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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 8.03.2012r. 

 

 

Posiedzenie Rady Wydziału poprowadził Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie powitał w 

składzie Rady Wydziału Panią Marzenę Ostrowską, przewodniczącą Koła Naukowego Historyków i 

wszystkich zebranych. Dziekan poinformował również, iż 25.02.2013r. Wydział Historyczny otrzymał 

decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, która przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania 

stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Historia Sztuki.  

 

Dziekan przedstawił najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 

 

1. J.Iluk, Amendes sépulcrales dans les épitaphes de l'époque de L'Empire Romain, Gdańsk 2013 

 

2. B. Górka, Reinterpretacja źródeł Chrześcijaństwa, Kraków 2013 r. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Wniosek Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Barbary Klassy - 

przyjęcie recenzji i wniosek o podjęciu uchwały o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 

 

2. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia procedury przewodu habilitacyjnego dr. 

Wojciecha Gajewskiego (zgodnie z procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r.). 

 

3. Wniosek Komisji Wydziałowej dotyczący oceny adiunktów, którym upływa okres zatrudnienia. 

 

4. Zatwierdzenie logo Wydziału Historycznego. 

 

5. Informacja na temat wydatkowania środków finansowych w konkursie na dofinansowanie 

podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni lub uczelni nieposiadających podstawowych 

jednostek organizacyjnych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz KRK. 

6. Wniosek o utworzenie i uruchomienie Studiów Podyplomowych „Wiedza o Oriencie” w roku 

2013/2014 w oparciu o przedstawiony plan studiów, program i efekty kształcenia, zgodnie z 

Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

 

7. Modyfikacja programu studiów podyplomowych „Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. 

 

       7a.  Wniosek o utworzenie i uruchomienie Studiów Podyplomowych  „Zakon krzyżacki i jego   

            dziedzictwo kulturowe” w roku  akademickim 2013/2014  w oparciu o przedstawiony plan studiów,  

            program i efekty kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.                       

 

8. Sprawy doktorskie. 

 

9. Sprawy personalne. 

 

10. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18 lutego 2013 r. 

 

11. Sprawy bieżące. 
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Ad. 1 

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

Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego dr Barbary Klassy w sprawie przyjęcia 

recenzji i wniosek o podjęcie uchwały o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego w dniu 12.04.2013 r. 

 

Głos zabrał prof. dr hab. Eugeniusz Koko, który przedstawił dorobek dr Barbary Klassy i omówił recenzje 

prof. dr. hab. Andrzeja Wierzbickiego, prof. dr. hab. Stanisława Filipowicza, prof. dr hab. Haliny 

Parafianowicz, prof. dr. hab. Jerzego Maternickiego. Wszystkie nadesłane recenzje były pozytywne.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  

22 głosy za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 2 

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

Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Wojciecha Gajewskiego, zgodnie z 

procedurą obowiązującą przed 01.10.2011 r. 

 

Proponowany skład Komisji: 

 prof. dr hab. Jan Iluk - przewodniczący 

 prof. UG, dr hab. Klemens Bruski 

 prof. UG, dr hab. Bogusław Górka 

 ks. prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki  

 prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

            prof. UG, dr hab. Nicholas Sekunda 

 

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Bogusław Górka z Zakładu Historii Starożytnej, który podziękował wszystkim 

dziekanom za wsparcie finansowe udzielone mu przy wydawaniu książek w czasie pracy na UG. 

 

Profesor Górka podkreślił, że wypowiada się w imieniu własnym i kolegów z Zakładu Historii Starożytnej. 

Swoje wystąpienie zamknął w dwóch punktach: kwestii habilitacyjnych dokonań w Zakładzie Historii 

Starożytnej i rozprawy dr. Wojciecha Gajewskiego. 

 

Profesor podkreślił, że habilitacja dr. Gajewskiego jest czwartą habilitacją w Zakładzie pod pieczą 

Kierownika prof. dr hab. Jana Iluka. To sprawia, że Zakład, zdaniem profesora staje się ewenementem, ale 

jak podkreślił jeszcze większym ewenementem są habilitacyjne dokonania jego pracowników. Profesor 

Górka stwierdził, iż do tej pory Rada Wydziału zetknęła się tylko z jedną, prof. Ireneusza Milewskiego, 

dlatego krótko wspomniał o pozostałych (swoją habilitację profesor Górka bronił na Wydziale 

Filozoficznym UJ, ks. prof. Grzegorz Szamocki na Wydziale Teologicznym UKSW). 

