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                                                                              Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 12.12.2014 r. 

 
 
Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 
hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył nagrodę rektora 
prof. dr hab. Krzysztofowi Kowalskiemu z okazji jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej. Dziekan 
wręczył również nagrody Rektora II stopnia dr hab. Wojciechowi Gajewskiemu za książkę 
„Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na 
podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 15:11-32”. i dr hab. 
Przemysławowi Różańskiemu za książkę „Amerykańscy Żydzi i amerykańska dyplomacja wobec 
kwestii żydowskiej w Polsce 1922-1939”. 
 
Następnie zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 
 
1. Józef Borzyszkowski, Marek Stażewski - „Sztum 1806-1945” , Sztum, 2014 
2. Douglas. B. Shores - „ Kazimierz Pułaski. General of Two Nations” -Charleston, USA 
3. “Dzieje gminy Wejherowo”- pod red. Bogusława Brezy, Wejherowo 2013. 
 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 
 

1. Przedstawienie decyzji wydziałowej komisji  konkursowej  w sprawie zatrudnienia na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego UG w Zakładzie  Archeologii Średniowiecza i 
Nowożytności Instytutu Archeologii UG (od 01.01.2015 r.) 

  

2. Przedstawienie decyzji wydziałowej komisji  konkursowej  w sprawie zatrudnienia na 
stanowisko profesora nadzwyczajnego UG w Zakładzie Archeologii Europy Barbarzyńskiej 
Instytutu Archeologii i Etnologii UG (od 01.01.2015 r.) 
 

3. Utworzenie i uruchomienie od roku akademickiego 2015/2016 kierunku studiów " Studium 
Humanitatis- tradycje cywilizacji europejskiej" realizowanego z Katedrą Filologii Klasycznej 
UG. 

 

4. Sprawozdanie prof. dr hab. Błażeja Śliwińskiego z urlopu naukowego w roku akademickim 
2013/2014. 
 

5. Wniosek prof. UG dr hab.  Gabrieli Majewskiej o roczny urlop naukowy od semestru 
letniego roku ak. 2014/2015. 
 

6. Sprawy personalne /brak/ 
 

7. Sprawy doktorskie. 
 

8. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 listopada 2014 r. 
 
9. Sprawy bieżące. 
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Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił decyzję wydziałowej komisji  
konkursowej  w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG,  dr hab. 
Waldemara Ossowskiego  w Zakładzie  Archeologii Średniowiecza i Nowożytności Instytutu 
Archeologii UG (od 01.01.2015 r.) 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

 
Ad. 2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił decyzję wydziałowej komisji  
konkursowej  w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG, 
dr. hab. Henryka Machajewskiego w Zakładzie Archeologii Europy Barbarzyńskiej Instytutu 
Archeologii i Etnologii UG (od 01.01.2015 r.) 
  

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 3 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą o 
zatwierdzenie utworzenia i uruchomienia od roku akademickiego 2015/2016, kierunku studiów 
"Studium Humanitatis - tradycje cywilizacji europejskiej" realizowanego z Katedrą Filologii 
Klasycznej UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 40 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

  

 
 
Ad. 4 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski przedstawił sprawozdanie prof. dr. hab. Błażeja 
Śliwińskiego z urlopu naukowego w roku akademickim 2013/2014.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 39 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

 
Ad. 5 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek prof. UG, dr hab.  
Gabrieli Majewskiej o roczny urlop naukowy od semestru letniego roku ak. 2014/2015.( od 16 
lutego 2015 r. do 14 lutego 2016 r.) 
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Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 40 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  39 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych.  
 
Ad. 7 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

Ad. 7.1 
Powołanie komisji doktorskiej mgr. Michała Hinca  
 
temat: Między oporem a przystosowaniem. Chłopi w powiecie morskim/wejherowskim 
            i puckim w latach 1945-1956 
 
prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt  – opiekun naukowy 
prof. UG, dr hab. Barbara Klassa 
prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
dr hab. Piotr Perkowski 
dr hab. Przemysław Różański 
prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka 

  
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  27 głosów za,  2 wstrzymujące się i  0 przeciwnych. 
 
