuli 
Augustyniak z Uniwersytetu Warszawskiego. 
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Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowały 23 osoby. 
Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr hab. Jacka Wijaczki z 
UMK w Toruniu. 
Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowały 23 osoby. 
Wynik tajnego głosowania – 23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 3 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił Wniosek Komisji powołanej w 
postępowaniu habilitacyjnym dr. Rafała Kubickiego z Instytutu Historii UG o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk historycznych, w dyscyplinie : historia, 
specjalność : historia średniowiecza, na podstawie art. 18a, ust.12 Ustawy z dnia 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 
przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz 
postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz w oparciu o uchwałę Komisji Habilitacyjnej z 
dnia  30 listopada 2012 roku. 
 
Dziekan odczytał Uchwałę Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

dr. Rafałowi Kubickiemu 

 Zgodnie z art. 18a, ust.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. 

zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 

września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w 

przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora i w oparciu o uchwałę Komisji Habilitacyjnej z dnia  30 listopada 2012 roku 

 

Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego 

nadała  

dr. Rafałowi Kubickiemu  

stopień  

d o k t o r a  h a b i l i t o w a n e g o  
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w dziedzinie: nauk humanistycznych 

w dyscyplinie: historia 

specjalność: historia średniowiecza 

 
Uzasadnienie:  

 Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego po zapoznaniu się z 

dokumentacją postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez Kandydata do stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, recenzjami osiągnięć, protokołem oraz uchwałą Komisji 

Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, zawierającą 

jednoznacznie pozytywne opinie, podjęła uchwałę o nadaniu dr. Rafałowi Kubickiemu 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych, w dyscyplinie: historia, 

specjalność: historia średniowiecza. 

 
Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowały 23 osoby. 
Wynik tajnego głosowania – 23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 4 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do zatwierdzenia logo Wydziału 
Historycznego UG. Dziekan przedstawił 18 propozycji. 

Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, iż statut Uniwersytetu Gdańskiego stanowi 
o tym, że uchwały są ważne jeżeli zostaną podjęte bezwzględną większością głosów.  

Dziekan przedstawił sposób głosowania. Każdy z członków Rady Wydziału otrzymał kartę do 
głosowania, na której stawia krzyżyk przy numerze loga, które najbardziej mu się podoba. 

W ten sposób zostaną wybrane dwa znaki graficzne, które uzyskają największa ilość głosów i 
następnie zostanie przeprowadzone głosowanie, w którym będą dwa znaki graficzne do 
wyboru.  

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem propozycji przeprowadzenia głosowania 
przedstawionej przez Dziekana. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 38 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 37 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. W skład komisji weszli: 
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 - dr Arnold Kłonczyński 

 - prof. UG, dr hab. Witold Świętosławski,  

 - Marlena Orzechowska 

Przystąpiono do głosowania. Każdy członek Rady Wydziału oddawał jeden głos na wybrane 
przez siebie logo. 

Komisja podliczyła głosy i przedstawiła wyniki. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania poszczególne znaki graficzne uzyskały następującą 
ilość głosów: 

Nr 1 -  0 głosów, Nr 2 -  4 głosów, Nr 3 -  1 głos, Nr 4 -  1 głos,  Nr 5 -  0 głosów , Nr 6 -  1 
głos, Nr 7 -  3 głosy,  Nr 8 -  0 głosów, Nr 9 -  9 głosów,  Nr 10 – 1 głos, Nr 11 – 0 głosów, Nr 
12 – 10 głosów, Nr 13 – 2 głosy, Nr 14 – 0 głosów, Nr 15 – 0 głosów, Nr 16 – 3 głosy, Nr 17 
– 0 głosów, Nr 18 – 2 głosy.  
 
Największą ilość głosów otrzymało logo nr 12 – 10 głosów i logo nr 9 – 9 głosów. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem logo Wydziału Historycznego, 
dokonując wyboru między dwiema propozycjami, które uzyskały największą liczbę głosów w 
poprzednim głosowaniu. 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 35 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 18 głosów na logo nr 12,  10 głosów na logo nr 9, 7 głosów 
nieważnych. 

Wybranym przez Radę logiem Wydziału Historycznego zostało logo nr 12. 

                                                

Ad. 5 
Pani dr hab. Anna Paner, prof. UG stwierdziła, że nie ma do przedstawienia żadnych spraw 
dotyczących Studiów Doktoranckich Historii.  

 
Ad. 6                         
Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił sprawy doktorskie 
(głosują tylko samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni). 

6.Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Bogusława Głodowskiego   

   Ruch trzeźwościowy w Diecezji Chełmińskiej w latach 1848-1939 

   Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 
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   - w miejsce członka komisji prof. UG dr hab. Krzysztofa Lewalskiego –  

     prof. UG dr  hab. Barbara  Szordykowska  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za, 3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

6a. 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii   
mgr. Bogusława Głodowskiego 
 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - promotor  

prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 11.01.2013 r. godz.10.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 25 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

6b. 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii  
mgr. Krzysztofa Kordy  

prof. dr hab. Mieczysław Nurek- przewodniczący 

 prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor  

 prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu:11.01.2012 godz. 12.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za, 3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

6c.  
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii 
mgr. Andrzeja Hoji 
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prof. UG dr hab. Anna Paner- przewodnicząca 

 prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor  

 prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu:01.02.2013 r. godz. 11.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

6d. 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka rosyjskiego 
 mgr. Bogusława Głodowskiego  

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - promotor  

mgr Wanda Klippo – egzaminator 

termin egzaminu: 11.01.2013 r. godz.11.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

