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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 20.05.2016 r. 

                                      

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

Wiesław Długokęcki. Na wstępie Dziekan pogratulował prof. UG, dr hab. Beacie Możejko i prof. UG, dr 

hab. Bogusławowi Górce otrzymania tytułu profesora nauk humanistycznych nadanego przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dziekan pogratulował dr Iwonie Janickiej, otrzymania grantu z Narodowego Centrum Nauki z programu 

Opus 10 w wysokości 193 700 zł na trzy lata na badania i książkę "Sina śmierć z Azji. Epidemie cholery w 

północno-zachodnich guberniach Rosji w XIX wieku". 

Dziekan poinformował również o uroczystości jubileuszu 80-tych urodzin Prof. dr. hab. Bogusława Cyglera, 

która odbędzie się dnia 03.06.2016 r. o godz.13.00 w s.1.48. 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

  1. Wojciech Bęben, „Yamy, trucizna, duchy”, Gdańsk 2016. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

 

1. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora zwyczajnego UG, prof. dr. hab. Igora  

       Hałagidy w Zakładzie Historii Najnowszej Polski w Instytucie Historii UG. 

 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora zwyczajnego UG, ks. prof. dr. hab. 

      Wojciecha Bębna w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie  Archeologii  

      i Etnologii UG. 

 

3. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora zwyczajnego UG, prof. dr. hab. 

  Andrzeja Piotra Kowalskiego w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie  

      Archeologii i Etnologii UG. 

 

4. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora zwyczajnego UG, prof. dr. hab. 

 Nicholasa Sekundy w Zakładzie Archeologii Śródziemnomorskiej w Instytucie  Archeologii  

      i Etnologii UG. 

 

5. Wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Tomasza Chmielewskiego w Instytucie 

Archeologii i Etnologii UG - w ramach grantu SONATA BIS 5. 

 

6. Wniosek prof. UG, dr. hab. Krzysztofa Lewalskiego o urlop naukowy od 01.10.2016 r.  

            do 30.09.2017 r. 

 

7. Zatwierdzenie programów studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 

2016/2017. 

 

8. Zatwierdzenie oceny efektów kształcenia na kierunku Historia Sztuki za rok akademicki 2015/2016. 

 

9. Sprawy doktorskie.  

 

10. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii.  
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11. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

12. Zatwierdzenie protokołów z posiedzenia Rad Wydziału w dniach 22.04.2016 r. 

 

13. Sprawy bieżące.             

 

 

Ad.1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 

stanowisku profesora zwyczajnego UG, prof. dr. hab. Igora Hałagidy w Zakładzie Historii Najnowszej 

Polski w Instytucie Historii UG na czas nieokreślony od 01.07.2016 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  3 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 

stanowisku profesora zwyczajnego UG, ks. prof. dr. hab. Wojciecha Bębna w Zakładzie Etnologii i 

Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii UG na czas nieokreślony od 01.07.2016 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) na 

stanowisku profesora zwyczajnego UG, prof. dr. hab. Andrzeja Piotra Kowalskiego w Zakładzie Etnologii i 

Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii UG na czas nieokreślony od 01.07.2016 r. 

  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie. (konkurs) na 

stanowisku profesora zwyczajnego UG, prof. dr. hab. Nicholasa Sekundy w Zakładzie Archeologii 

Śródziemnomorskiej w Instytucie Archeologii i Etnologii UG na czas nieokreślony od 01.07.2016 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 5 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie na stanowisku 

adiunkta dr. Tomasza Chmielewskiego w Instytucie Archeologii i Etnologii UG (w ramach grantu SONATA 

BIS 5), na okres trzech lat - od 01.06.2016 r. do 31.05.2019 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek prof. UG, dr. hab. Krzysztofa 

Lewalskiego o udzielenie urlopu naukowego od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, zwrócił się do Rady 

Wydziału o zatwierdzenie programów studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 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 –  32. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 8 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, zwrócił się do Rady 

Wydziału o zatwierdzenie oceny efektów kształcenia na kierunku Historia Sztuki za rok akademicki 

2014/2015. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  43 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 9 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił sprawy doktorskie. 
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Ad. 9.1a 

Powołanie komisji doktorskiej  mgr. Bartosza Rutkowskiego  

 

temat:  Włodzimierz Bączkowski (1905-2000) – wokół idei prometeizmu).     

                                                                     ) 

prof.  dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko  – opiekun naukowy 

członkowie: 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. dr hab. Igor Hałagida 

prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. UG, dr hab. Przemysław Różański 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

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

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 9.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Piotra Pacynki  

 

temat: Korporacja Akademicka Konwent „Polonia” w Wilnie w latach 1919-1939 .)  

                                                                      

prof.  dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

prof. dr hab.Tadeusz Stegner  – opiekun naukowy 

członkowie: 

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt 

prof. dr hab. Igor Hałagida 

prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janickiprof. UG dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 9.2 

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

Kłopotka  

 

prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak - przewodniczący  

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 
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temat: Bractwa kościelne w archidiakonacie pomorskim od XVI do XVIII w. w świetle     wizytacji biskupich. 

Studium z dziejów kultury religijnej w Prusach Królewskich 

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 –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 9.3a 

Zmiana tematu rozprawy doktorskiej i składu Komisji ds. Przewodu Doktorskiego mgr. Leszka 

Molendowskiego  

temat pracy: Zakony męskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XX wieku. 

przewodniczący: prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

promotor: prof.  dr hab. Józef Borzyszkowski 

 

Zmiana tematu  rozprawy doktorskiej na Zakony męskie diecezji chełmińskiej w II Rzeczypospolitej (1920-

1939). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

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

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 9.3b 

Zmiana składu Komisji ds. Przewodu Doktorskiego – w miejsce prof. dr hab. Mieczysława Nurka (przejście 

na emeryturę) – prof. dr hab. Zbigniew Opacki. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

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

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 9.4 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Bogusława Brezy 

prof.  dr hab. Eugeniusz Koko -  przewodniczący 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

 

temat: Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym. 
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Ad. 9.4a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Andrzeja Romanowa (US i UG 

– prof. emerytowany). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 9.4b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. P-KWS dr. hab. Janusza Kutta 

(Pomorsko-Kujawska Wyższa Szkoła w Bydgoszczy).  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 9.5 

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

publicznej obrony mgr. Michała Hinca. 

prof. dr hab. Igor Hałagida  - przewodniczący  

prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt – promotor 

 

Temat pracy :Próba rewolucji agrarnej w powiecie morskim/wejherowskim i puckim w latach 1945-1956. 

Proponowany termin obrony: 3 czerwca 2016 r. godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

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

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 9.6 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

mgr.  Andrzejowi Gierszewskiemu.  

 

temat: Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu (do 1525 r.). 

 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - promotor 

prof. UG,  dr  hab. Anna Paner - przewodnicząca 

Obrona odbyła się 6 maja 2016 r. 

Specjalność: historia średniowiecza 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 33 osoby. 

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

 

Ad. 9.7a 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

mgr. Arkadiusza Dymowskiego. 

 

temat: Nowożytne żetony w zbiorach polskich i ich antyczne inspiracje. 

Prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący 

Obrona odbyła się 10 maja 2016 r. 

 

Specjalność: historia kultury materialnej. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

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

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

 

Ad. 9.7b 

Przeprowadzenie głosowania nad wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Dymowskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 10 

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

 

Ad. 11 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 12 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.04.2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie (40 głosów 

za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  

 

Ad. 13 

Sprawy bieżące.             

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


