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                                                                              Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 
z dnia 16.01.2015 r. 

 
Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 
hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i poinformował, że decyzją 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów naukowych nadano Radzie Wydziału Historycznego 
uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich w dyscyplinie Archeologia.  Następnie 
poinformował, że Prof. dr. hab. Mieczysławo Nurek, został laureatem Nagrody Naukowej Miasta 
Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2014 w  kategorii nauk humanistycznych i społecznych. 
Dziekan zaprosił wszystkich na uroczyste wręczenie nagrody w dniu 28.01.2015 r. o godz. 12.00 w 
Ratuszu Głównomiejskim. 
 
Dziekan wręczył nagrodę Rektora prof. UG dr. hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu z okazji 20-
lecia pracy zawodowej, dr. Tarzycjuszowi Bulińskiemu z okazji 20-lecia pracy zawodowej i 
pogratulował Annie Mazurkiewicz - w związku z otrzymaniem nagrody - The Oskar Halecki Prize, 
za książkę East Central Europe in Exile, vol. 1-2:Transatlantic Migrations, Transatlantic Identities. 
 
Dziekan poinformował również, że student Niemcoznawstwa, Łukasz Kownacki został mistrzem 
świata w trójboju siłowym i zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 
1. Disciplina Arcani w chrześcijaństwie, pod red.  W.Gajewskiego i B.Górki, Kraków 2015 
2. Acta Cassubiana , tom XVI, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2014 

 

 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 
  

1. Wyznaczenie trzech członków komisji (w tym sekretarza i 1 recenzenta) do składu komisji 
habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Dariusza Kaczora w dziedzinie nauk 
humanistycznych, w dyscyplinie historia. 
 

2. Przedstawienie decyzji wydziałowej komisji  konkursowej  w sprawie zatrudnienia dr hab. 
Wojciecha Gajewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG    w Zakładzie  Historii 
Starożytnej w Instytucie  Historii UG   
(od 01.02.2015 r.) 

 
3. Przedstawienie decyzji wydziałowej komisji  konkursowej  w sprawie zatrudnienia dr hab. 

Sławomira Kościelaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG    w Zakładzie Historii 
Nowożytnej w   Instytucie Historii UG                          (od 01.02.2015 r.) 

 
4. Przedstawienie decyzji wydziałowej komisji oceniającej w związku z upływem w dniu 

31.03.2015 r.  okresu zatrudnienia dr. Dariusza Kaczora. 
 

5. Utworzenie specjalności Edukacja regionalna 35+ na kierunku Historia studia stacjonarne 
licencjackie L-3 od roku akademickiego 2015/2016. 
 

6. Likwidacja specjalności Edukacja regionalna na kierunku Historia studia stacjonarne 
magisterskie  MU-2 od roku 2015/2016. 
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7. Utworzenie specjalności Współczesne muzeum na kierunku Historia studia stacjonarne 
magisterskie MU-2 od roku akademickiego 2015/2016. 
 

8. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunku 
niemcoznawstwo, studia stacjonarne II stopnia zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 
Szkolnictwa Wyższego. 
 

9. Wnioski o nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich. 
 

10. Sprawy personalne. 
 

11. Sprawy doktorskie. 
 

12. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki. 
 

13.  Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 grudnia 2014 r.      
 

14. Sprawy bieżące.                                                      . 
 

 
 Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do wyznaczenia trzech członków 
komisji (w tym sekretarza i 1 recenzenta) do składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu 
habilitacyjnym dr. Dariusza Kaczora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. 

Proponowani członkowie komisji: 

   -  prof. dr hab. Edmund Kizik – recenzent 

   -   prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - członek Komisj 

   -   dr hab. Sławomir Kościelak -  sekretarz 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako recenzenta prof. dr. hab. Edmunda Kizika. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako członka Komisji - prof. UG, dr hab. Marka 
Stażewskiego. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

  

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako sekretarza -  dr. hab. Sławomira Kościelaka. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  31 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił decyzję wydziałowej komisji  
konkursowej w sprawie zatrudnienia dr hab. Wojciecha Gajewskiego na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego UG    w Zakładzie  Historii Starożytnej w Instytucie  Historii UG  (od 01.02.2015 
r.) 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 
 
