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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 18.01.2013r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 

hab. Wiesław Długokęcki, który na wstępie przywitał wszystkich zebranych w szczególności 

Prorektora ds. Rozwoju i Finansów – prof. dr hab. Mirosława Szredera. Dziekan 

poinformował również, iż na posiedzenie Rady przybędzie Jego Magnificencja Rektor - prof. 

dr hab. Bernard Lammek. 

 

Głos zabrał Prorektor ds. Rozwoju i Finansów, prof. dr hab. Mirosław Szreder, który 

pogratulował uzyskania dotacji projakościowej przez Wydział Historyczny, podkreślając, iż 

to prestiżowe wyróżnienie. Profesor Szreder omówił źródła finansowania działalności 

Wydziału, podkreślając, iż każdy wydział otrzymuje finansowanie działalności dydaktycznej 

z tzw. dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną i utrzymanie uczelni oraz 

dofinansowanie na działalność naukowo-badawczą, w tym przede wszystkim na działalność 

statutową. Rektor mówił o deficycie, który dotyczy działalności dydaktycznej. Przedstawił 

algorytm podziału dotacji podstawowej pomiędzy wydziały. Mówił o możliwości 

pozyskiwania dochodów z działalności własnej i o tym, jak poprawić sytuację finansową 

wydziału.  

Następnie głos zabrał Jego Magnificencja Rektor UG, prof. dr hab. Bernard Lammek, 

który  przedstawił informację na temat inwestycji na Uniwersytecie Gdańskim. Mówił o 

nowych budynkach Wydziału Biologii i Chemii, o podpisaniu umowy na  budowę nowego 

budynku dla  Biotechnologii, i o rozbudowie Wydziału Ekonomicznego w Sopocie oraz o 

planach budowy Wydziału Informatyki. Rektor poinformował, iż pieniądze na finansowanie 

inwestycji pochodzą z funduszy europejskich i z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz ze sprzedaży niewykorzystywanych budynków. Rektor poinformował również, iż 

pieniędzy przeznaczonych na inwestycje nie można wykorzystać na sfinansowanie innej 

działalności. Profesor Lammek zauważył, iż znacznie gorzej wygląda sytuacja związana z 

funkcjonowaniem bieżącym Uniwersytetu i poszczególnych jego jednostek. Problemy, które 

się pojawiają wynikają ze spadku liczby studentów, z niezwiększania się dotacji 

ministerialnej i zwiększania wydatków na eksploatację. Rektor zauważył, iż wyjściem z 

problemów z budżetem są: organizowanie dodatkowych form kształcenia jak np. studia 

podyplomowe, racjonalizacja zatrudnienia (nieodtwarzanie wszystkich etatów) oraz 

wykorzystywanie grantów. Rektor wspomniał również o podwyżkach, które będą w 

kwietniu/maju z wyrównaniem od 1 stycznia w wysokości 9,1% dla .pracowników 

naukowych i pracowników administracji 

Pytania do JM Rektora zgłosili:  
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- dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG -  zapytał, czy rektorzy wszystkich uczelni widzą 

zagrożenia związane z ograniczeniem autonomii uczelni. Rektor stwierdził, że  na 

spotkaniach z rektorami problem nie był analizowany; 

- dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG – zapytał, czy racjonalizacja zatrudnienia będzie miała 

wpływ na dalsze zmiany zmierzające do podwyższenia liczby studentów w grupach. Rektor 

poinformował, że nie ma planów zwiększania liczebności grup; 

- prof. dr hab. Jan Iluk – zapytał, czy na spotkaniach z Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego rektorzy podnoszą problem wiązania rozwoju naukowego kadry z dotacjami. 

Rektor poinformował, że problemy tego rodzaju są zgłaszana na spotkaniach w ministerstwie; 

- dr Jacek Friedrich – zapytał, czy ktoś zastanawiał się czy polityka ograniczania liczby 

studentów jest rozsądna. Rektor poinformował, że taka sytuacja byłaby rozsądna, gdyby 

wszystkie uczelnie ograniczyłyby nabór studentów; 

- prof. dr hab. Eugeniusz Koko – zapytał, co stanie się z Biblioteką na ul. Sobieskiego po 

likwidacji budynku. Rektor poinformował, że zbiory zostaną przeniesione; 

- dr hab. Józef Włodarski, prof. UG – skierował pytanie do Dziekana Wydziału stwierdzając, 

że ostatnio podwyższone zostało pensum i co będzie jeśli liczba studentów nadal będzie się 

zmniejszała – Dziekan odpowiedział, że jeżeli nie będzie wyjścia będzie musiał pomyśleć o 

rozwiązaniu najgorszym, a więc o zwolnieniach. 

