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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 17.04.2015 r. 

                                     

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. 

dr hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i złożył gratulacje 

prof. UG, dr hab. Sławomirowi Kościelakowi i prof. UG dr. hab. Mirosławowi Krukowi  z 

okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej, dr. Jackowi Friedrichowi z okazji jubileuszu 25-

lecia pracy zawodowej. 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 

1. Marek Andrzejewski, Vor dem Vergessen bewahren, Wydawnictwo Uniwersytetu    

    Gdańskiego, Gdańsk 2015; 

 

2. Tomasz Rembalski, Spis stałych mieszkańców gminy Oksywie z 1925 roku, Gdynia 2015; 

 

3. Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet pod red.  

    Grażyny Kubicy i Katarzyny Majbrody, Wrocław 2014; 

 

4. Ks. Władyslaw Muszalski - Dziennik (1905-1912), Wstęp, opracowanie i przypisy  

    Krzysztof Lewalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015; 

5. Duchowni na plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne, pod  

    red. Krzysztofa Lewalskiego i Anny Łysiak-Łątkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu    

    Gdańskiego, Gdańsk 2015. 

   

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Uchwała w sprawie podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału 

badawczego w 2015 roku. 

2. Sprawy doktorskie. 

3. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii. 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 marca 2015 r. 

5. Sprawy bieżące. 
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Ad. 1  

Dziekan Wydziału, prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki przedstawił  Uchwałę w sprawie 

podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku. 

Dziekan poinformował, że kwota dotacji DS została podzielona następująco: 65% pula 

wydziałowa i 35% pula Instytutów.  

Z puli wydziałowej pokrywane będą koszty wydawnictw oraz wnioski złożone przez 

pracowników Wydziału Historycznego  obsługiwane w systemie OSF (13 tys. PLN) w całości 

dla osób wnioskujących o granty (10 tys. z puli dziekańskiej, 3 tys. z puli IH). 

Na inne cele naukowe dofinansowanie będzie wynosić 2/3 z puli dziekańskiej, 1/3 z puli 

Instytutów (kwerendy, konferencje, tłumaczenia na języki kongresowe, przyjazdy gości 

zagranicznych w celach naukowych). Z rezerwy- dziekańskiej pokrywane będą również 

koszty habilitacji. 

Nadwyżka DS pod koniec 2015 r. przeznaczona będzie na zakup sprzętu potrzebnego na cele 

naukowe trzech Instytutów. 

Głos zabrał Prodziekan ds. nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który przedstawił 

analizę oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Wydziału Historycznego.  

 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  46 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

 

Ad. 2.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Rafała Kłopotka  

 

temat: Bractwa kościelne w archidiakonacie pomorskim od XVI do XVIII w. w świetle 

wizytacji biskupich. Studium z dziejów kultury religijnej w Prusach Królewskich 

 

prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak – przewodniczący 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski  – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

prof. UG, dr hab. Barbara Klassa 

prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. UG, dr hab. Ireneusz Milewski 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2.2a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Danielowi Budkiewiczowi  

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 08.05.2015 r., godz. 11.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 34 osoby. 

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

 

 

Ad. 2.2b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Michałowi Hincowi  

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 24.04.2015 r., godz. 08.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 33 osoby. 

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

 

 

Ad. 2.2c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Marcinowi Kłodzińskiemu  

 

prof. UG, dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 24.04.2015 r., godz. 08.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 
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Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 33 osoby. 

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

Ad. 2.2d 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Markowi 

Wawrzynkowskiemu  

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

termin egzaminu: 24.04.2015 r., godz. 09.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 32 osoby. 

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

 

 

Ad. 2.3 

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

Wawrzynkowskiemu 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

 

termin egzaminu: 24.04.2015 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 –  35. Głosowały 32 osoby. 

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

 

 

Ad. 2.4a 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Bednarza 

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Beata Możejko – promotor 

 

temat: "De Jonge Seerp". Badania historyczno-archeologiczne niderlandzkiego statku  

              z końca XVIII wieku 

 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. Andrzej Groth  

 

 prof. dr hab. Andrzej Kola  
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Przystąpiono do głosowania  nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Andrzeja 

Grotha. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 33 osoby. 