6e 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka rosyjskiego 
mgr. Krzysztofa Sławskiego 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

mgr Wanda Klippo – egzaminator 

 termin egzaminu:11.01.2013 r. godz. 9.30  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 27 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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6f  
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka niemieckiego  
mgr. Krzysztofa Kordy  

prof. dr hab. Mieczysław Nurek- przewodniczący 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor  

 mgr Joanna Puzyrewska – egzaminator 

termin egzaminu: 18.01.2012 godz. 12.00  

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

6g 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka niemieckiego  
mgr Jolanty Musiał 

prof. UG dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor 

mgr Maria Popkiewicz - egzaminator 

termin egzaminu: 17.01.2013 r. godz. 11.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 25 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

6h 
 Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego 
 mgr. Andrzeja Hoji 
prof. UG dr hab. Anna Paner- przewodnicząca 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor  

prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 01.02.2013 r. godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 27 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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6l 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów mgr. Krzysztofa 
Kordy promotor: prof. dr hab. Józef  Borzyszkowski      
 

Przewodniczący: prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

temat: Józef Wrycza (1884 - 1961). Ksiądz, wojak, narodowiec. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

Recenzenci 

- prof. dr hab. Marian Mroczko 

- prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski  

6.1.ł 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr. hab. Mariana Mroczko. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 21 głosów za, 2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

6.1.m 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta prof. dr hab. Mieczysława 
Wojciechowskiego. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 22 głosy za, 2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

6i  
Przyjęcie rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów  
mgr. Bogusława Głodowskiego  

promotor: prof. dr hab. Józef  Borzyszkowski  

Przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

temat: Dzieje ruchu trzeźwościowego w Diecezji Chełmińskiej w latach 1848-
1939 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Recenzenci: 

- prof. UG dr hab. Krzysztof  Lewalski 

- ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny  

6.1.j 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta - prof. UG dr. hab. Krzysztofa  
Lewalskiego 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

6.1.k 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem recenzenta – ks. prof. dr. hab. Anastazego 
Nadolnego 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

6.n 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego 
mgr Lucyny Żukowskiej 
temat: Ewangelicki Kościól Unijny w Gdańsku w okresie rządów NSDAP 
(1033 – 1945) 
prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski – przewodniczący 
prof. dr hab. Anna Wolff – Powęska – recenzent 
prof. dr hab. Tadeusz Stegner – recenzent 
prof. UG dr hab. Igor Hałagida 
prof. dr hab. Edmund Kizik 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
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prof. UG dr hab. Marek Stażewski 
termin egzaminu: 18.01.2013r. godz. 11.30 
 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

6.o 
Powołanie promotora, zatwierdzenie tematu pracy i otwarcie przewodu 
doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r. : 
mgr. Daniela Budkiewicza 

promotor: prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski 

przewodnicząca: prof. UG dr hab. Anna Paner 

temat: Otoczenie urzędnicze księcia  wielkopolskiego i króla Polski 
Przemysła II ( 1257-1296) 

Przystąpiono do głosowania. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 26 głosów za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

6p 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii średniowiecznej mgr. Pawła Kawińskiego  
 
 temat: Sacrum w wyobrażeniach pogańskich Prusów. Próba interpretacji na   pograniczu 
historii i etnologii religii 

 prof. UG dr hab. Andrzej Piotr Kowalski - promotor 

prof. UG dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

Obrona odbyła się 23.11.2012 r. godz.11.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 27 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 27 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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6.r 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk 
humanistycznych w zakresie historii starożytnej 
mgr. Przemysława Łockiewicza   

temat: Interpretacja historii rzymskiej Wellejusza  Paterkulusa 

prof. dr hab. Jan Iluk – promotor 

prof. UG dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

Obrona odbyła się 7.12.2012 r. godz.13.30 

Przystąpiono do głosowania. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 23 głosy za, 2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

6s 
Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Dolores Klem  
 
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
 
temat: Działalność i organizacja polskich stowarzyszeń kupieckich w 
miastach województwa pomorskiego w latach 1919-1939. 

Otwarcie przewodu: 29.06.2012 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 26 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 23 głosy za, 3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

Ad. 7 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował Radę o przystąpieniu do 
głosowania nad  przyjęciem sprawozdania z pobieranego stypendium habilitacyjnego,  
dr. Jacka Friedricha. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 35 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

Ad.8 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 16 listopada 2012r. został zatwierdzony w 
głosowaniu tajnym przy 2 głosach wstrzymujących się. 

 

Ad.9 

Dziekan przekazał informację o wygranej w konkursie na najlepszy program studiów 
dostosowany do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji Dziekan złożył gratulacje 
Prodziekanowi dr Arnoldowi Kłonczyńskiemu, który przygotował dokumenty aplikacyjne. 

Ad. 9d 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił wniosek o 
zmianę w programie studiów I stopnia Etnologii. 
 
Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 35 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 32 głosy za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 
Ad. 9e 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił warunki 
rekrutacji na studia w roku akademickim  2013/2014. 
 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 62 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 42. Obecni na 
posiedzeniu – 38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 35 osób. 
Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Wolne wnioski przedstawili: 

- dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG, zapytał czy w odpowiedzi na otwarcie konsultacji 
naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego władze Wydziału 
Historycznego przewidują łączne stanowisko wobec założeń do zmian w dwóch ustawach 
organizujących życie szkól wyższych  

- dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG przedstawił informację na temat nieprawidłowości 
przy recenzowaniu prac habilitacyjnych 
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- prof. dr hab. Andrzej Piskozub przedstawił członkom Rady Wydziału, książkę „Cel Historii” 
napisanej w języku rosyjskim, zachęcając do zrecenzowania książki 

 

Dziekan złożył członkom Rady życzenia świąteczne i zakończył posiedzenie Rady Wydziału 

 

Protokołowała  
Lidia Muszyńska 


