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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 01.07.2016 r. 

                                      

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

Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i zaprezentował najnowsze publikacje 

pracowników: 

1. Prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski „Passatoe Presente Nr 98 maj-sierpień 2016”  

(Przeszlość i Współczesność” Wyd. Franco Angeli - Pamięć roku 1980 w Polsce a narodziny 

Europejskiego Centrum Solidarności. 

2. Dr Iwona Janicka „Ekonomia i Historia. Wybrane aspekty rozwoju cywilizacyjnego”, Wyd. UG – 

redakcja naukowa. 

   

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody Rektora III stopnia za osiągnięcia organizacyjne. 

 

2. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Karola Polejowskiego z Ateneum 

Szkoły Wyższej w Gdańsku. 

 

3. Warunki oceny pracowników naukowo – dydaktycznych za lata 2015/2016 i 2017/2018. 

 

4. Zatwierdzenie programu studiów na kierunku Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji 

Europejskiej (studia stacjonarne I stopnia) na rok akademicki 2016/2017. 

 

5. Sprawy doktorskie.  

 

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

 

7. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

8. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Rad Wydziału w dniach 20.05.2016 r. i 17.06.2016 r. 

 

9. Sprawy bieżące.             

 

Ad.1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o wytypowanie do Nagrody 

Rektora III stopnia za osiągnięcia organizacyjne dr. Jacka Bielaka z Instytutu Historii Sztuki. Dziekan 

poinformował, iż wniosek Instytutu Historii sztuki dotyczy pracy dr. Bielaka nad projektem stworzenia 

muzeum w budynku przy ul. Bielańskiej, jak również działalności dydaktycznej.   

 

Głos zabrał prof. dr hab. Witold Świętosławski, który poinformował, iż jest zaskoczony działaniami 

podjętymi przez dr. Bielaka. Profesor podkreślił, iż początkowa świetna idea stworzenia muzeum na ul. 

Bielańskiej, które miało eksponować zbiory Uniwersytetu Gdańskiego, została zmieniona na muzeum 

„Miasto od nowa”, w którym umieszczone zostaną fotogramy, przedstawiające odbudowę Gdańska. 

Profesor stwierdził, że taka koncepcja, to dublowanie wystaw, które są udostępniane w innych muzeach i  

nie ma w tym przedsięwzięciu mowy o promocji Uniwersytetu i Wydziału. 
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W dyskusji głos zabrali prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr. hab. Zbigniew Opacki, prof. dr hab. 

Edmund Kizik, którzy również byli zaskoczeni nową koncepcją muzeum. 

 

Prof. UG, dr hab.  Anna Paner zabrała głos i poprosiła o skupienie się nie na dyskusji o koncepcji muzeum, a 

nad wnioskiem o nagrodę dla pracownika, który ma duże zasługi w działalności na rzecz Wydziału. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –   

42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 32. Głosowało 36 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  22 głosy za, 6 wstrzymujących się i 8 przeciwnych. 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego dr. Karola Polejowskiego  z Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku- 

powołanie recenzenta, sekretarza i członka komisji habilitacyjnej. 

 

Kandydaci: 

 - prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki - sekretarz 

     - prof. AJD, dr hab. Maria Starnawska (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie) –  

        członek komisji 

     - prof. UG, dr hab. Marek Smoliński - recenzent 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na sekretarza komisji prof. UG, dr. hab. Rafała Kubickiego. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji prof. AJD, dr. hab. Marii Starnawskiej. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UG, dr. hab. Marka Smolińskiego. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił warunki oceny pracowników naukowo – 

dydaktycznych za lata 2015/2016 i 2017/2018. 
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Ad.4 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przedstawił do zatwierdzenia 

program studiów na kierunku Studium Humanitatis - Tradycje Cywilizacji Europejskiej (studia stacjonarne I 

stopnia) na rok akademicki 2016/2017. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. 

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

 

Ad. 5  

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

 

Ad. 5.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Łukasza Sobczaka    

 

prof. UG, dr hab. Anna Paner  –przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – opiekun naukowy  

 

członkowie: 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

dr hab. Dariusz Dekański 

prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki 

prof. UG, dr hab. Marek Smoliński 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

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

 

Ad. 5.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy mgr. Wojciecha 

Łukaszuna  

 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt   – promotor 

 

temat: Żydzi w strukturach polskich wojskowych organizacji konspiracyjnych na obszarze dystryktu  

           warszawskiego w latach 1939-1945. 

 

Obszar: nauki humanistyczne; dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: historia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 32 głosy za, 1  wstrzymujący się i 0 przeciwnych.  
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Ad. 5.3 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Bogusława Brezy 

 

Temat: Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym. 

Komisja: 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski - promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski 

prof. UG, dr hab. Przemysław Różański 

 

Termin egzaminu 15 lipca 2016 r. o godz. 10.00, pok. 2.20 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

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

 

 

Ad. 5.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego/rosyjskiego /mgr. M. Szczepana 

 

Komisja: 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca 

prof. UG, dr hab. Marek Smoliński - promotor 

mgr Wanda Klipo (SJO) – egzaminator 

 

Termin egzaminu 8  lipca 2016 r. o godz. 9.50  pok. 2.10 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  43  

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

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

 

 

Ad. 6 

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

poinformowała, iż oczekuje na rozporządzenie, które będzie regulowało kwestię doktorantów, którym 

upływa termin złożenia pracy doktorskiej, a są już na 6 roku po dwukrotnym przedłużeniu. Profesor 

poinformowała również, iż Rektor Uniwersytetu Gdańskiego zadecydował, że promotor naukowy 

doktoranta pozostaje promotorem mimo zmiany statusu zatrudnienia (przejście na emeryturę). 
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Ad. 7 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

Ad. 8 

Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Rad Wydziału w dniach 20.05.2016 r. i 17.06.2016 r. Protokoły 

zostały zatwierdzone jednogłośnie (40 głosów za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych).  

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

.             

 