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

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Andrzeja Koli. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2.4b 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Ihnatowicza 

 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski  - przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Bogusław Górka – promotor 

 

temat: Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Jezuitów w świetle materiałów aparatu  

           bezpieczeństwa (1945-1989) 

 

Recenzenci: 

 

 ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień  (Akademia Ignatianum w Krakowie) 

 

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

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta ks. Prof. dr. hab. Ludwika 

Grzebienia. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  2 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

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

Polaka. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  4 wstrzymujące się i 7 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2.4c 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ulatowskiej 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek  - przewodniczący 

prof. dr hab. Adam Kosidło – promotor 
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temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005 

 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. Janusz Danecki (Uniwersytet Warszawski)  

 

 prof. dr hab. Anna Krasnowolska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Janusza 

Daneckiego. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 33 osoby. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Anny 

Krasnowolskiej. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  46 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Tomaszowi Larczyńskiemu  

 

Temat: Ziemia gdańska w okresie panowania Zakonu Krzyżackiego. Struktura własności  

            i organizacja osadnictwa wiejskiego 

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski - promotor 

prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki - recenzent 

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski - recenzent 

prof. dr hab. Edmund Kizik 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

prof. UG, dr hab. Marek Smoliński 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski 

prof. dr hab. Witold Świętosławski 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 

 

Proponowany termin egzaminu: 08.05.2015 r., godz.12.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.6 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i 

dopuszczenie do publicznej obrony mgr Agnieszki Warzochy  
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prof. UG, dr hab. Tomasz Torbus – promotor 

prof. UG, dr hab. Andrzej Woziński  - przewodniczący  

 

Temat pracy: Polska fotografia podróżnicza z drugiej połowy XIX wieku na tle  

                       fotografii europejskiej 

 

Proponowany termin obrony: 15.05.2015 r., godz.15.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 32 osoby. 

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

Ad. 3 

Kierownik studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, prof. UG, dr hab. Anna 

Paner przystąpiła do zatwierdzenia planu Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i 

Archeologii na rok akademicki 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 –  35. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  45 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych.  

 

 

Ad. 4 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13 marca 2015 r. został zatwierdzony jednogłośnie  

(45 głosów za). 

 

Ad. 5.1 

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

Christofera Herrmanna o udzielenie urlopu bezpłatnego od 01.10.2015 r. do 30.09.2019 r. (na 

podstawie § 103 ust.4 i 5 Statutu UG). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował, iż do 8 maja 2015 r. 

należy zgłosić  1 kandydata i 1 koło naukowe Wydziału w  konkursie „Czerwona Róża”. 

 

Ad. 5.3 

Dziekan poinformował Radę Wydziału, iż powołał dr Iwonę Janicką na opiekuna kierunku 

studiów Krajoznawstwo i turystyka historyczna. 
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Ad. 5.4 

Dziekan wydziału przedstawił sytuację związaną z planami podziału budynku po wyprowadzce 

części Wydziału Filologicznego. Dziekan poinformował, iż pierwotnie sytuacja wyglądała bardzo 

obiecująco, ale okazało się, że na miejsce kierunków które się przenoszą przyjdą inne, co  

sprawiło, ze sytuacja wygląda dla Wydziału Historycznego niekorzystnie.  

Dziekan zapewnił, że będzie prowadził rozmowy, żeby wyegzekwować jak najlepsze dla nas 

warunki.  

 

Ad. 5.5 

Dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii, prof. dr hab. Witold Świętosławski przedstawił do 

zatwierdzenia regulamin praktyk archeologicznych.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.6 

Kierownik Studiów Podyplomowych Historii prof. UG, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła 

wniosek o powołanie jednosemestralnego kursu dokształcającego "Historia i Społeczeństwo. 

Dziedzictwo epok". Profesor przedstawiła plan kursu i efekty kształcenia.  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 

 

 

 


