
Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 17.10.2014 r. 
 

 
Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 
hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych, szczególnie nowo 
wybranych przedstawicieli studentów do Rady Wydziału. 
 
Następnie zaprezentował najnowsze publikacje pracowników Wydziału: 
 

1. „The Jastorf Culture in Poland”, współautorzy: Henryk Machajewski, Andrzej Michałowski, 
Zenon Woźniak, Michał Grygiel, 2013 

2. Dariusz Kaczor „Utrzymywanie czystości w wielkich miastach Prus Królewskich XVI – 
XVIII wieku”, Gdańsk 2014; 

3. Artykuł dr Anny Łysiak-Łątkowskiej „Hugo Kołłątaj (1750-1812): The Revolutionary 
Priest” w książce Enlightenment and Catholicism in Europe. A Transnational History –  
wydana przez University Notre Dame Press, Indiana, USA, 2014  

 
Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 
1. Przedstawienie decyzji komisji  konkursowej  w sprawie zatrudnienia na stanowisku 

profesora nadzwyczajnego UG    w Zakładzie Metodologii Historii i Historii Historiografii  
w Instytucie Historii UG (od 01.11.2014r. ). 
 

2. Wniosek o zatwierdzenie terminu kolokwium habilitacyjnego dr. hab. Przemysława 
Różańskiego z Instytutu Historii UG. 
 

3. Zatwierdzenie oceny efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych przez Wydział 
Historyczny UG. 

4. Sprawy personalne – zdjęcie z obrad. 
 

5. Zatwierdzenie sprawozdania z urlopu naukowego prof. UG, dr. hab. Franciszka 
Nowińskiego. 
  

6. Sprawy doktorskie. 
 

7. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 września i 26 września 
2014 r. 
 

8. Sprawy bieżące. 
 
 
  
Ad. 1 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek komisji  konkursowej  
w sprawie zatrudnienia na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG w Zakładzie Metodologii 
Historii i Historii Historiografii  w Instytucie Historii UG (od 01.11.2014 r. ), prof. UG, dr hab. 
Barbarę Klassę. 



 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 41 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
 
 
Ad. 2 
Prof. dr hab. Mieczysław Nurek, przewodniczący Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego dr. Przemysława Różańskiego z Instytutu Historii UG, przedstawił 
wniosek o zatwierdzenie terminu kolokwium habilitacyjnego kandydata na dzień 28.11.2014 r. o 
godz. 13.00. 

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 3a 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Archeologia prowadzonym przez Wydział 
Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania – 40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 3b 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Etnologia prowadzonym przez Wydział 
Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania – 38 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 3c 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Historia prowadzonym przez Wydział 
Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 44 osoby. Wynik 
tajnego głosowania – 40 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 



Ad. 3d 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna 
prowadzonym przez Wydział Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 42 osoby. Wynik 
tajnego głosowania – 38 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 3e 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Niemcoznawstwo prowadzonym przez 
Wydział Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania – 40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 3f 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Religioznawstwo prowadzonym przez 
Wydział Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. Wynik 
tajnego głosowania – 39 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 3g 
Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przystąpił do 
zatwierdzenia oceny efektów kształcenia na kierunku Historia sztuki prowadzonym przez Wydział 
Historyczny UG. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 41 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 37 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
Ad. 5 
Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił do zatwierdzenia, 
sprawozdanie z urlopu naukowego prof. UG, dr. hab. Franciszka Nowińskiego. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 41 osób. Wynik 
tajnego głosowania –  38 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 



 
Ad. 6 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie 

Ad. 6.1 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Trajdos 
 
prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  
temat: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988.  
 
Kandydaci na recenzentów 

 
- prof. dr hab. Waldemar Moska (AWFiS w Gdańsku)  

            - prof. UZ, dr hab. Piotr Godlewski (Uniwersytet Zielonogórski) 
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Waldemara Moskę. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 28 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UZ, dr. hab. Piotra 
Godlewskiego. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 
 

Ad. 6.2 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr. Łukasza Cherka  
 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 
prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  
 
Temat pracy: John McCloy i amerykańska polityka wobec powojennych Niemiec, 1944-1952. 
 
Proponowany termin obrony: 27.11.2014 r., godz.13.00 

 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 30 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

 
Ad. 6.3 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii mgr. Andrzejowi Hoi  
 
Temat: Elbląska rodzina Räuberów od XIV do schyłku XVI wieku. 
 
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - promotor 



prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  
 
Obrona odbyła się 13.10.2014 r. o godz.13.00 
 
Specjalność: historia średniowiecza 

  

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 74 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 50. Obecni na 
posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 31 osób. Wynik 
tajnego głosowania – 31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 7 
Protokoły z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 15 września i 26 września 2014 r., zostały 
zatwierdzone jednogłośnie (40 głosów za i 1 wstrzymujący się) w głosowaniu tajnym. 
 

 
Ad. 8 
Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, iż w dniach 8-9.10.2014 r. odbyło się posiedzenie 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do nadawania stopnia 
doktora w dziedzinie archeologii. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i zostanie skierowany 
do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

Dziekan poinformował, iż dr hab. Barbara Klassa została redaktorem naukowym publikacji będącej 
uwieńczeniem XXII Zjazdu Historyków Studentów. 

Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński poprosił o 
terminowe wpisywanie ocen do indeksu elektronicznego przypominając, że indeks elektroniczny 
staje się już jedynym jaki funkcjonuje na Wydziale. 
 
Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki poinformował o międzynarodowej 
konferencji „From Ireland to Poland: Nothern Europe, Spain and the Early Modern World”, która 
odbyła się 8-9.11.2014 r., której współorganizatorem był  Instytut Historii. Główne podziękowania 
Dyrektor skierował do dr Magdaleny Nowak, która była sekretarzem konferencji i bardzo 
intensywnie włączyła się w jej organizację. 
 
Dyrektor przeprosił za wszelkiego rodzaju niedogodności związane z początkiem roku 
akademickiego,  dokładniej z układaniem planu zajęć i podziałem na grupy. 
 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 
 

 
 



       