Dziekan podziękował JM Rektorowi i Prorektorowi za wizytę na posiedzeniu Rady Wydziału 

i przystąpił do kontynuowania posiedzenia Rady Wydziału. 

 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, wręczył nagrodę jubileuszową dr hab. Iwonie 

Sakowicz - Tebince, prof. UG,  za 25 lat pracy zawodowej. 

Dziekan przedstawił najnowsze publikacje pracowników: 

1. Acta Cassubiana, tom XIV, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Gdańsk 2012 

2. Arkadiusz Janicki, Alma Mater Rigensis 1862 – 1918, [w:] Janicki A., Laszkowski M., 

Jēkabsons Ē., „Polentechnikum”, Inowrocław 2012 

Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia 

1. Spotkanie z J.M. Rektorem UG. 

 

2. Powołanie Komisji Wydziałowej do opracowania koncepcji logo Wydziału 

Historycznego. 

 

3. Powołanie Komisji Wydziałowej ds. wydatkowania dotacji projakościowej przyznanej 

w Konkursie na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w 

zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz KRK. 
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4. Powołanie osób odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej Wydziału. 

5. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG dr. 

hab. Arkadiusza Janickiego w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej w 

Instytucie Historii UG. 

 

6. Zatwierdzenie regulaminu konkursu o nagrodę dla autora najlepszej pracy 

magisterskiej obronionej w Instytucie Historii.  

 

7. Zatwierdzenie regulaminu przeprowadzania egzaminu dyplomowego (magisterskiego 

i licencjackiego) w Instytucie Historii. 

 

8. Zatwierdzenie warunków rekrutacji na rok 2014/2015 i limitów przyjęć dla kierunków 

prowadzonych przez Wydział Historyczny na rok akademicki 2013/2014. 

 

9. Nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich.  

 

10.  Regulamin Rady Instytutu Historii Sztuki. 

 

11. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii. 

 

12. Sprawy doktorskie. 

 

13. Sprawy personalne. 

 

14. Zatwierdzenie protokołu  Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2012 r.  

 

      15. Sprawy bieżące. 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do powołania 

Komisji Wydziałowej do opracowania koncepcji logo Wydziału Historycznego. 

 

Proponowany skład Komisji: 

dr hab. Marek Smoliński, prof. UG - Instytut Historii 

dr Jacek Friedrich - Instytut Historii Sztuki  

dr Marcin Paszke - Instytut Archeologii i Etnologii 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 31 głosów za, 0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 3 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do powołania Komisji Wydziałowej 

ds. wydatkowania dotacji projakościowej przyznanej w Konkursie na dofinansowanie 
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podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy 

jakości kształcenia oraz KRK. 

 

Proponowany skład Rady Komisji: 

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - przewodniczący 

Członkowie: 

Dr Iwona Janicka 

Dr hab. Arkadiusz Janicki 

Dr Arnold Kłonczyński 

Dr hab. Anna Paner, prof. UG 

Dr hab. Iwona Sakowicz - Tebinka, prof. UG 

Dr hab. Witold Świętosławski, prof. UG 

Dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG 

Przedstawiciel Samorządu 

Przedstawiciel Naukowego Koła Historyków 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 31 głosów za, 1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 4 

Dziekan Wydziału poinformował, że Ośrodek Informatyczny pracuje nad zmianą strony 

głównej Uniwersytetu Gdańskiego, jak również stron wydziałowych i instytutowych 

Wydziałów. Dziekan poinformował, iż za stronę wydziałową odpowiedzialni będą Pani Lidia 

Muszyńska i Pan Aleksander Jafra, którzy przygotowali koncepcję reorganizacji strony www, 

natomiast za strony Instytutów odpowiedzialne będą zespoły składające się z dwóch osób: 

jedna odpowiedzialna będzie za stronę merytoryczną, a druga za stronę techniczną strony.  