Ad. 3 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił decyzję wydziałowej komisji  
konkursowej  w sprawie zatrudnienia dr. hab. Sławomira Kościelaka na stanowisko profesora 
nadzwyczajnego UG w Zakładzie Historii Nowożytnej w Instytucie Historii UG                          (od 
01.02.2015 r.) 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  40 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

   

Ad. 4 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił decyzję wydziałowej komisji 
oceniającej w związku z upływem w dniu 31.03.2015 r. okresu zatrudnienia dr. Dariusza Kaczora   
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem pozytywnej oceny okresowej dr Dariusza Kaczora jako 
nauczyciela akademickiego.  
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 5 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do 
zatwierdzenia utworzonej specjalności Edukacja regionalna  35+  na kierunku Historia studia 
stacjonarne licencjackie L-3 od roku akademickiego 2015/2016. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem jako sekretarza -  dr. hab. Sławomira Kościelaka. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania –  42 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 
  

Ad. 6 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do 
zatwierdzenia likwidacji specjalności Edukacja regionalna  na kierunku Historia studia stacjonarne 
magisterskie  MU-2 od roku 2015/2016. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 46 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  44 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad. 7 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do 
zatwierdzenia utworzenia specjalności Współczesne muzeum na kierunku Historia studia 
stacjonarne magisterskie MU-2 od roku akademickiego 2015/2016. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 45 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  43 głosy za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 
 
Ad. 8 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił wniosek 
w sprawie zatwierdzenia zakładanych efektów kształcenia na kierunku Niemcoznawstwo, studia 
stacjonarne II stopnia zgodnych z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 2 listopada   2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 43 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 9 
Wnioski o nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich - brak wniosków 
 
Ad. 10 
Sprawy personalne – brak spraw 

Ad. 11 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

Ad. 11.1 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Mateusza Ihnatowicza  
 
temat: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów  
           aparatu bezpieczeństwa (1945-1989)) 
 
prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski - przewodniczący 
prof. UG dr hab. Bogusław Górka - promotor 
- w miejsce członka komisji prof. UG dr. hab. Igora Hałagidy – dr hab. Przemysław Różański 

 
Głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Opacki, który zapytał dlaczego dokonujemy takiej zmiany. 
Zauważył, że promotorem pracy i opiekunem jest profesor zajmujący się zupełnie inną epoką i i jest 
zdziwiony, dlaczego wycofujemy ze składu komisji osobę absolutnie kompetentną w zakresie 
materiału archiwalnego. Profesor podkreślił, że nie jest to glos przeciwko Panu dr hab. 
Różańskiemu, ale jest to głos podyktowany troską o poziom przygotowywanej rozprawy.   
 
Przewodniczący komisji, profesor Lewalski podkreślił, że przewód jest procedowany starym 
trybem i recenzentem może być członek naszego wydziału. Podkreślił, że prof. UG, dr hab. Igor 
Hałagida sam zrezygnował z członkostwa w komisji, po to aby mógł być brany pod uwagę jako 
kandydat na recenzenta. 
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Profesor Opacki podkreślił, że powinniśmy zamieniać osoby kompetentne na osoby maksymalnie 
kompetentne, wskazując na prof. UG, dr hab. Grzegorza Berendta, który doskonale zna zasoby 
IPNu. Profesor podkreślił, że sytuacja jest skrajna, ponieważ zauważył, że promotorem jest 
opiekun, który nie ma w tym zakresie kompetencji merytorycznych i im bardziej będzie 
kompetentny skład komisji tym większe są gwarancje, że nie powtórzą się sytuacje związane z 
dyskwalifikującymi ocenami przedstawianej pracy doktorskiej. 
 
