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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 22.01.2016 r. 

                                      

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

Wiesław Długokęcki. Na wstępie Dziekan wręczył prof. UG, dr. hab. Klemensowi Bruskiemu, Medal 

Komisji Edukacji Narodowej. Następnie poinformował, iż decyzją z dnia 30.12.2015 r. prezydent RP nadał 

Nicholasowi Sekundzie tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych, a prof. UG, dr hab. Sobiesław 

Szybkowski, został wybrany do Komitetu Nauk Historycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i 

Społecznych Polskiej Akademii Nauk i jest członkiem  prezydium Komitetu Nauk Historycznych. Dziekan 

pogratulował obu Profesorom. 

 

Dziekan poinformował, że w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł o wybitnych naukowcach Uniwersytetu 

Gdańskiego. Wśród prezentowanych osób znalazła się doktorantka naszego Wydziału Pani mgr Bianca 

Sadowska, która interesuje się historią Rosji i przygotowuje dysertację doktorską pod kierunkiem prof. dr. 

hab. Zbigniewa Opackiego.  

 

Dziekan przywitał wszystkich zebranych i zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

1. „Studia Historica Gedanensia. Tom VI (2015). Z podatkiem przez wieki” pod red. Anny Łysiak –  

     Łątkowskiej i Tomasza Rembalskiego, Gdańsk 2015; 

2. „Acta Cassubiana”, tom XVII,  pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Instytut Kaszubski 2015; 

3. „Studia z dziejów Średniowiecza” nr 19, pod red. Beaty Możejko, Marka Smolińskiego, Sobiesława  

    Szybkowskiego, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2015; 

4. „ Bazyliańskie Studia Historyczne”, tom IV, pod red. Igora Hałagidy, warszawa 2014; 

5.  Marek Andrzejewski, „Rund ums Krantor” , Gdańsk 2015; 

6. Nowoczesność w sztuce i w myśli o sztuce na Pomorzu od XIX do XXI wieku” pod red. Jacka Bielaka  

    i Józefa Tarnowskiego, Gdańsk 215; 

7. Artykuły Rafała Kubickiego, Andrzeja Gierszewskiego, Aleksandry Girsztowt w „Culture – Society – 

    Economy: Interaction and Changes in Medieval and Early Modern Times on the Eastern Baltic Coast”, ,  

     Klajpeda 2015; 

7. „Portrety gdańskich lekarzy (XVI – XVIII w.)”, pod red. Krystyny Jackowskiej, Adama Szarszewskiego, 

    Piotra Paluchowskiego, Gdańsk 2015;.  

 

 

Dziekan poprosił członków Rady Wydziału o wprowadzenie zmiany w porządku obrad dotyczącej 

procedowania sprawy Pani mgr Anny Trajdos. Dziekan nawiązał do pisma, które prof. UG, dr hab. 

Bogusław Górka wysłał członkom Rady Wydziału i które przekazał również Rektorowi prof. dr. hab. 

Grzegorzowi Węgrzynowi, w którym odnosi się do przewodu Pani Trajdos. Rektor poprosił członków Rady 

Wydziału o przesunięcie punktu dotyczącego Pani Trajdos na kolejną Radę Wydziału. 

 

Głos zabrał prof. UG, dr hab. Grzegorz Berendt, który stwierdził, iż pismo dotyczy również jego osoby i 

dlatego przed kolejną Radą Wydziału ustosunkuje się do niego i odpowiedź prześle członkom RW. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora i zaproponowanie 10 kandydatów na 

recenzentów 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 dr Katarzyny Lindy - Gryczy w Zakładzie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii UG. 
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3. Powołanie Komisji w sprawie kryteriów oceny pracowników naukowych Wydziału Historycznego. 

 

4. Sprawa postępowania habilitacyjnego dr. Gerarda Kucharskiego. 

 

5. Wybór kandydata na członka Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego. 

 

6. Zatwierdzenie limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok  akademicki  

       2016/2017. 

 

7. Zatwierdzenie warunków rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i  niestacjonarne)  na rok  

       akademicki 2017/2018. 

 

8. Zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia  na rok  

       akademicki 2017/2018. 

 

9. Sprawy doktorskie.  

 

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

 

11. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

12. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11.12.2015 r. 

 

13. Sprawy bieżące.             

 

 

Ad. 1. 

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

nadanie tytułu profesora i zaproponowanie 10 kandydatów na recenzentów, prof. UG, dr. hab. Jackowi 

Tebince, z Zakładu Historii Najnowszej i Myśli Politycznej z Instytutu Politologii UG.  

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem wniosku o wszczęcie postepowania o nadanie tytułu 

profesora prof. UG, dr. hab. Jackow Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury  Prof. dr. hab. Włodzimierza Borodzieja 

(Uniwersytet Warszawski) na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi 

Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Jerzego Eislera (PAN w 

Warszawie) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi Tebince. 
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Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  51 

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Pawła Machcewicza (PAN w 

Warszawie) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr hab. Grzegorza Mazura (Uniwersytet 

Jagielloński) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Stanisława Sierpowskiego 

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu 

profesora, prof. dr. hab. Jackowi Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Andrzeja Skrzypka (Akademia 

Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu 

profesora, prof. dr. hab. Jackowi Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Jakuba Tyszkiewicza 

(Uniwersytet Wrocławski) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi 

Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Tadeusza Wolszy (Uniwersytet 

Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Mariusza Wołosa (Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie) na recenzenta w postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi 

Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem kandydatury Prof. dr. hab. Stanisława Żerko (Instytut 

Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu) na recenzenta w 

postepowaniu o nadanie tytułu profesora, prof. dr. hab. Jackowi Tebince. 

