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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 16.12.2016 r. 

 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Sprawy doktorskie: 

1.1 powołanie komisji doktorskiej mgr. Klaudiusza Grabowskiego 

1.2 wyznaczenie składu komisji oraz terminu egzaminu kierunkowego  

      mgr. Marka Wawrzynkowskiego 

 

1.3 przyjęcie obrony doktorskiej i nadanie stopnia doktora mgr. Kamilowi Niedziółce. 

 

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

 

3. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 02.12.2016 r. 

 

5. Sprawy bieżące.  

            

 

Ad. 1 

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

 

Ad. 1.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Klaudiusza Grabowskiego  

 

prof. dr hab. Edmund Kizik - promotor 

dr Jacek Friedrich – promotor pomocniczy 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Igor Hałagida – przew. 

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 
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Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 1.2a 

Wyznaczenie składu komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego oraz zatwierdzenie 

terminu egzaminu 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     

dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw.     

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw.     

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 1.2b 

Proponowany termin egzaminu kierunkowego: 13.01.2017 r. godz.12.00 (p.2.37) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 1.3 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej i nadanie stopnia doktora mgr. Kamilowi Niedziółce  

 

temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa na Pomorzu Wschodnim  

           na przełomie epoki brązu i żelaza 

 

prof. dr hab. Witold Świętosławski - przewodniczący 

dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. – promotor 

prof. dr hab. Włodzimierz Rączkowski - recenzent 
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dr hab. Artur Błażejewski, prof. nadzw. UWr - recenzent 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Nicholas Sekunda 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 1.3a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej (obrona: 16.12.2016 r. o godz. 9.00)  Pana mgr. Kamila 

Niedziółki. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 1.3b 

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii Panu mgr. Kamilowi 

Niedziółce. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2 

Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, dr hab. Andrzej Woziński, 

prof. nadzw., przedstawił sprawozdanie finansowe Studiów Doktoranckich.  

 

Ad.3 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 4 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 02.12.2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie (52 

głosy za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  
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Ad. 5 

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw., przedstawił zmiany składu Rady 

Programowej działającej w Instytucie Historii dla kierunków Historia, Krajoznawstwo i turystyka 

historyczna oraz Religioznawstwo. Do składu Rady Programowej dołączyli nowi członkowie, dr 

hab. Michał Kosznicki, który został nowym przewodniczącym Rady oraz  dr. hab. Dariusz Kaczor, 

prof. nadzw., który zastąpił w Radzie dr. hab. Rafała Kubickiego, prof. nadzw.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  54 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  38. Głosowały 54 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  52 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Głos zabrała prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzw., która przedstawiła 

informację na temat parametryzacji i informacji o publikacjach pracowników Wydziału znajdujących 

się w „Expertusie”.  

 

Dziekan Wydziału w imieniu kolegium dziekańskiego złożył członkom Rady Wydziału serdeczne 

życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

  

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