 

Profesor Górka powiedział, że „kopie” w źródłach chrześcijaństwa epoki Nowego Testamentu i 

sformułował nową metodę badawczą (podejście inicjacyjne) oraz zaproponował i rozwija nową dyscyplinę 

naukową (hermeneutykę inicjacji). Owocem tej pracy jest też ostatnia jego książka (zaprezentowana na 

Radzie przez Dziekana). 

 

Wspomniał o Ks. prof. Grzegorzu Szamockim, który „grzebie” w epoce Starego Testamentu (rozprawę 

habilitacyjną napisał o Ks. Jozuego) i ma w tym duże osiągnięcia. 

Profesor wspomniał o kolejnym pracowniku zakładu profesorze Ireneuszu Milewskim, który w habilitacji 

odsłonił przyczyny i etapy degradacji chrześcijaństwa w IV i V wieku do poziomu imperialnej religii po 
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uzyskaniu wolności w 313 r. – na odcinku polityki dworu Cesarskiego wobec wyższego szczebla hierarchii 

kościelnej. 

  

Profesor Górka zauważył, że brakowało w zakładzie ogniwa pośredniego – i to ogniwo dostarczył dr 

Wojciech Gajewski, który swoją rozprawą habilitacyjną odpowiada na pytanie, jakim cudem 

chrześcijaństwo, będące religio illicita i religią napiętnowaną – pokonało Imperium Romanum! 

 

Zauważył, że do odtworzenia pełnego obrazu dziejów chrześcijaństwa antycznego przełomowe są 

pohabilitacyjne badania naszego „Pater Familiasa”, prof. Jana Iluka, który odsłonił proces prowadzący do 

amputacji drugiego płuca chrześcijaństwa, tego ważniejszego, judeo-chrześcijaństwa. 

 

Konkludując profesor Górka stwierdził, że dokonali, w tym małym gronie, tyle przełomowych ustaleń, że 

nie mają ich w swoim dorobku nawet Wydziały zajmujące się tą tematyką. To są przełomowe osiągnięcia w 

skali nauki światowej! Podkreślił, że stara się te dokonania odpowiednio zareklamować na ogólnopolskim 

forum. 

  

Profesor zwrócił się do wysokiej Rady stwierdzając, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby Zakładem Historii 

Starożytnej nie kierował prof. dr hab. Jan Iluk, który otworzył się na swoich pracowników i na ich tematy. 

On stworzył optymalne warunki do pracy naukowej pod każdym względem: personalnym, 

administracyjnym, dydaktycznym i naukowym. A gdy było trzeba, to stymulował pracowników batogiem. 

Profesor Górka w imieniu „całej zakładowej familii” publicznie podziękował Profesorowi Ilukowi za jego 

zaangażowanie. Profesor podkreślił, że ma nadzieję, że po pozytywnie zakończonym przewodzie kolegi 

Wojciecha Gajewskiego – władze Uczelni w sposób należyty uhonorują profesora Iluka za jego niewątpliwe 

zasługi. 

 

Profesor Górka odniósł się również do rozprawy dr. Wojciecha Gajewskiego, stwierdzając, że w stosownym 

momencie przewodu powie więcej o tej rozprawie. Na teraz stwierdził z całą odpowiedzialnością, że jest to 

nie tylko dzieło o imponujących rozmiarach (40 arkuszy), ale i naukowej doniosłości. Dr Wojciech 

Gajewski przebadał relację ekklesii do starożytnej instytucji oikosu (łac. odpowiednik domus) na wybranych 

tekstach Nowego Testamentu. Udowodnił, że ekklesia w skali mikro, tzw. ekklesia nuklearna – w wielu 

wypadkach pokrywała się z oikosem: że oikos stawał się ekklesią! 

 

Profesor Górka podkreślił, że podczas pisania tej rozprawy dr Wojciech Gajewski przeszedł drogę przez 

mękę, dlatego że postanowił stworzyć dzieło oryginalne i nowatorskie – a o to właśnie chodzi przy 

habilitacji. Teraz nadszedł moment, w którym kolega dr Wojciech Gajewski powierza swoje naukowe 

osiągnięcia ocenie tej Rady. Powtórzył co jest jego adagium stworzonym na tę okoliczność: wprawdzie 

rozprawa habilitacyjna jest w dużej mierze dziełem samodzielnym, to jednak samodzielny stopień doktora 

habilitowanego jest w całej rozciągłości dziełem wspólnym... 