 

Dziekan  przedstawił osoby odpowiedzialne za prowadzenie głównej strony internetowej 

Wydziału i stron instytutowych.  

 

Dr Jacek Bielak - Instytut Historii Sztuki 

Mgr Lucyna Ołdziej - Instytut Historii Sztuki 

Dr Marcin Paszke - Instytut Archeologii i Etnologii 

Mgr Maja Żemojtel - Instytut Archeologii i Etnologii 

Dr Piotr Perkowski - Instytut Historii 

Mgr Krystyna Kowalkowska - Instytut Historii 

Mgr Lidia Muszyńska - Dziekanat Wydziału Historycznego 

Aleksander Jafra - Dziekanat Wydziału Historycznego 

 

Głos zabrał dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG, który stwierdził, iż z jego obserwacji wynika 

znaczne zwiększenie obowiązków pracowników administracji Wydziału i zwrócił się z 

zapytaniem czy Dziekan przewiduje w związku z tym gratyfikacje finansowe dla 

pracowników administracyjnych.  
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Dziekan Wydziału poinformował, że w związku ze zwiększeniem obowiązków nie 

przewiduje podwyższenia wynagrodzeń, ale zaznaczył, że w różny sposób stara się 

wynagradzać pracowników, oferując np. dodatkowe premie. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie 

(konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG (na czas nieokreślony) dr. hab. 

Arkadiusza Janickiego w Zakładzie Historii Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii 

Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6                         

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, przedstawił regulaminu konkursu o 

nagrodę dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej w Instytucie Historii.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 32 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad.7 

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, przystąpił do zatwierdzenia regulaminu 

przeprowadzania egzaminu dyplomowego (magisterskiego i licencjackiego) w Instytucie 

Historii. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 31 głosów za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przystąpił do zatwierdzenia 

warunków rekrutacji na rok 2014/2015 i limitów przyjęć dla kierunków prowadzonych przez 

Wydział Historyczny na rok akademicki 2013/2014. 

 

Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad.9  

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki przedstawił wniosek o nagrodę 

indywidualną  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  dla prof. dr. hab. Eugeniusz Koki i 

dla dr. hab. Rafała Kubickiego. 

 

Dla  prof. dr. hab. Eugeniusz Koki za książki:  

 „Franciszek Rawita – Gawroński. Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, 

wypadki, zapiski (1892-1914)”, Gdańsk 2012r.  

 „Franciszek Rawita – Gawroński. Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, 

wypadki, zapiski, W Zakopanem (1914 – 1916)”, Gdańsk 2012r. 

Recenzenci: 

 -  prof. dr hab. Urszula Jakubowska, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 

 -  prof. dr hab. Marian Mroczko, Akademia  Pomorska w Słupsku 

 

Recenzenci zgodnie stwierdzili, że omawiane części wspomnień są cennym źródłem 

poszerzającym wiedzę o różnych aspektach życia w autonomicznej Galicji na przełomie 

XIX/XX w. oraz ważnym świadectwem epoki dla historyków badających dzieje tego okresu. 

 

Dla dr. hab. Rafała Kubickiego za książkę: 

 „Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII – XV wieku  

                         (do 1454r.), Gdańsk 2012r. 

Recenzenci:  

 - prof. dr hab. Roman Czaja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 - prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Uniwersytet Jagielloński 

 

Recenzenci zgodnie stwierdzili, że książka jest dziełem wartościowym, zarówno w zakresie 

podjętej problematyki badawczej, metody oraz uzyskanych wyników, wnoszącym znaczący 

wkład do badań nad historią gospodarczą strefy bałtyckiej w średniowieczu. 

 

Przystąpiono do głosowania nad wyborem jednego z wniosków. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby.  

 

Wynik tajnego głosowania: 

 18 głosów za wnioskiem prof. dr. hab. Eugeniusza Koki 

 15 głosów za wnioskiem dr. hab. Rafała Kubickiego 

 

W tajnym głosowaniu zwyciężył wniosek prof. dr. hab. Eugeniusza Koki. 
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Ad. 10 

Dyrektor Instytutu Historii Sztuki, dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG, przystąpił do 

przedstawienia Regulaminu Rady Instytutu Historii Sztuki. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad.11 

Pani dr hab. Anna Paner, prof. UG, stwierdziła, że nie ma do przedstawienia żadnych spraw 

dotyczących Studiów Doktoranckich Historii.  

