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Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 11.12.2015 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. Bogusław Górka „Kerrygma i Ekklesia w kontekście inicjacji”, Kraków 
2016; 

2. Prof. dr hab. Jan Iluk „O godnym życiu we wspólnocie. Antologia aforyzmów i didaskaliów 
św. Jana Chryzostoma”, Gdańsk 2015; 

3. Dr Jacek Kriegseisen „Stowarzyszenie Historyków Sztuki  Oddział Gdański 1955 – 2015. W 
60. Rocznicę powstania”,  

4. Gdańskie Studia Archeologiczne, nr 4, redakcja Lech Czerniak, Gdańsk 2014 
 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia z pominięciem punktu 6. 

1. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu 
profesora, prof. UG dr. hab. Jackowi Tebince z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli 
Politycznej z Instytutu Politologii UG.  
 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko adiunkta (habilitowanego) dr. hab. Michała 
Kosznickiego w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UG. 

 

3. Przyjęcie Sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
 

4. Sprawy doktorskie.  
 

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

6. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 13.11.2015 r. 
 

8. Sprawy bieżące.                                                       
 
 
Ad. 1. 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o powołanie Komisji 
Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora, prof. UG, dr. hab. 
Jackowi Tebince z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej z Instytutu Politologii UG.  
 

Proponowany skład Komisji : 
- prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 
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- prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
- prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem przewodniczącego – prof. dr. hab. Eugeniusza Koko. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  24 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na członka komisji prof. dr. hab. Zbigniewa 
Opackiego. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  20 głosów za,  6 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 
 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na członka komisji prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 
 

Ad. 2 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  o zatrudnienie 
(konkurs) na stanowisko adiunkta (habilitowanego) dr. hab. Michała Kosznickiego w Zakładzie 
Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UG. 

Przystąpiono do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwnych. 
 

Ad.3 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przystąpił do 
zatwierdzenia sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 
 
Sprawozdanie Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia przedstawiła prof. UG, dr hab. 
Iwona Sakowicz, która poinformowała, że przedłożone sprawozdanie zostało ocenione bardzo 
dobrze, ponieważ działania podejmowane przez WZOJK w roku akademickim 2014/2015 w celu 
podnoszenia jakości kształcenia były konsekwentne i koherentne.  
 
Uwagi, które pojawiły się w sprawozdaniu dotyczyły:  
   - zintensyfikowania ilość zajęć hospitowanych szczególnie w Instytucie Historii Sztuki oraz   
     Instytucie Archeologii i Etnologii. Zadowalające były wyniki odbytych hospitacji wskazujące na  
     aktywność nauczycieli akademickich w sferze stosowania nowych technik edukacyjnych; 
   - pozytywnie oceniono powszechne stosowanie systemu antyplagiatowego oraz  jego wyniki, co 
     wskazuje na dbałość nauczycieli akademickich o jakość powierzonych ich opiece prac    
      dyplomowych; 
   - wysokie wyniki ankiet w wersji papierowej (83 % odpowiedzi pozytywnych) świadczą o  
     efektach prac nad podniesieniem jakości kształcenia na Wydziale Historycznym. Nagannym jest 
     jednak brak ankiet z Instytutu Historii Sztuki.  
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Komisja zaleciła: 
   - zwrócenie uwagi na stały monitoring sylabusów zamieszczanych w portalu pracownika pod 
     względem zawartych tam metod pracy oraz rzeczywistego dostosowania wymagań do  
     nakładu pracy studenta wyrażonego w punktach ECTS; 
   - uruchomienie kursów online, twierdząc, że tradycyjne kursy nie są przestarzałe ale powinny być 
     uzupełniane przez zajęcia pozwalające na indywidualny tok nauczania oraz naukę bez  
     wychodzenia z domu.  
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania Wydziałowego Zespołu ds. Oceny 
Jakości Kształcenia. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 41 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad.4 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
 
Ad. 4.1 
Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Hinca . 
 
Temat: Próba rewolucji agrarnej w powiecie morskim/wejherowskim i puckim w latach 1945-1956.  

    prof. dr hab. Igor Hałagida  - przewodniczący 
    prof.UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 
 
Recenzenci: 

 - prof. UJK, dr hab. Grzegorz Miernik (Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach)  
 - prof.  dr hab. Cezary Olbracht-Prądzyński (Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych) 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UJK, dr. hab. Grzegorza 
Miernika. 
Przystąpiono do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Cezarego Olbracht-
Prądzyńskiego. 
Przystąpiono do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 
Ad. 4.2 
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Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr Anny Trajdos. 
 
prof.  dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt - przewodniczący  
Temat pracy: Igrzyska Olimpijskie w podzielonym świecie 1948-1988. 
 
Głos zabrał przewodniczący Komisji do spraw przewodu doktorskiego mgr Anny Trajdos. 
Poinformował, iż komisja zebrała się w dniu 30 października 2015r. na zebraniu promotor 
przedstawił swoją opinię na temat dysertacji mgr Trajdos, a przewodniczący komisji podał 
pozytywne wyniki pozostałych dwóch egzaminów doktorskich złożonych we wcześniejszych 
terminach.  
 
Przewodniczący poinformował, iż przed posiedzeniem członkowie komisji otrzymali kopie 
wszystkich trzech recenzji autorstwa profesorów: Piotra Godlewskiego, Waldemara Moski i 
Stanisława Zaborniaka. Obecni na posiedzeniu komisji promotorzy: Waldemar Moska i Stanisław 
Zaborniak przypomnieli konkluzje swoich opinii na temat przestawionego maszynopisu rozprawy, 
zaznaczając, że się one nie zmieniły. Profesor Piotr Godlewski podtrzymał swoją negatywną ocenę 
a Waldemar Moska pozytywną.  
 
Przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Trajdos i 
dopuszczenia jej do publicznej obrony. W głosowaniu wzięło udział osiem osób. Jego wynik był 
następujący: 4 głosy za poparciem wniosku, 2 głosy przeciwne i 2 głosy wstrzymujące się. 
 
Powyższy wynik sprawił, że komisja nie rekomenduje Radzie Wydziału przyjęcia pracy i 
dopuszczenia do publicznej obrony pracy. W tej sytuacji: przy dwóch recenzjach pozytywnych i po 
zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów o  dalszym postępowaniu w przewodzie doktorskim 
mgr Anny Trajdos, może zdecydować Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego 
jako organ nadrzędny wobec komisji doktorskiej. 
 
Doszło do dyskusji, w której uczestniczyli: prof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski; prof. dr hab. 
Wiesław Długokęcki; prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska; prof. UG, dr hab. Bogusław Górka; 
prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt; prof. dr hab. Zbigniew Opacki;  
 
W wyniku dyskusji postanowiono, że wszystkie recenzje zostaną przedstawione członkom Rady 
Wydziału, żeby mogli wyrobić sobie zdanie na ich temat, a sprawa mgr Anny Trajdos będzie 
procedowana na kolejnej  Radzie Wydziału, która odbędzie się w styczniu.  

 
Przystąpiono do głosowania za przełożeniem rozpatrywania dopuszczenia Pani mgr Anny Trajdos 
do publicznej obrony. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Ad. 4.3.1 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii mgr. Januszowi Dargaczowi  
 
temat: Gdańskie kąpieliska morskie w XIX wieku. Studium z dziejów  letniego wypoczynku w 
epoce przedindustrialnej 
 
prof. dr hab. Edmund Kizik - promotor 
prof. UG, dr hab. Gabriela Majewska - przewodnicząca 
Obrona odbyła się 20.11.2015 r. o godz.14.00 
Specjalność: historia XIX wieku 
 
Przystąpiono do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 28 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 4.3a 
Wyróżnienie pracy doktorskiej mgr. Janusza Dargacza  

Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 27 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  18 głosy za,  7 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 4.3.2 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii mgr. Tomaszowi Bednarzowi  

temat:” De Jonge Seerp”. Badania historyczno- archeologiczne niderlandzkiego statku z końca 
XVIII wieku). 

Prof. UG dr hab. Beata Możejko – promotor 
Prof. UG dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 
Obrona odbyła się 27. 11.2015 r.  o godz. 13.30 
Specjalność: bez specjalności. 
 
Przystąpiono do głosowania  
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad. 4.3.3 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii mgr. Danielowi Budkiewiczowi  

Temat: Otoczenie urzędnicze księcia wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II (1257-1296). 
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Prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski – promotor 
Prof. UG dr hab. Anna Paner – przewodnicząca 
Obrona odbyła się 04.12.2015 r. o godz. 13.30 
Specjalność: historia średniowiecza 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 11 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2015 r. został zatwierdzony. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  42 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 
 
Ad.12. 1 
Dziekan pogratulował magistrowi Cezaremu Wołodkowiczowi, który otrzymał od Fundacji św. 
Kazimierza 5 miesięczne stypendium w Paryżu.  
 
Ad.12. 2 
Głos zabrał Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, który przekazał członkom 
Rady Wydziału informację, o zmianach uległy procedury przeprowadzania przewodów doktorskich. 
Od 1 października 2013 r. przewody otwierane są tylko według nowej procedury.  
 
Prodziekan przedstawił najważniejsze zmiany, które pojawiły się w nowej procedurze: 
       - przewód doktorski można otworzyć wówczas, gdy doktorant ma opublikowaną książkę, albo  
         potwierdzenie złożenia książki do druku, albo publikację w recenzowanym czasopiśmie 
         wykazanym na liście ministerialnej albo publikację w materiałach posesyjnych z  
         międzynarodowej konferencji, 
       - pojawiają się recenzenci zewnętrzni, 
       - członkami komisji egzaminu kierunkowego nie są recenzenci, 
       - streszczenia recenzji umieszczane są na stronie CK.  
 
 
Ad.12. 3 
Głos zabrał prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, który 
przedstawił informację na temat wydatkowania dotacji projakościowej przyznanej w konkursie na 
dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów 
poprawy jakości kształcenia oraz KRK. 
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Ad.12. 4 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński przedstawił wniosek 
o zmianę składu Rady Programowej kierunku Niemcoznawstwa. 
 
Dotychczasowy skład Rady: 
   - mgr Anna Pior – Kucińska 
   - prof. UG, dr hab. Marion Brandt 
   - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
   - prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki 
   - dr Tomasz Rembalski 
 
Nowy skład Rady: 
   - dr Anna Socka 
   - prof. UG, dr hab. Marion Brandt 
   - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
   - prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki 
   - dr Tomasz Rembalski 
 
Przystąpiono do głosowania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 40 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad.12. 5 
Dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, zwrócił się do pracowników z prośbą, żeby 
systematycznie zgłaszali swoje publikacje w Ośrodku Bibliometrycznym w Bibliotece Głównej UG. 
Brak zgłoszenia powoduje, że nie będą one uwzględnione przy parametryzacji. 

Ad.12. 6 
Głos zabrała dr Iwona Janicka, która współpracuje z Wydziałem Ekonomicznym w celu wydania 
wspólnej międzywydziałowej książki zawierającej fragmenty najlepszych prac dyplomowych. Dr 
Janicka zwróciła się do członków Rady Wydziału z prośbą o dostarczanie informacji na temat prac, 
które zasługują na wyróżnienie.  

Dziekan złożył życzenia świąteczne i zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 

 

                                           
 


