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Protokół 
posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 13.11.2015 r. 
                                      

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr 
hab. Wiesław Długokęcki. Na wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył nagrodę 
jubileuszową prof. UG, dr. hab. Markowi Smolińskiemu z okazji 20-lecia pracy zawodowej. 

 
Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

1. Christianitas Antiqua vol. VI, Religia i tradycja pod red. prof. UG, dr. hab. Ireneusza 
Milewskiego 

2. Pro Memoria Izabela Trojanowska (1929 – 1995), pod red. Prof. dr. hab. Józefa 
Borzyszkowskiego 

 

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

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Gerarda Kucharskiego  
z UAM w Poznaniu - powołanie recenzenta, sekretarza i członka komisji habilitacyjnej. 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG, 
 dr. hab. Piotra Perkowskiego w Zakładzie Historii Najnowszej Polski, w Instytucie Historii 
UG. 

3. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko adiunkta (habilitowanego) dr. hab. 
Dariusza Kaczora w Zakładzie Archiwistyki, w Instytucie Historii UG. 

4. Wybór przedstawicieli (spośród nauczycieli akademickich) Wydziału Historycznego do 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

5. Przyjęcie Sprawozdania z oceny własnej Wydziału Historycznego za rok akademicki 
2014/2015. 

6. Przyjęcie Sprawozdania Wydziałowego zespołu ds. Oceny jakości Kształcenia. 
7. Przyjęcie oceny efektów kształcenia na kierunkach: archeologia, etnologia, historia, historia 

sztuki, krajoznawstwo i turystyka historyczna, niemcoznawstwo, religioznawstwo. 
8. Sprawy doktorskie. 
9. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii. 
10. Sprawy Studiów Podyplomowych. 
11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 października 2015 r. 
12. Sprawy bieżące.                                                       

 
 
Ad. 1. 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr. Gerarda Kucharskiego z UAM w Poznaniu - powołanie 
recenzenta, sekretarza i członka komisji habilitacyjnej. 

 

 Głos w dyskusji zabrali: prof. UG, dr hab. Marek Smoliński, prof. UG, dr hab. Sobiesław 
Szybkowski, prof. UG, dr hab. Anna Paner, prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki, prof. dr hab. Wiesław 
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Długokęcki. Przekazali oni informację pozostałym członkom Rady, iż wobec dr. Gerarda 
Kucharskiego zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne i otrzymał on naganę z wpisem do akt.  

 

Dziekan Wydziału poinformował członków Rady Wydziału, iż dr Gerard Kucharski składał 
wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Akademii im. Jana Długosza w 
Częstochowie, ale uczelnia nie przyjęła jego wniosku. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 
obligatoryjnie wyznaczyła Wydział  Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego do przeprowadzenia 
postępowania habilitacyjnego i Wydział nie może tego wniosku odrzucić. 

 

Dziekan przedstawił kandydatów na poszczególne stanowiska w postępowaniu habilitacyjnym: 

 - prof. UG dr hab. Anna Paner - sekretarz 

 - prof. UG dr hab. Klemens Bruski - członek komisji 

 - prof. UG dr hab. Sobiesław Szybkowski - recenzent 

 
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na sekretarza w postępowaniu habilitacyjnym - prof. 
UG, dr hab. Annę Paner. 
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 –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na członka komisji w postępowaniu habilitacyjnym - 
prof. UG, dr. hab. Klemensa Bruskiego. 
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 –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym - prof. 
UG, dr. hab. Sobiesława Szybkowskiego 
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 –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  o zatrudnienie 
(konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG, dr. hab. Piotra Perkowskiego w Zakładzie 
Historii Najnowszej Polski ,w Instytucie Historii UG, na czas nieokreślony od 01.12.2015 r. 
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Głos zabrał prof. dr hab. Marek Andrzejewski, który prosił o informację czy ktokolwiek z członków 
komisji czytał książkę habilitacyjną  Piotra Perkowskiego. Przeczytanie książki potwierdził prof. dr 
hab. Tadeusz Stegner. Prof. dr hab. Marek Andrzejewski stwierdził, że prof. Stegner nie zna się na 
tematyce książki, podobnie jak kapituła „Polityki”, która w zeszłym roku przyznała Nagrodę 
Historyczną „Polityki” Piotrowi Perkowskiemu za książkę o najnowszej historii Polski, wydaną w 
2013 roku.  