 

Ad.12 

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

(głosują tylko samodzielni pracownicy naukowo-dydaktyczni). 

 

Ad. 12.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Piotra Małeckiego  

 

temat: Propaganda w polskiej piosence w latach 1944-1956 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 

dr hab. Arkadiusz Janicki 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 24 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 23 głosy za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 12.2. 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Daniela Gucewicza  

temat: Rok 1966 w diecezji gdańskiej. Milenium kontra tysiąclecie 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 
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- w miejsce członka komisji prof. UG, dr hab. Adama Kosidły – prof. UG dr hab. Krzysztof  

Lewalski. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 24 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

Ad. 12.3.1  

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Karola Nawrockiego 

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący  

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt  - promotor  

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

termin egzaminu: 25.01.2012 r. godz. 8.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 24 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 12.3.2 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr Anny Trajdos 

 

       prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt  - przewodniczący  

prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor  

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

termin egzaminu: 22.03.2012 r. godz. 11.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 24 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 12.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Krzysztofa Sławskiego 

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

Stutthofu, działacz społeczny i polityk regionalny. 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – recenzent 

            prof. dr hab. Witold Molik  – recenzent 

 prof. UG, dr hab. Igor Hałagida  

            prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 
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 prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

 prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

            prof. dr hab. Tadeusz Stegner   

termin egzaminu: 25.01.2013 r. godz.13.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 24 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 12.5 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich  

i dopuszczenie do publicznej obrony mgr Lucyny Żukowskiej  

 

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

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - promotor 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski– przewodniczący 

Proponowany termin obrony: 5.04.2013 r. godz.13.00  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 24 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 24 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 13 

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

Sakowicz - Tebinki, prof. UG z Instytutu Historii o wyrażenie zgody na udzielenie urlopu 

naukowego na okres 12 miesięcy, od 11.02.2013 do 10.02.2014 r.  oraz wyrażenie zgody na 

wyjazd zagraniczny w celach naukowych.       

    

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 14 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2012r. został zatwierdzony w 

głosowaniu tajnym przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

Ad. 15 

Dziekan poinformował o terminie kolejnej Rady Wydziału, dnia 18.01.2013r. w poniedziałek 

o godz. 13.00. 

 

Dziekan odczytał pismo Rektora z 18.12.2012r. informującego o zgodzie na zmniejszenie 

liczebności grup seminaryjnych (4-7 osób) z zachowaniem 30 godz. pensum. 
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Prodziekan, dr Arnold Kłonczyński poinformował członków Rady Wydziału o wprowadzeniu 

elektronicznych protokołów w obecnym semestrze na I roku studiów i o szkoleniu, które 

odbędzie się 24.01.2013r. w czwartek o godzinie 13.00. 

 

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki przedstawił wniosek o przesunięcie 

przedmiotu na kierunku religioznawstwo -  wykład w bloku inne fakultety – język i kultura 

grecka z V na VI semestr. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 63 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na 

posiedzeniu – 40 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 30 . Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Prodziekan, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, poprosił o sprawdzenie na wydziałowej 

stronie internetowej w zakładce publikacje poprawności zawartych tam danych 

bibliograficznych, które będą brane pod uwagę przy parametryzacji Wydziału. 

 

Prodziekan Lewalski poinformował również o zakupie książek zagranicznych na kwotę 30 

tys. zł. Zwrócił się również z prośbą, żeby zacząć przygotowywać listę kolejnych zakupów w 

tym roku. 

 

Głos zabrał dr hab. Grzegorz Berendt, prof. UG, który poinformował członków Rady 

Wydziału, iż redakcja czasopisma „Komunikaty Instytutu Bałtyckiego” zaprasza do składania 

artykułów do 50 numeru czasopisma. 

 

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki poinformował, iż Pani Danuta Zyśk, po 

40 latach pracy, przeszła na emeryturę. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

Lidia Muszyńska 


