
Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 17.05.2013r. 

 

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

Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i poinformował, iż prof. UG, dr hab. 

Bogusław Górka ma otwarty przewód profesorski na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego.  

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału Historycznego: 

1. PRO MEMORIA Stefan Bieszk (1895 – 1964), zebrał, opracował i wstępem opatrzył 

Józef Borzyszkowski, Gdańsk 2013 

2. Wojciech Bęben, Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura, Gdańsk 2012 

 

Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu 

profesora dr. hab. Andrzejowi Piotrowi Kowalskiemu z Instytutu Archeologii i 

Etnologii UG, zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 

 

2. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury przewodu 

habilitacyjnego dr Moniki Ożóg z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego na 

podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 22.09.2011 oraz ustawy z dnia 18.03.2011 

roku. 

 

3. Wniosek dotyczący wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego dla prac 

dyplomowych przygotowywanych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych 

na Wydziale Historycznym. 

4. Wniosek Dyrektora Instytutu Historii dotyczący wprowadzenia zmian w siatkach 

programowych dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna oraz 

Niemcoznawstwo. 

 

5. Sprawy personalne. 

 

6. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii.  

 

7. Sprawy doktorskie. 

 

8. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 kwietnia 2013 r. 

 

9. Sprawy bieżące. 

 

 

 

 



Ad. 1  

Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury o nadanie tytułu profesora 

dr. hab. Andrzejowi Piotrowi Kowalskiemu 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. Anna Pałubicka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

(Wydział Nauk Społecznych; Instytut Filozofii) 

- prof. dr hab. Jacek Woźny z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

(Wydział Humanistyczny; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2 

Powołanie  Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr 

Moniki Ożóg z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego na podstawie rozporządzenia 

MNiSW z dnia 22.09.2011 oraz ustawy z dnia 18.03.2011 roku. 

 

Proponowani członkowie Komisji do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego: 

- prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 Wydz. Historyczny, Instytut Historii) - recenzent 

- dr hab. Anna Paner, prof. UG - sekretarz 

- prof. dr hab. Jan Iluk – członek Komisji 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta, prof. dr. hab. Jerzego 

Strzelczyka 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 



Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako sekretarza komisji, dr hab. Anny Paner, 

prof. UG 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako członka komisji, prof. dr. hab. Jana 

Iluka 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  22 głosy za,  1 wstrzymujący się i 7 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński przedstawił wniosek 

dotyczący wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego dla prac dyplomowych 

przygotowywanych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale 

Historycznym. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych 

 

Ad. 4 

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG, przedstawił wniosek 

dotyczący wprowadzenia zmian w siatkach programowych dla kierunku Krajoznawstwo 

i turystyka historyczna oraz Niemcoznawstwo. 

 

Krajoznawstwo i turystyka historyczna: 

  - przedmiot Zarys historii turystyki z 1 semestru przeniesiony został na 2 semestr,  

  - przedmiot Turystyka religijna przeniesiona z 2 semestru na 1semestr. 

 

Niemcoznawstwo: 

  - przedmiot Sztuka niemiecka przeniesiony z 1 semestru na 3 semestr, 

  - przedmiot Niemcy w historii Europy Środkowo – Wschodniej/ Stosunki amerykańsko –  

    niemieckie po II wojnie światowej przeniesiony z 3 semestru na 5, 

  - przedmiot Lingwistyka tekstu przeniesiony z 5 semestru na 6 semestr, 

  - przedmiot Praktyczna nauka języka niemieckiego, zwiększona liczba punktów ECTS do 12  

    na semestrze 1 i obniżona liczba punktów ECTS na 8 punktów na semestrze 6. 



 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem siatek. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 5a 

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

prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera z Instytutu Historii o wyrażenie zgody na udzielenie urlopu 

naukowego na okres od 01.10.2013 do 31.01.2014 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 5b 

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

hab. Franciszka Nowińskiego, prof. UG z Instytutu Historii o wyrażenie zgody na udzielenie 

urlopu naukowego na okres od 01.10.2013 do 30.09.2014 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  3 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 5c 

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

Piotra Koprowskiego o wyrażenie zgody na udzielenie urlopu naukowego na okres od 

15.02.2014 do 30.09.2014 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 39 osób. 

