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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 26.02.2016 r. 

                                      

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

Wiesław Długokęcki. Na wstępie Dziekan poinformował, iż w sobotę, 6 lutego 2016 r., o godz. 12.00 w Sali 

Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość 70. urodzin prof. dr. hab. Józefa 

Borzyszkowskiego. Dziekan pogratulował profesorowi Borzyszkowskiemu jubileuszu. 

 

Dziekan przywitał wszystkich zebranych i zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

1. Marek Smoliński, „Świętopełk Gdański”, Wydawnictwo Poznańskie, 2015 r.,  

2. „PRO MEMORIA Marian Kołodziej (1921-2009)”, pod red. Józefa Borzyszkowskiego, Instytut 

Kaszubski w Gdańsku, Gdańsk 2015 r., 

3. „Historia Pomorza, tom V (1918 – 1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk”, część 

I Ustrój, społeczeństwo i gospodarka”, opracowanie m. in. Marek Andrzejewski,  Toruń 2015 r. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Janusza Trupindy z Muzeum 

Historycznego Miasta Gdańska - powołanie recenzenta, sekretarza i członka komisji habilitacyjnej. 

 

2. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG dr. hab. 

Przemysława Różańskiego z Instytutu Historii. 

 

3. Powołanie Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

 

4. Kryteria oceny nauczycieli akademickich – odpowiedź na pismo Prorektora ds. Nauki. 

 

5. Sprawy doktorskie.  

 

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

 

7. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

8. Sprawy bieżące.         

 

     

 

Ad. 1 

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

habilitacyjnego dr. Janusza Trupindy z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - powołanie recenzenta, 

sekretarza i członka komisji habilitacyjnej. 

 

Proponowany skład komisji habilitacyjnej: 
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- prof. UG, dr hab. Marek Smoliński - sekretarz 

- dr hab. Marian Arszyński, em. prof. UMK - członek komisji 

- prof. dr hab. Janusz Tandecki z UMK w Toruniu - recenzent 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na sekretarza komisji prof. UG, dr hab. Marka 

Smolińskiego. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 37 osób. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji dr hab. Mariana Arszyńskiego, em. 

prof. UMK. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowały 34 osoby. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr hab. Janusza Tandeckiego z UMK.  

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2 

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

stanowisko profesora nadzwyczajnego UG, dr. hab. Przemysława Różańskiego, z Instytutu Historii na czas 

nieokreślony od 15.04.2016 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 51 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  45 głosów za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad.3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przystąpił do powołania Wydziałowej Komisji 

Wyborczej. 

Proponowany skład komisji wyborczej: 

  - prof. UG, dr hab. Marek Stażewski z IH 

  - prof. UG, dr hab. Sławomir Kościelak z IH 

  - prof. UG, dr hab. Waldemar Ossowski z IAiE 

  - dr Tarzycjusz Buliński z IAiE 

  - Diana Zwolińska z IHSz 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji wyborczej prof. UG, dr hab. Marka 

Stażewskiego. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 51 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  4 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji wyborczej prof. UG dr hab. Sławomira 

Kościelaka. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 49 osób.. 

Wynik tajnego głosowania –  46 głosów za,  0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji wyborczej prof. UG dr. hab. 

Waldemara Ossowskiego.  

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 50 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  46 głosów za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji wyborczej dr. Tarzycjusza Bulińskiego. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 48 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  46 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na członka komisji wyborczej Diany Zwolińskiej. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 47 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 4 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przekazał członkom Rady Wydziału informację 

o zainicjowaniu na Uniwersytecie Gdańskim prac zmierzających do wypracowania ogólnouczelnianych 

kryteriów oceny nauczycieli akademickich. Rektor, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn poprosił wszystkie 

Wydziały o przedstawienie propozycji takich kryteriów.  

 

Prodziekan Lewalski przypomniał, iż Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

powołał komisję mającą przygotować propozycję takich kryteriów w styczniu. Komisja opracowała kryteria 

oceny nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego w trzech zakresach: działalności naukowej, 

działalności dydaktycznej i działalności organizacyjnej. Wypracowany projekt kryteriów ma być propozycją 

dla Senackiej Komisji Rozwoju Kadr i Nauki,  która podejmie się prac nad stworzeniem ogólnouczelnianego 

projektu kryteriów takiej oceny.  

 

W dyskusji, głos zabrali: prof. dr hab. Wojciech Bęben, prof. dr hab. Tadeusz Stegner, prof. UG, dr hab. Lech 

Czerniak; prof. dr hab. Zbigniew Opacki; prof. UG, dr hab. Rafał Kubicki; prof. dr hab. Witold 

Świętosławski; prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski; prof. UG, dr hab. Iwona Sakowicz; prof. UG,  dr hab. 

Anna Paner; prof. dr hab. Wiesław Długokęcki. 