Prodziekan Lewalski zauważył, że przewód został otwarty z tym promotorem, a jeszcze wcześniej 
został zaaprobowany jako opiekun naukowy, nie było wówczas żadnego głosu sprzeciwu wśród 
członków Rady Wydziału. Jeżeli chodzi o powołanie członka komisji w miejsce prof. UG, dr hab. 
Igora Hałagidy, osoba dr hab. Różańskiego jest wypracowanym kompromisem w ramach komisji 
doktorskiej.  
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  18 głosów za,  8 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 
 
Ad. 11.2 
Zmiana recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Warzochy 
 
temat: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle fotografii europejskiej. 
 
prof. UG dr hab. Tomasz Torbus – promotor 
prof. UG dr hab. Andrzej Woziński  - przewodniczący 
 
- w miejsce prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej – prof. dr hab. Lechosław Lameński  

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

 
Ad. 11.3a 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr. Grzegorza Labudy  
 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - promotor 
prof. UG dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący  
 
Temat pracy: Społeczno-kulturowe i polityczno-propagandowe aspekty funkcjonowania kolei 
                      w województwie gdańskim w latach 1950-1957. 
 
Proponowany termin obrony: 20.02.2015 r., godz.13.00 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 11.3b 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr. Daniela Czerwińskiego  
 
prof. UG dr hab. Igor Hałagida - promotor 
prof. UG dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  
Temat pracy: Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945 – 1956.  
                     Struktury – kadry – główne kierunki działania. 
 
Proponowany termin obrony: 27.02.2015 r., godz.13.00 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 
Ad. 11.3c 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr. Łukasza Męczykowskiego  
 
prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski - promotor 
prof. UG dr hab. Marek Stażewski - przewodniczący  
 
Temat pracy: Uzbrojenie Local Defence Volunteers / Home Guard w latach 1940-1945.  
                     Studium z dziejów militarnej kultury materialnej. 
 
Proponowany termin obrony: 06.03.2015 r., godz.13.00 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  5 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 12a 
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 
Paner przedstawiła informację na temat zasad, terminów i limitów rekrutacji na I rok 
Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki w roku akademickim 2015/2016  
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem zasad, terminów i limitów rekrutacji. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 12b 
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii Sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 
Paner przedstawiła skład Komisji Rekrutacyjnej na Wydziałowe Studia Doktoranckie Historii i 
Historii Sztuki w roku akademickim 2015/2016: 
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   - Dziekan Wydziału Historycznego – przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej –  
     prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 
   - Kierownik WSDHiHS – prof. UG dr hab. Anna Paner 
   - Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii – prof. dr hab. Witold Świętosławski 
   - Dyrektor Instytutu Historii – prof. UG dr hab. Arkadiusz Janicki 
   - Dyrektor Instytutu Historii Sztuki – prof. UG dr hab. Tomasz Torbus 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 41 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 13 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 grudnia 2014 r., został zatwierdzony przy 44 
głosach za i jednym wstrzymującym się w głosowaniu tajnym. 
 

 
Ad. 14 
W sprawie sprawozdań naukowych przygotowywanych przez pracowników naukowych głos zabrał 
Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski i zwrócił szczególną uwagę na 
podawanie liczby arkuszy przy publikacjach. Profesor Lewalski dokonał analizy informacji 
zawartych w expertusie i okazało się że za rok 2013 wprowadzono 331 publikacji, a za rok 2014 
wprowadzono dopiero 91 publikacji. Prodziekan poinformował też, że w Instytucie Historii jest 12 
osób, które nie mają punktowanych publikacji za 2013 rok, w Instytucie Archeologii takich osób 
jest 9, a w Instytucie Historii sztuki 2 osoby. Prodziekan podkreślił, iż przyczyną tego może być 
fakt, że pracownicy ich nie mają, albo publikacja nie została wprowadzona do systemu, ponieważ 
nie podano liczby arkuszy. Prodziekan poprosił pracowników o zweryfikowanie informacji 
zawartych w expertusie. 
 
Prodziekan poinformował członków Rady Wydziału, że Wydawnictwo UG ogłasza II edycję 
konkursu na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną lub przedstawiającą rezultaty pracy 
doktorskiej wydanej przez wydawnictwo w okresie od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. Prodziekan 
zwrócił się z prośbą o przesyłanie kandydatur do końca stycznia.  
 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do 
zatwierdzenia przełożenie realizacji zajęć z przedmiotu Psychologia religii na III roku 
Religioznawstwa   na semestr letni roku ak.  2014/2015 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 44 osoby. 
Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
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