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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 11.03.2016 r. 

                                      

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

Wiesław Długokęcki. Na wstępie Dziekan wręczył nagrodę jubileuszową prof. UG, dr. hab. Lechowi 

Czerniakowi z Instytutu Archeologii i Etnologii UG z okazji 40 lat pracy zawodowej. Następnie Dziekan 

wręczył nagrody J.M. Rektora: Pawłowi Nastrożnemu za osiągnięcia i działalność w doktoranckim ruchu 

naukowym w roku akademickim 2014/2015; Liliyi Savytskiej za osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz 

środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2014/2015; Darii Zwolińskiej za 

osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego w roku 

akademickim 2014/2015.  

   

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

    1. Podział dotacji statutowej w 2016 r. między Dziekana a Instytuty Wydziału Historycznego. 

 

    2. Określenie terminarza wyborów dziekana i prodziekanów Wydziału Historycznego UG  

        na kadencję 2016 – 2020. 

 

    3. Wniosek dr. Tomasza Chmielewskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii UG  

        ubiegającego się o „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców”. 
 

     4. Sprawy doktorskie.  
 

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

     6. Sprawy Studiów Podyplomowych. 
 

     7. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Rad Wydziału w dniach 22.01.2016 r. i 26.02.2016 r. 
  

     8. Sprawy bieżące.                                                       
 

 

 

Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił podział dotacji statutowej w 2016 r. 

między Dziekana a Instytuty Wydziału Historycznego. 

 

Dziekan poinformował, iż 30 % kwoty dotacji zostaje przekazana centrali, a pozostałą dziekan 

zaproponował podzielić na zasadach jak w roku ubiegłym, tj.: 65%  do dyspozycji dziekana Wydziału a 35% 

dla Instytutów Wydziału Historycznego. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem podziału dotacji statutowej w 2016 r.  

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

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

otrzymywania pieniędzy dla osób składających wnioski do NCNu.        
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Ad. 1a 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił do zatwierdzenia terminarz wyborów 

dziekana i prodziekanów Wydziału Historycznego UG na kadencję 2016 – 2020, przygotowany przez 

Wydziałową Komisję Wyborczą. 

 

11.03.2016r.  Przedłożenie przez Wydziałową Komisję Wyborczą do zatwierdzenia na  

  Radzie Wydziału terminarza wyborów dziekana Wydziału Historycznego UG  

  oraz prodziekanów. 

15.04.2016 r. Posiedzenie  Wydziałowego  Kolegium  Elektorów - otwarcie listy kandydatów na 

dziekana WH UG. 

22.04.2016 r. Posiedzenie Wydziałowego  Kolegium  Elektorów:  

- zamknięcie listy kandydatów na dziekana WH UG 

-  prezentacja programów wyborczych kandydatów na dziekana lub 

   wyznaczenie terminów spotkań z kandydatami. 

6.05.2016 r. Termin zakończenia prezentacji programów działania przez kandydatów  

na dziekana WH UG. 

13.05.2016 r. Posiedzenie  Wydziałowego  Kolegium  Elektorów :  

- wybory dziekana Wydziału Historycznego UG.   

- przedstawienie przez dziekana - elekta kandydatów na prodziekanów. 

20.05.2016 r. Posiedzenie  Wydziałowego   Kolegium  Elektorów: 

- wybory prodziekanów WH UG.  

do 29.06.2016 r.  - Wybory członków Senatu UG  

- Wybory członków Rady Wydziału  Historycznego  

 -  Wybory przedstawicieli Wydziału Historycznego do Rady Bibliotecznej. 

 -  Wybory kandydatów na stanowiska dyrektorów instytutów  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 
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Ad.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. Tomasza Chmielewskiego z 

Instytutu Archeologii i Etnologii UG ubiegającego się o „Stypendium dla wybitnych młodych naukowców”. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem wniosku. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

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

 

 

Ad. 3.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Bogusława Brezy  

 

temat: Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

prof.  dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

dr hab. Przemysław Różański 

Prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Kamila Kaliszuka   

 

tematyka poświęcona funkcjonowaniu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku w latach 1956-1959) 

 

Proponowany skład komisji: 

prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – opiekun naukowy 

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński - członek 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - członek 

prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski - członek 

dr hab. Przemysław Różański - członek 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski - członek 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – członek 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. 

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

 

Ad. 3.2. 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu języka ukraińskiego mgr Joanny Karbarz-Wilińskiej 

 

prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący   

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - promotor     

prof. UG, dr hab. Marta Koval  – egzaminator 

 

termin egzaminu:. 01.04.2016 r. godz. 11.30 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.3. 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Anny Trajdos  

 

Temat: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988 

 

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski – promotor 

- w miejsce przewodniczącego komisji prof. UG, dr hab. Grzegorza Berendta (rezygnacja) – 

prof. UG, dr hab. Arnold  Kłonczyński  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. 

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

 

- w miejsce członka komisji prof. UG, dr hab. Grzegorza Berendta -  dr hab. Przemysław 

Różański  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.4.  

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Andrzeja Gierszewskiego 
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Temat: Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu ( do 1525 r.) 

Komisja: 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

prof.  dr hab. Grzegorz Białuński - recenzent 

prof. UG, dr hab. Klemens Bruski – recenzent 

prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki 

prof.  UG, dr hab. Jan Iluk 

prof.  dr hab. Krzysztof M. Kowalski 

prof.  dr hab. Witold Świętosławski 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 

 

Proponowany termin egzaminu 1 kwietnia 2016 r. godz. 12.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 30 osób. 

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

 

Ad. 3.5. 

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

publicznej obrony mgr Katarzyny Nuckowskiej-Cherek  

 

prof.  dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 

prof.  dr hab. Eugeniusz Koko  - przewodniczący  

Temat pracy: Dyplomacja Królestwa Norwegii wobec przełomów politycznych w Polsce w latach 1945-1981 

Proponowany termin obrony: 01.04.2016 r. godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. 

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

 

 

Ad. 4 

Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii – brak spraw. 

 

Ad. 5 

Kierownik Studiów Podyplomowych, prof. UG, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła uchwałę w sprawie 

likwidacji Studiów Podyplomowych „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 39 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

 

Ad. 6 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22 stycznia 2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie (39 

głosów za).  

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

                                           

 