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 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  7 wstrzymujących się i 6 przeciwnych. 
 

 

Ad.3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  o zatrudnienie 
(konkurs) na stanowisko adiunkta (habilitowanego) dr. hab. Dariusza Kaczora w Zakładzie 
Archiwistyki w Instytucie Historii UG na czas nieokreślony od 01.12.2015 r. 

 

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 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

 

Ad.4 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił kandydatury przedstawicieli 
(spośród nauczycieli akademickich) Wydziału Historycznego do Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Kandydaci:  

- prof. UG dr hab. Barbara Klassa 

 - dr Anna Sobecka 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury prof. UG, dr hab. Barbary Klassy. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury dr Anna Sobecka. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 5 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przedstawił 
sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Historycznego za rok akademicki 2014/2015 i poprosił o 
jego zatwierdzenie.  
 
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 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 6 
Przyjęcie Sprawozdania Wydziałowego zespołu ds. Oceny jakości Kształcenia – punkt pominięty w 
obradach Rady. 
 
Ad. 7 
Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, przedstawił ocenę 
efektów kształcenia na kierunkach: archeologia, etnologia, historia, historia sztuki, krajoznawstwo  
i turystyka historyczna, niemcoznawstwo, religioznawstwo i zwrócił się do Rady o ich zatwierdzenie. 
 
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 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad.8 
Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, przedstawił sprawy doktorskie. 
 

Ad. 8.1. 
Zmiana składu  komisji doktorskiej  mgr. Stanisława Kudławca  
 
temat: Geneza, struktura i działalność Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w 
Gdańsku w latach 1945 – 1956) 
 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski - promotor 

- w miejsce członka komisji prof. dr. hab. Mieczysława Nurka - dr hab. Przemysław Różański 

 
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 –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 8.2a 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr. Daniela Budkiewicza  
 

prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski - promotor 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  

 

Temat pracy: Otoczenie urzędnicze księcia wielkopolskiego i króla Polski Przemysła II (1257-1296) 

          

Proponowany termin obrony: 04.12.2015 r., godz. 13.30 

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

 

Ad. 8.2b 
Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie 
historii mgr. Krzysztofowi Kłodawskiemu  
 
temat: Ewangelicy na terenie województwa/guberni płockiej w latach 1815-1914) 
 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

 

Obrona odbyła się 06.11.2015 r. o godz.11.30 

Specjalność: historia Polski i powszechna XIX wieku 

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

 

Ad. 8.2c 
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Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie 
do publicznej obrony mgr Natalii Ulatowskiej  

 

temat: Pozycja kobiety w najnowszych dziejach Iranu, 1925-2005) 

 

prof. dr hab. Adam Kosidło - promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

 

Obrona odbyła się 06.11.2015 r. o godz.13.00 

Specjalność: historia powszechna najnowsza 

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

 

Ad. 8.3a 
Umorzenie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Bogusławowi Brezie 
 
promotor: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 
temat pracy: Relacje międzyetniczne w życiu codziennym na Kaszubach w okresie międzywojennym 

data wszczęcia przewodu: 01.07.2005 r. 

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

 

Ad. 8.3b 
Umorzenie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Ondřejovi Havlovi 
 
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

temat pracy: Wyższe szkolnictwo emigracji ukraińskiej w Czechosłowacji w okresie 
międzywojennym 

data wszczęcia przewodu: 23.01.2009 r. 

Przystąpiono do głosowania. 
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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 –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 8.3c 
Umorzenie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Marcinowi Kierskiemu 
 
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

temat pracy: Kinematografia PRL 1970-1980. Kontrola i nadzór w filmie fabularnym 

data wszczęcia przewodu: 23.01.2009 r. 