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



 

Ad. 6 

Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, prof. UG, dr hab. Anna Paner nie miała do 

przekazania Radzie żadnych spraw studiów. 

 

Ad. 7 

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

 

 

Ad. 7.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Marcina Adamiaka  

 

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

         13  marca 1940 roku 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za, 0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 7.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Andrzeja Kulińskiego  

 

temat: Przestępstwa i wykroczenia popełniane przez Polaków w Szkocji w świetle szkockiej  

             dokumentacji sądowej, 1945 – 1951 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska 

 



Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i  3 przeciwne. 

 

Ad. 7.1c 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Oskara Myszora  

 

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

           Polaków 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner  – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  3 wstrzymujące się i  1 przeciwny. 

 

Ad. 7.1d 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Michała Prykaszczyka  

 

tematyka: aktywność społeczno-gospodarcza Tomasza Łubieńskiego 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński – przewodniczący 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska 

 

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 7.2a 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Piotra Derengowskiego  

 

temat: Polacy w wojnie secesyjnej 1861-1865 

 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

 

- w miejsce członka komisji prof. UG dr. hab. Adama Kosidło – prof. UG dr hab. Arkadiusz 

Janicki 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 

Ad.7.2b 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Karola Nawrockiego 

  

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 

 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Adama Kosidło – prof. dr hab. Eugeniusz 

Koko 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za, 3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 



Ad. 7.3 

Wszczęcie przewodu doktorskiego zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011r., 

wyznaczenie promotora, zatwierdzenie tematu pracy i wyrażenie zgody na przedstawienie 

rozprawy w jezyku angielskim MEdL George’a Josepha Toepfera  

 

prof. UG, dr hab. Wojciech Bęben – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący 

 

temat: An insight into Aboriginal History. Culture and its effects on Aboriginal Education. 

(Eksploracja historii i kultury Aborygenów w kontekście ich edukacji) 

 

Ad. 7.3a 

Wszczęcie przewodu, wyznaczenie promotora, zatwierdzenie tematu pracy 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 6 przeciwnych. 

 

Ad.7.3b 

Zgoda na przedstawienie rozprawy w języku angielskim. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 7.4 

Korekta tematu rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Musiał: 

 

Temat: Od krakowskiego Podgórza po warszawskie salony. Historia kariery politycznej   

          Kazimierza Rusinka (1905-1984) 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

 

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.5a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Tomaszowi Larczyńskiemu 

 

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 14.06.2013 r., godz. 10.30 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i  0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.5b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr Barbarze Męczykowskiej 

 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

termin egzaminu: 14.06.2013 r., godz. 10.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.5c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Łukaszowi 

Męczykowskiemu 

 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 14.06.2013 r., godz. 9.00  



Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 7.6a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Danielowi 

Czerwińskiemu 

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promotor 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – przewodniczący 

mgr Elwira Pettke – egzaminator 

termin egzaminu: 24.05.2013 r., godz. 11.30 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych.  

 

Ad. 7.6b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr Barbarze 

Męczykowskiej 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

mgr Elwira Pettke – egzaminator 

termin egzaminu: 18.06.2013 r., godz. 13.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 25  głosów za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 7.6c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr. Łukaszowi 

Męczykowskiemu 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

mgr Elwira Pettke – egzaminator 

termin egzaminu: 13.06.2013 r., godz. 13.00  

 



Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

 

Ad. 7.6d 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka rosyjskiego mgr. Krzysztofowi 

Kłodawskiemu 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

mgr Wanda Klippo – egzaminator 

termin egzaminu: 27.05.2013 r., godz. 11.30 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 27 osób. 

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

 

Ad. 7.7. 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Derengowskiego 

 

prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska – promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

temat: Polacy w wojnie secesyjnej 1861-1865 

 

 prof. dr hab. Izabella Rusinowa (Akademia Humanistyczna im. A.  Gieysztora 

w Pułtusku) 

 prof. UAM dr hab. Maciej Franz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w 

Poznaniu) 

 

 

Ad. 7.7a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta prof. dr hab. Izabelli 

Rusinowej. 