 

Po tej oracji prof. Bogusław Górka złożył na stojąco osobiste podziękowania prof. Janowi Ilukowi i wręczył 

mu swoją najnowszą książkę, pt. Reinterpretacja źródeł chrześcijaństwa, WAM, Kraków, 2013. 

 

Głos zabrał  prof. dr hab. Zbigniew Opacki, który zauważył, że kilka lat temu była sytuacja, gdy kierownik 

Zakładu był przewodniczącym komisji i wówczas pojawiło się wiele wątpliwości i nieporozumień. Profesor 

zasugerował, że warto zastanowić się nad zmianą przewodniczącego komisji. 

  

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, stwierdził, że z prawnego punktu widzenia nie ma 

przeciwwskazań, żeby kierownik zakładu był równocześnie przewodniczącym komisji, chyba że osoby 

związane są węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa, lub w sytuacji gdy recenzent, przewodniczący jest 

współautorem publikacji, które przedstawia habilitant w swoim przewodzie. Dziekan przedstawił również 

paragraf 49 statutu UG, mówiący o zadaniach kierownika zakładu i stwierdził, że sprawowanie funkcji 

przewodniczącego mieści się w obowiązkach, które statut nakłada na kierownika. 
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Głos zabrał prof. UG, dr hab. Andrzej Piotr Kowalski, który zauważył, że profesorowi Opackiemu nie 

chodziło chyba o wykładnię prawną, ale o panujące obyczaje. 

 

Profesor Opacki stwierdził, że odpowiedź Dziekana w sprawie, jest dla niego satysfakcjonująca. 

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem Komisji. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 27 osób. Wynik tajnego głosowania –  

17 głosów za,  5 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 

Ad. 3a 

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

Historii o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Barbary Klassy, zgodnie z § 174 Statutu UG osobom 

zatrudnionym przed 01.09.2006r., które wszczęły przewód habilitacyjny przysługuje przedłużenie 

zatrudnienia nie dłużej niż o dwa lata. Komisja wnioskuje o przedłużenie zatrudnienia do 30.03.2014 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. Wynik tajnego głosowania –  

33 głosy za,  2 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 3b 

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

Archeologii i Etnologii dotyczący przedłużenia zatrudnienia dr. Marcina Wąsa,  któremu, zgodnie z § 174 

Statutu UG osobom zatrudnionym przed 01.09.2006r., przysługuje przedłużenie zatrudnienia nie dłużej niż 

o dwa lata. Komisja wnioskuje o przedłużenie zatrudnienia do 30.04.2015 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. Wynik tajnego głosowania –  

29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 4 przeciwne. 

 

 

Ad. 4 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki,  przystąpił do zatwierdzenia logo 

Wydziału Historycznego. 

 

Logo Wydziału zostało przygotowane przez Komisję Wydziałową powołaną do opracowania koncepcji logo 

Wydziału Historycznego, w składzie: prof. UG, dr hab. Marek Smoliński – Instytut Historii, dr Jacek 

Friedrich – Instytut Historii Sztuki, dr Marcin Paszke – Instytut Archeologii i Etnologii po konsultacji z 

Panią Justyną Głowniak-Sikorską, specjalistką ds. marketingu  z Biura Promocji Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

  
Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. Wynik tajnego głosowania –  

27 głosów za,  8 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 
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Ad.5 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił informację  na temat 

wydatkowania środków finansowych w konkursie na dofinansowanie podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz KRK. 

Prodziekan poinformował, że 25 stycznia 2013r. odbyło się posiedzenie Komisji, która podzieliła środki 

finansowe na trzy obszary: 

      - sprzęt multimedialny dla Wydziału związany z poprawą jakości kształcenia – 60%   

      - doskonalenie oferty dydaktycznej – 30%  

      - sprawy i praktyki studenckie – 10%  

  

Środki finansowe przeznaczone na sprawy i praktyki studenckie podzielono na 9 części: dla 7 istniejących 

kierunków w tym dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna część podwojona i dla kół 

naukowych  

 

W grupie multimedialnej, dokonano podziału na poszczególne Instytuty zgodnie z kosztorysami, które 

Instytuty dostarczyły.  

 

Ad. 6 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił Wniosek o utworzenie i 

uruchomienie Studiów Podyplomowych „Wiedza o Oriencie” w roku akademickim 2013/2014  w oparciu o 

przedstawiony plan studiów, program i efekty kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla 

szkolnictwa wyższego. 