 

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

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

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

 

Ad. 2 

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

stanowisko adiunkta dr Katarzyny Lindy-Gryczy w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej w 

Instytucie Archeologii i Etnologii UG. Umowa o pracę na czas określony od 15.02.2016 do 30.09.2018 
 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 44 osoby. 

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

 

 

Ad.3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki powołał Komisję zajmującą się kryteriami oceny 

pracowników naukowych Wydziału Historycznego. 

 

Proponowany Skład Komisji: 

 - prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, 

 - prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, 

 - prof. UG, dr hab. Arkadiusz Janicki, 

 - prof. dr hab. Witold Świętosławski, 

 - dr Jacek Bielak 

 

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 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  45 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad.4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił, na prośbę zainteresowanego, wniosek o 

umorzenie postępowania habilitacyjnego dr. Gerarda Kucharskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania  

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

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

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

 

Ad. 5 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG poinformował, że dyrektor Instytutu Historii 

Polskiej Akademii Nauk z upoważnienia władz Polskiej Akademi Nauk i Akademii Umiejętności zwrócił się 

do naszego Wydziału z prośbą o wskazanie kandydata na członka Rady Naukowej Polskiego Słownika 

Biograficznego. Obie instytucje są  wydawcami Słownika Biograficznego. Prodziekan Lewalski 

zaproponował kandydaturę  prof. dr. hab. Błażeja Śliwińskiego.  

 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 6 

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

limitu przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017. 

 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  45 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 7 

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

warunków rekrutacji na studia I i II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)  na rok akademicki 2017/2018. 

 

Przystąpiono do głosowania  

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

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

Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 8 

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

zatwierdzenie terminów rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia  na rok akademicki 

2017/2018. 

 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 44 osoby. 
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Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 9 

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

 

Ad. 9.1 

Wszczęcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie promotora i zatwierdzenie tematu pracy Mgr Beaty Oracz 

 

prof. UG dr hab. Andrzej Woziński – przewodniczący 

prof.  dr hab. Małgorzata Omilanowska – promotor 

 

temat: Nowa architektura Gdańska 1945-1956. 

 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 29 osób . 

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

 

 

Ad. 9.2 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Adamowi Kromerowi. 

 

Temat: Wystrój heraldyczny archikatedry i dawnego klasztoru cysterskiego w Gdańsku Oliwie. 

Komisja: 

prof. UG, dr hab. Anna Paner - przewodnicząca  

prof. dr hab. Błażej Śliwiński - promotor 

prof. UG, dr hab. Beata Możejko - recenzent 

dr hab. Sławomir Górzyński - recenzent 

prof. dr hab. Edmund Kizik 

prof.  UG, dr hab. Sławomir Kościelak 

prof. UG, dr hab. Marek Smoliński 

 prof. UG, dr hab. Sobiesław Szybkowski 

prof. UG, dr hab. Józef Włodarski 

 

Proponowany termin egzaminu  29.01.2016 r. godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania  

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

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

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 10 
Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, prof. UG, dr hab. Anna Paner 

przystąpiła do zatwierdzenia warunków rekrutacji, terminów i limitów na studia doktoranckie na rok 

2016/2017. 

 

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych 

 

Ad. 10a 

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

przystąpiła do zatwierdzenia zgody na prowadzenie zajęć przez dr. Jacka Friedricha i dr. Jacka Bielaka.  

 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych 

 

Ad. 11 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 12 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 11 grudnia 2015 r. został zatwierdzony, przy jednym głosie 

przeciwnym. 

 

 

Ad.13 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przekazał członkom Rady Wydziału terminy 

posiedzeń Rady w nowym semestrze. 

 

Terminarz posiedzeń RW: 

-  22.01.2016 

 - 19.02.2016 

 - 11.03.2016 

 - 22.04.2016 

 - 20.05.2016 

 - 17.06.2016 

 - 01.07.2016 

 - 23.09.2016 

 

Ad. 13.1 

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

stanowisko adiunkta dr Tomasza Chmielewskiego w Zakładzie Epoki Kamienia w Instytucie Archeologii i 

Etnologii UG. Umowa o pracę na czas określony od 15.02.2016 do 30.09.2018r.  
 

Przystąpiono do głosowania  

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

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  43 głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 13.2 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski,  pogratulował redakcjom czasopism 

wydziałowych, ponieważ wszystkie czasopisma, które do tej pory miały punkty, utrzymały je, albo uzyskały 

większą punktację.  

 

 

Prodziekan przedstawił punktację czasopism: 

 - Porta Aurea – 10 pkt, 
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 - Studia z dziejów Średniowiecza – 9 pkt (do tej pory 5 pkt.), 

 - Studia Historica Gedanensia – 8 pkt. (do tej pory 4 pkt.), 

 - Christianitas Antiqua -  3 pkt (do tej pory 4 pkt.) 

 

Prodziekan ds. Kształcenia i studentów, prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński, poinformował członków 

Rady Wydziału o zmianach w Panelu Nauczyciela, dotyczących dodatkowych oznaczeń wyników zaliczeń i 

poprosił o sprawne wpisywanie ocen na koniec semestru.  

 

Głos zabrała, prof. UG, dr hab. Anna Paner, która poinformowała o rozpoczynających się zajęciach 

„Zimowej Szkoły Matury” na Wydziale Historycznym. Pani Profesor podziękowała wszystkim 

wykładowcom za chęć poprowadzenia zajęć.  

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

                                           
 