 

Problemy poruszane w dyskusji dotyczyły: 

  - nie przystosowania kryteriów w przedstawionym projekcie do działań naukowych pracowników 

     Archeologii i Etnologii; 

  - konsekwencji wprowadzenia systemu punktowego, który doprowadzi do tego, że będzie się liczyła  

    ilość, a nie jakość, co doprowadzi do współzawodnictwa na punkty a nie na pracę naukową; 

  - biurokratyzacji nauki; 

  - braku w proponowanym projekcie progu od którego ocena byłaby pozytywna lub negatywna; 

  - sensu parametryzacji.  

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji prof. dr hab. Zbigniew Opacki postawił wniosek o odrzucenie całej 

parametryzacji. 
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Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie parametryzacji. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 49 osób.. 

Wynik tajnego głosowania –  19 głosów za, 9 wstrzymujących się i 24 przeciwne. 

 

Wniosek prof. dr. hab. Zbigniewa Opackiego nie otrzymał większości, a tym samym projekt wydziałowych 

kryteriów oceny nauczycieli akademickich zostanie przekazany Kolegium Rektorskiemu. 

 

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 5.1a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Katarzyny Nuckowskiej-Cherek 

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

Komisja: 

prof.  dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący  

prof. dr hab. Mieczysław Nurek - promotor 

prof. dr hab. Bolesław Hajduk – recenzent 

prof. UG, dr hab. Arnold Kłonczyński - recenzent 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

prof.  UG, dr hab. Krzysztof Lewalski 

prof. UG, dr hab. Piotr Perkowski 

prof. UG, dr hab. Przemysław Różański 

prof. UG, dr hab. Marek Stażewski 

Proponowany termin egzaminu  04.03.2016 r. godz 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.1b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Arkadiusza Dymowskiego 

 

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

Komisja: 

Prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – przewodniczący 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalski – promotor 

Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek - recenzent 

Prof. KUL, dr hab. TomaszPanfil - recenzent 

Prof. UW, dr hab. Anna Sieradzka - recenzent 

Prof. UG, dr hab. Klemens Bruski  

Prof. UG, dr hab. Barbara Klassa 

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
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prof. dr hab. Witold Świętosławski 

prof. UG, dr hab. Józef A.Włodarski 

 

Proponowany termin egzaminu   18.03.2016 r. godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 5.2. 

Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn zabrał głos w sprawie dotyczącej przewodu 

doktorskiego mgr Anny Trajdos.  

 

Rektor przedstawił dwa rozwiązania w sprawie procedowania przewodu doktorskiego. Rada Wydziału może 

skierować rozprawę doktorską do poprawy albo głosować za przyjęciem rozprawy i dopuszczeniem do 

obrony.  

 

Rektor zauważył, że w przypadku przekazania pracy do poprawki, autorka powinna dokonać poprawek 

zgodnie z uwagami recenzentów i te poprawki wprowadzić, albo jeśli się z uwagami nie zgadza powinna w 

liście przewodnim odpowiedzieć na recenzje i wskazać merytoryczne argumenty, dlaczego poprawek nie 

wprowadziła. Poprawiona praca zostaje zrecenzowana ponownie przez tych samych recenzentów. 

 

Przystąpiono do głosowania nad skierowaniem rozprawy doktorskiej mgr Anny Trajdos do poprawki.   

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 5.3. 

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

publicznej obrony mgr.  Adama Kromera  

 

prof.  dr hab. Błażej Śliwiński – promotor 

prof. UG dr hab. Anna Paner  - przewodnicząca 

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

Proponowany termin obrony:  08.04.2016 r. godz. 13.00 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 6 

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

 

Ad. 7 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące.         

 

Ad. 8.1 

Prodziekan ds. Nauki, prof. UG, dr hab. Krzysztof Lewalski, przedstawił sprawozdanie z urlopu naukowego 

prof. UG, dr. hab. Marka Stażewskiego za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. (urlop naukowy 

wydłużony do 19.12.2015 r. ze względu na zwolnienie lekarskie w dniach 21.01.2015 – 10.04.2015) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 76 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 51. Obecni na posiedzeniu –  55 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  40. Głosowało 50 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  43 głosy za,  6 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki podziękował pracownikom prowadzącym zajęcia w 

ramach zimowej szkoły matury, w której uczestniczyło 80 uczniów szkół średnich. Podziękował: prof. UG, 

dr hab. Annie Paner; prof. UG, dr hab. Iwonie Sakowicz; dr Joannue Dąbal;  prof. dr hab. Tadeuszowi 

Stegnerowi, prof. UG, dr hab. Grzegorzowi Berendtowi, prof. UG, dr hab. Arnoldowi Kłonczyńskiemu, prof. 

UG, dr hab. Sławomirowi Kościelakowi, prof. UG, dr hab. Sobiesławowi Szybkowskiemu, dr hab. 

Michałowi Kosznickiemu. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

 

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

                                           

 


