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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 20.02.2015 r. 

 

 

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 

hab. Wiesław Długokęcki, który przywitał wszystkich zebranych. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie Uchwały w sprawie wysokości limitów przyjęć na studia stacjonarne i 

niestacjonarne prowadzone przez Wydział Historyczny w roku akademickim 2015/2016. 

 

2. Przyjęcie Uchwały w sprawie warunków rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i 

niestacjonarne) prowadzone przez Wydział Historyczny w roku akademickim 2016/2017. 

 

3. Przyjęcie Uchwały w sprawie terminów rekrutacji na studia I i II stopnia w roku 

akademickim 2016/2017. 

 

4. Modyfikacja programu Studiów Podyplomowych Historii 

  

5. Sprawy doktorskie    

 

6. Zatwierdzenie protokołu  z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 stycznia 2015 r. 

 

7. Sprawy bieżące 

 

Ad. 1 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do  

przyjęcia Uchwały w sprawie wysokości limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne 

prowadzone przez Wydział Historyczny w roku akademickim 2015/2016. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do  

przyjęcia Uchwały w sprawie warunków rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i 

niestacjonarne) prowadzone przez Wydział Historyczny w roku akademickim 2016/2017. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 3 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do 

przyjęcia Uchwały w sprawie terminów rekrutacji na studia I i II stopnia w roku akademickim 

2016/2017. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4 
Kierownik Studiów Podyplomowych Historii, prof. UG, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła do 

zatwierdzenia  Radzie Wydziału modyfikację programu Studiów Podyplomowych Historii. 
 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 43 osoby. Wynik 

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

 

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 5.1a 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Krzysztofa Kłodawskiego  

 

temat: Ewangelicy na terenie województwa/guberni płockiej w latach 1815-1914 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. UG dr hab. Barbary Szordykowskiej – prof. UG dr hab. Arkadiusz 

Janicki 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 31 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  31 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5.1b 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Grzegorza Labudy  

 

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 

- objęcie funkcji przewodniczącego komisji przez prof. UG dr. hab. Igora Hałagidę 
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Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 30 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5.1c 
Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Łukasza Męczykowskiego  

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 Maciej Kowalski - promotor 

- 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 –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. Wynik 

tajnego głosowania – 30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5.2 
Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka angielskiego mgr Natalii Ulatowskiej 

 

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – przewodniczący 

prof. AMW dr hab. Adam Kosidło – promotor 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

termin egzaminu: 27.02.2015 r., godz. 11.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 29 osób. Wynik 

tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6 

Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do zatwierdzenia protokołu z posiedzenia 

Rady Wydziału w dniu 16 stycznia 2015 r.  

 

Głos zabrał prof. dr hab. Zbigniew Opacki, który nawiązał do sprawy dotyczącej zmiany członka 

komisji w przewodzie doktorskim mgr. Mateusza Ihnatowicza i przesłanego w tej sprawie pisma 

przez prof. UG, dr. hab. Bogusława Górkę. 

 

Dziekan zaproponował przełożenie dyskusji i głosowania nad zatwierdzeniem protokołu na 

posiedzenie Rady Wydziału w dniu 13.03.2015 r. 

 

 

Ad. 7 
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii i Historii sztuki, prof. UG, dr hab. Anna 

Paner przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na powierzenie dr. Jackowi Friedrichowi 

prowadzenia wykładów w roku ak. 2014/2015 na Wydziałowych Studiach Doktoranckich Historii i 

Historii Sztuki 
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Przystąpiono do glosowania. 

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 –  46 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 

 

       