 

Prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski rozpoczął dyskusję dotyczącą nazwy studiów i przedstawił swoje 

wątpliwości. W dyskusji głos zabrali: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Zbigniew Opacki, 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Kowalski, prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. Wynik tajnego głosowania –  

32 głosy za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 7 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński, przedstawił modyfikacje programu studiów 

podyplomowych „Historia i Społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. 

 

Prodziekan poinformował Radę, iż rekrutacja na studia podyplomowe nie cieszyła się zainteresowaniem i 

nie udało się  uruchomić pierwszego roku studiów podyplomowych. Prodziekan poinformował, że 

zmodyfikowano siatkę studiów,  zmniejszając  liczbę semestrów z trzech do dwóch i zrezygnowano z 

nadawania nauczycielom uprawnień, gdyż większość nauczycieli i tak uprawnienia posiada. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. Wynik tajnego głosowania –  

36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad. 7a 

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

uruchomienie Studiów Podyplomowych „Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe” w roku 

akademickim 2013/2014  w oparciu o przedstawiony przez Dyrektora Instytutu Historii Sztuki, dr. hab. 

Tomasza Torbusa, prof. UG, plan studiów, program i efekty kształcenia, zgodnie z Krajowymi Ramami 

Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. Wynik tajnego głosowania –  

35 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8 

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

 

Ad. 8.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Mateusza Ihnatowicza. 

  

temat: Inwigilacja Jezuitów Prowincji Polski Północnej w latach 1945-1989 przez aparat bezpieczeństwa na 

podstawie jego akt 

 

prof. UG, dr hab. Bogusław Górka – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski – przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik tajnego głosowania –  

24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 8.1b 

Powołanie komisji doktorskiej George’a Josepha Toepfera.  

 

temat: An insight into Aboriginal History, Culture and its effects on Aboriginal Education: a current study 

          of perspectives and approaches to assimilate the Aboriginal Nation into today 

 

prof. UG, dr hab. Wojciech Bęben – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski 

prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Szamocki 

prof. UG, dr hab. Witold Świętosławski 

Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. Wynik tajnego głosowania –  

24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 8.2 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Huberta 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 

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

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  

24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.3a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr Jolancie Musiał 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

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

termin egzaminu: 22.03.2013 r., godz. 10.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  

26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.3b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Hubertowi Jando 

 

prof. dr hab. Antoni Komorowski – promotor 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski – przewodniczący 

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

termin egzaminu: 19.04.2013 r., godz. 12.00  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowały 24 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

23 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.4 

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

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 
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mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 11.04.2013 r., godz. 10.00  

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  

26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8.5a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego ks. mgr. Bogusława Głodowskiego  

 

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

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski – recenzent 

            ks. prof. dr hab. Anastazy Nadolny  – recenzent 

 prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 

 prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka 

 prof. UG, dr hab. Barbara Szordykowska 

 prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

            prof. dr hab. Tadeusz Stegner   

termin egzaminu: 22.03.2013 r., godz.11.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowały 24 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

23 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8.5b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Krzysztofa Kordy 

 

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

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - przewodniczący 

prof. dr hab. Marian Mroczko – recenzent 

            prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski  – recenzent 

 prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

 prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska 

 prof. UG, dr hab. Anna Paner 

            prof. dr hab. Tadeusz Stegner   

termin egzaminu: 05.04.2013 r., godz.12.00 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 25 osób. Wynik tajnego głosowania –  

23 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 



9 

 

Ad. 9 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek Instytutu Historii o powołanie 

prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego na stanowisko Kierownika Pracowni Historii Współczesnych 

Ruchów Społeczno-Politycznych na okres od 15.03.2013 do 31.08.2016. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Skład Rady Wydziału – 64 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 43. Obecni na posiedzeniu –  

41  osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29 . Głosowało 35 osób. Wynik tajnego głosowania –  

29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 10 

Protokół posiedzenia Rady Wydziału z dnia 18 stycznia 2013r. został zatwierdzony w głosowaniu tajnym 

przy 1 głosie wstrzymującym się. 

 

Ad.11 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował członków Rady, iż dnia 15.03.2013 r. na 

Wydziale Historycznym odbędzie się wizytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Historia i 

Etnologia. 

 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski poinformował, iż 

został rozstrzygnięty przetarg na wybór firmy, która będzie sprowadzać książki zagraniczne. 

 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, dr Arnold Kłonczyński poinformował członków Rady, iż zbliża się 

termin zakończenia wypełniania elektronicznych protokołów i ankiet. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

Lidka Muszyńska 

 


