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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 20.01.2017 r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadził dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, 

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych.  

 

Dziekan pogratulował osiągnięć: 

 

 Prof. UG, dr hab. Józefowi Włodarskiemu, który jako przedstawiciel 

Uniwersytetu Gdańskiego został mianowany członkiem 5-cio osobowej Rady Naukowej 

Ogólnopolskiego Centrum Studiów Polskich, ośrodka naukowego funkcjonującego przy 

prestiżowym Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Obok UG w skład powyższej 

Rady weszli przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Warszawskiego, Łódzkiego i Wrocławskiego.  

 

 65-lecia jubileuszu Prof. dr. hab. Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu, któremu z tej okazji 

wręczona została księga jubileuszowa pt. „Florilegium Historicum Amicorum Munera”. 

 

 nadania honorowego obywatelstwa miasta Palangi Republiki Litewskiej Pani prof. dr hab. 

Małgorzacie Omilanowskiej 

 

 dr Annie Mazurkiewicz objęcia stanowiska prezesa Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa 

Historycznego (Polish American Historical Association, PAHA) na kadencję 2017-2018. 

Uroczyste przekazanie obowiązków miało miejsce w Denver, Kolorado w czasie 

siedemdziesiątej czwartej dorocznej konferencji naukowej. 

 

 studentkom etnologii Wydziału Historycznego - Sylwi Bruna, Monice Masalon, Agacie 

Rakowskiej, Iwonie Grud nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego za 

rok 2016 w kategorii debiut roku w ramach działalności Pracowni Inicjatyw Społecznych 

DYM  

 

Prodziekan ds. Studentów, dr Tarzycjusz Buliński, wręczył dyplom studentce Celinie Bekier z II 

roku niemcoznawstwa, która otrzymała Nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia kulturalne za rok 

akademicki 2015/2016. 

 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

 1. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski „Pro memoria Otylia Szczukowska (1900-1974)”, Gdańsk –  

     Wejherowo 2016; 

 2. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski „Kaszubi i Pomorze a Kraków”, Kraków 2016; 

 3. Henryk Machajewski, Marcin Wąs, Joanna Dąbal „Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości  

    Izdebno Kościelne gmina Grodzisk Mazowiecki”, Warszawa 2016. 
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Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora, 

dr. hab. Józefowi Włodarskiemu, prof. nadzw. UG z Instytutu Historii UG.  

 

2. Wniosek Komisji powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Janusza Trupindy o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego - podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

 

3. Wniosek o zatrudnienie (konkurs) na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Michała 

Kosznickiego w Zakładzie Dydaktyki Historii w Instytucie Historii UG. 

 

4. Wnioski o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Regulamin Komisji Wydziału Historycznego ds. dotacji projakościowej. 

6. Sprawy doktorskie. 

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

8. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 16 grudnia 2016 r. 

10. Sprawy bieżące.   

          

 

Ad. 1 

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

do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora, dr. hab. Józefowi Arno Włodarskiemu, 

prof. nadzw. z Instytutu Historii.  

 

Skład Komisji : 

- prof. dr hab. Błażej Śliwiński - przewodniczący 

- prof. dr hab. Witold Świętosławski 

- prof. dr hab. Stanisław Achremczyk z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  5 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił uchwałę o nadaniu dr. Januszowi 

Trupindzie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie 

historia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

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

na stanowisko profesora nadzwyczajnego dr. hab. Michała Kosznickiego w Zakładzie Dydaktyki 

Historii w Instytucie Historii UG. Umowa o pracę na czas nieokreślony od 01.03.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad.4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił kandydatury z Instytutu Historii 

UG do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku obejmujący 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. 

 

Przedstawiono dwie kandydatury: 

- prof. dr. hab. Błażeja Śliwińskiego z IH UG 

- prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego z IH UG 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za kandydaturą prof. dr. hab. Błażeja Śliwińskiego, 5 

głosów za kandydaturą prof. dr. hab. Marka Andrzejewskiego, 9 głosów wstrzymujących się. 

 

Ad. 5 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, profesor nadzwyczajny, przedstawiła do 

zatwierdzenia Regulamin Komisji Wydziału Historycznego ds. dotacji projakościowej. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 40 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny, przedstawiła sprawy doktorskie. 

 

Ad. 6.1 

Wyznaczenie składu komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego oraz zatwierdzenie 

terminu egzaminu mgr. Marcina Szczepana (temat: Biskupi kujawscy wobec misji pruskiej w XII i 

na początku XIII wieku; promotor: dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw.) 

 

Skład komisji: 

dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. – przewodnicząca  

dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. – promotor 

prof. dr hab. Grzegorz Białuński - recenzent 

dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. - recenzent  

prof. dr hab. Edmund Kizik      

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw.  

dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw.     

prof. dr hab. Beata Możejko        

prof. dr hab. Błażej Śliwiński    

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

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

 

Proponowany termin egzaminu kierunkowego: 03.02.2017 r. godz.13.00 (p.2.59) 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem terminu egzaminu. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

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

 

 

Ad. 6.2 

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

dopuszczenie do publicznej obrony mgr. Marka Wawrzynkowskiego (temat: Relacje Wojska 

Polskiego z ludnością cywilną na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII, w latach 1921 – 

1939; promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek) 

 

Skład komisji: 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący   

prof. dr hab. Mieczysław Nurek – promotor 

prof. dr hab. Waldemar Rezmer – recenzent 

kmdr. prof. dr hab. Jerzy Przybylski – recenzent       

prof. dr hab. Marek Andrzejewski     

prof. dr hab. Igor Hałagida 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki     
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dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw.     

prof. UG dr hab. Marek Stażewski     

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

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

 

Proponowany termin obrony:  24.02.2017 r., godz. 13.00 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem terminu egzaminu. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7 

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

 

Ad.8 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 9 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.01.2017 r. został zatwierdzony jednogłośnie (43 

głosy za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych).  

 

Ad. 10 

Głos zabrała mgr Lidia Muszyńska, która przedstawiła nowe Zarządzenia dziekana nr 2/17 z dnia 

19.01.2017 r. w sprawie organizowania konferencji naukowych i przedstawiła informacje na temat 

podejmowanych działań promocyjnych. 

Głos zabrał dziekan, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki i prodziekan ds. nauki, dr hab. Anna Paner, 

prof. nadzw., którzy przekazali informację na temat parametryzacji. 

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