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 –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
 
Ad. 8.3d  
Umorzenie postępowania o nadanie stopnia doktora mgr. Sebastianowi Szczepańskiemu 
 
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 
 
temat pracy: Aparat bezpieczeństwa, a Polska Partia Robotnicza/Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza w województwie gdańskim w latach 1945-1956 

data wszczęcia przewodu: 15.04.2011 r. 

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

Ad. 9 
Kierownik Wydziałowych Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, prof. UG, 
dr hab. Anna Paner przedstawiła informację na temat działalności naukowej doktorantów naszego 
Wydziału w roku 2014/2015. 
  
Profesor Anna Paner poinformowała, że na studiach doktoranckich było 32 doktorantów na I roku 
studiów, 27 na II roku studiów, 20 na III roku studiów, 49 na IV roku studiów. Skreślono z listy 19 
osób, a 8 osób się obroniło. 
 
Kierownik studiów poinformowała o przyznanej pomocy finansowej, której łączna kwota wyniosła 
165 250,00 zł. Przyznano: 
  - 13 stypendiów socjalnych (w tym 2 zwiększone) w wysokości 500,00 zł, 
  - 9 stypendiów specjalnych dla  niepełnosprawnych w wysokości 300,00 zł, 
  - 13 stypendiów dla najlepszych doktorantów w wysokości .600,00 zł, 
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  - 10 zapomóg do 500,00 zł, 
  - 43 zwiększone stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań  
     projakościowych w wys. 800,00 zł. 
 
Doktoranci opublikowali 136 artykułów w tym 10 w czasopismach z listy ministerialnej, 3 
monografie, 1 monografię wznowiono. 
 
Doktoranci wygłosili 196 referatów na konferencjach krajowych, 6 na konferencjach zagranicznych 
i 25 ma konferencjach międzynarodowych w Polsce. Zdobyli 6 grantów zewnętrznych. 
 
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem sprawozdania. 
Skład Rady Wydziału – 75 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na 
posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  28. Głosowało 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 
Ad. 10 
Sprawy Studiów Podyplomowych - brak spraw. 
 
Ad. 11 
Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 października 2015 r. został zatwierdzony 
jednogłośnie (39 głosów za). 
 
 
Ad.12 
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. Bartosza Józwiaka o 
udzielenie urlopu bezpłatnego w związku z pełnieniem funkcji posła w VIII kadencji Sejmu - od 
dnia 15.11.2015 r. do 24.01.2020 r. 

 
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 39 osób. 
Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  3 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 
 
Dziekan przekazał informację o komunikacie Pani Kwestor w sprawie poprawnego sposobu 
opracowywania faktur. 
 
Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przekazał członkom Rady Wydziału informację, iż kwota 
10.000,00 zł, wypłacana z działalności statutowej, którą miały otrzymać osoby składające wniosek 
grantowy do NCNu lub do Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zostanie zmniejszona do 
7.000,00 zł. Nastąpił bowiem bardzo duży wzrost liczby składanych wniosków grantowych przez 
pracowników Wydziału, a z pieniędzy pozostających w dyspozycji dziekana jest także finansowane  
wydawanie prac naukowych.   
 
Głos zabrał Dyrektor Instytutu Historii, prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, który poinformował, iż 
zasady dotyczące dofinansowania dla osób składających wnioski grantowe, obowiązujące w 
Instytucie Historii pozostają bez zmian, a więc kwota 3000,00 zł dla każdej osoby jest 
zagwarantowana. 
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Głos zabrała dr Anna Mazurkiewicz, która zaprosiła studentów i doktorantów którzy chcieliby 
wyjechać na stypendium Fulbrighta do USA na spotkanie w tej sprawie. Dr Mazurkiewicz 
poinformowała, iż prelekcję poprowadzą w dniu 17.11.2015 r. stypendyści Komisji Fulbrighta prof. 
Louis Rios Hernandez i Marta Kalabińska.  
 
Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   
 
Protokołowała  
mgr Lidia Muszyńska 
 

 

                                           
 