 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za, 2 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 



Doszło do dyskusji nad kandydaturą drugiego recenzenta. W dyskusji udział wzięli: prof. UG, 

dr hab. Krzysztof Lewalski; prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska;  prof. UG, dr hab. 

Sobiesław Szybkowski; prof. UG, dr hab. Anna Paner. W wyniku dyskusji zmieniono 

kandydata recenzenta z prof. UAM, dr hab. Macieja Franza na dr hab. Piotra Olendra z 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

 

Ad. 7.7b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta dr hab. Piotra Olendra 

 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za, 1 wstrzymujący się i  2 przeciwne. 

 

Ad. 7.8 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Karola Nawrockiego 

 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

 

temat: Opór społeczny wobec władzy komunistycznej w województwie elbląskim 1976-1989 

 prof. dr hab. Antoni Dudek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)  

 prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 

Ad. 7.8a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta prof. dr hab. Antoniego 

Dudka. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 7.8b 

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

Polaka. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  1 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 



Ad. 7.9 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Danielowi Gucewiczowi  

 

temat: Rok 1966 w diecezji gdańskiej. Milenium kontra tysiąclecie. 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promotor 

 prof. dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 

 prof. dr hab. Marek Andrzejewski – recenzent 

 prof. UJK, dr hab. Ryszard Gryz  – recenzent 

 prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

 prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

 prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

 prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

 termin egzaminu: 07.06.2013 r., godz.11.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

Ad.7.10a 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych 

w zakresie Historii ks. mgr. Bogusławowi Głodowskiemu  

 

temat: Ruch trzeźwościowy w diecezji chełmińskiej w latach 1848-1939) 

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

Obrona odbyła się 26.04.2013 r. o godz.12.00 

Specjalność: historia Polski XIX i XX wieku 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

Ad. 7.10b 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w 

zakresie Historii mgr. Krzysztofowi Kordzie  

 

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



prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący 

Obrona odbyła się 10.05.2013 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia Polski XIX i XX wieku 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad.8 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia  12.04.2013r.  został zatwierdzony w głosowaniu 

tajnym przy 33 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się. 

 

Ad. 9 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował Radę, że 

Wydział otrzymał dotację z ministerstwa na badania naukowe w wysokości 212 tys. zł brutto, 

(163.130.77 zł netto). Dziekan poinformował, że zasady podziału środków nie zostały 

zmienione i większość środków pozostaje w dyspozycji dziekana i zostanie przekazana na 

wydawnictwa. Dziekan poinformował, że każdego roku będzie przygotowywany raport 

wydatkowania środków z działalności statutowej i będzie on do wglądu dla pracowników u 

Pani Kierownik Dziekanatu. 

 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował Radę, iż w najbliższym czasie 

będzie przeprowadzana ocena pracownicza i zgodnie z komunikatem Rektora, prof. dr. hab. 

Grzegorza Węgrzyna, przy ocenie brane będą pod uwagę trzy aspekty: naukowy, dydaktyczny 

i organizacyjny i jeżeli jeden z aspektów zostanie oceniony negatywnie, cała ocena będzie 

negatywna. 

 

Dziekan Wydziału przypomniał, że 24.05.2013r. odbędzie się kolokwium habilitacyjnym Pani 

dr Barbary Klassy i prosił o przybycie ze względu na zebranie quorum i możliwość 

przeprowadzenia kolokwium. 

 

Dziekan Wydziału przystąpił do powołania koordynatorów Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

 

Kandydaci na koordynatorów: 

   - dr Iwona Janicka 

   - dr Katarzyna Ślusarska 

   - dr Jacek Bielak 

 

Przystąpiono do głosowania. 



Skład Rady Wydziału – 68 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 45. Obecni na 

posiedzeniu –  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 38 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

Lidka Muszyńska 

 