Ad. 7.2a 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr Katarzyny Nuckowskiej  
 
temat: Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce 
           w latach 1945-1981 
 
prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło - przewodniczący 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 
 
- w miejsce członka komisji prof. AMW, dr. hab. Adama Kosidły – dr hab. Piotr Perkowski 
- w miejsce członka komisji prof. UG, dr. hab. Barbary Szordykowskiej – dr hab. Przemysław 
Różański 
- objęcie funkcji przewodniczącego komisji przez prof. dr. hab. Eugeniusza Kokę 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

 
Ad. 7.2b 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Arkadiusza Dymowskiego  
 
temat: Nowożytne artefakty wzorowane na monetach antycznych w zbiorach polskich 
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prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - przewodniczący 
prof. dr hab. Krzysztof Kowalski - promotor  
- w miejsce członka komisji prof. UG dr hab. Barbary Szordykowskiej – prof. UG dr hab. Barbara 
Klassa 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 28 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 7.3 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr Natalii Ulatowskiej 
 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący 
prof. AMW, dr hab. Adam Kosidło – promotor 
prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 
termin egzaminu: 16.01.2015 r., godz. 11.30 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

 
Ad. 7.4 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Larczyńskiego 
 
prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 
prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – promotor 
temat: Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego. Struktura własności i 
organizacja osadnictwa wiejskiego. 

 
Proponowani recenzenci: 
 - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
 - prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki  
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Krzysztofa 
Mikulskiego. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr. hab. Rafała 
Kubickiego. 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 7.5a 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Grzegorzowi Labudzie  
 
temat: Społeczno-kulturowe i polityczno-propagandowe aspekty funkcjonowania kolei 
           w województwie gdańskim w latach 1950-1957. 
 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący  
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - promotor 
prof. dr hab. Piotr Franaszek- recenzent 
dr hab. Piotr Perkowski - recenzent 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 
prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 
prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński 
Proponowany termin egzaminu: 09.01.2015 r., godz.11.30 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  28 głosów za, 2 wstrzymujące się i  0 przeciwnych. 
 

 
Ad. 7.5b 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Łukaszowi Męczykowskiemu 
 
temat: Uzbrojenie Local Defence Volunteers / Home Guard w latach 1940-1945. Studium 
           z dziejów militarnej kultury materialnej. 
 
prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący  
prof. dr hab. Krzysztof Kowalski - promotor 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek - recenzent 
prof. dr hab. Józef Smoliński - recenzent 
prof. UG, dr hab. Igor Hałagida 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
prof. UG, dr hab. Franciszek Nowiński 
prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka 
prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 
Proponowany termin egzaminu: 09.01.2015 r., godz. 12.30 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  27 głosów za, 2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 
 
 
Ad. 7.6 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii mgr Łukaszowi Cherkowi  
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temat: John McCloy i amerykańska polityka wobec powojennych Niemiec, 1944-1952 
 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko  - przewodniczący 
Obrona odbyła się 27.11.2014 r. o godz.13.00 
Specjalność: historia najnowsza 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 30 głosów za,  0 wstrzymujących się i  0 przeciwnych. 
 

Ad. 8 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 14 listopada 2014 r., został zatwierdzony 
jednogłośnie ( 41 głosów za) w głosowaniu tajnym. 
 

 
Ad. 9 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował członków Rady o godzinach 
dziekańskich w dniu 23.12.2014 r.  
 
Dziekan przedstawił terminy posiedzeń Rad Wydziału w roku 2015: 
- 16 stycznia 2015 
- 13 lutego 2015 
- 13 marca 2015 
- 17 kwietnia 2015 
- 15 maja 2015 
 - czerwiec - dwie RW -  12 i 19 (26) czerwca 2015 
- 10 lipca 2015 
- wrzesień - dwie RW - 11 i 25 września 2015 
 
Głos zabrał Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, który przedstawił 
informację w sprawie ankiety, dotyczącej przewidywanych wydatków z DS., którą prodziekan 
przesłał do pracowników z prośbą o wypełnienie. 

Prodziekan poinformował również, iż na każdym Wydziale UG zostali powołani administratorzy 
Wydziałowi systemu Polon. Prodziekan zauważył, że w systemie Polon znajduje się wiele 
informacji, ale na naszym poziomie najważniejsze jest terminowe wprowadzone danych studentów 
dotyczących np. zaliczeń itp.  

Głos zabrała mgr Lidia Muszyńska, wydziałowy Koordynator Modułu Kształcenia i Panelu 
Nauczyciela, która wspomniała o konsekwencjach płynących z braku terminowego uzupełniania 
danych studentów w dostępnych dla nas systemach, z których informacje zaciągane są do systemu 
Polon.  

Głos zabrał prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, który 
poinformował iż studentka naszego Wydziału, Pani Dorota Sakowicz otrzymała stypendium 
Marszałka Województwa Pomorskiego. 
Prodziekan poinformował, że trwają na wydziale prace nad modyfikacjami programowymi, 
ponieważ jednak oczekujemy na odpowiedź ministerstwa w sprawie zakresu zmian, zostaną one 
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przedstawione radzie po ich otrzymaniu.   
 
 
Prodziekan poinformował, iż przygotowywana jest przez prof. UG, dr hab. Annę Paner, kolejna 
edycja Zimowej Szkoły Matury i zachęcił do uczestnictwa w prowadzeniu zajęć. 
 
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 
 

 
 

       


