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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 17.02.2017 r. 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych.  

 

Dziekan pogratulował: 

 prof. dr. hab. Bogusławowi Górce jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej, 

 

 mgr Wacławowi Kulczykowskiemu - laureatowi Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych 

Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2016 w kategorii nauk humanistycznych 

i społecznych za „wybitne osiągnięcia w zakresie prowadzenia prac archeologicznych, 

rewitalizacyjnych i dokumentacyjnych oraz wkład w nowatorskie badanie i ratowanie 

zabytków kultury na Pomorzu”. 

 

Dziekan przedstawił publikacje: 

 Tadeusz Bączkowski „Jak dojechałem do tej stumetrówki” Wspomnienia ze służby 

wojskowej” – opracowanie Dariusza Szymczyka, doktoranta  

 

Głos zabrał prof. dr hab. Marek Andrzejewski, który stwierdził, iż na poprzedniej radzie doznał 

największego upokorzenia w życiu, otrzymując w głosowaniu o nagrodę Rektora niewielką liczbę 

głosów. Zauważył również, iż nie zasłużył na takie traktowanie, gdyż jest w grupie ludzi najbardziej 

aktywnych zawodowo na Wydziale.  

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1.1. Unieważnienie Uchwały nr 1/01/WH/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. o powołaniu Komisji  

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

       Arno Włodarskiemu, prof. nadzw. 

 

1.2. Powołanie Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora  

       nauk humanistycznych, dr. hab. Józefowi Arno Włodarskiemu, prof. nadzw. z Instytutu Historii.  

 

2. Wniosek Komisji powołanej w postępowaniu habilitacyjnym dr. Karola Polejowskiego o nadanie  

    stopnia doktora habilitowanego - podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora  

    habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

 

3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Anny Mazurkiewicz z Instytutu  

    Historii UG - powołanie recenzenta, sekretarza i członka komisji habilitacyjnej. 

 

4. Podział dodatkowej dotacji DS. 

 

5. Zatwierdzenie limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na wszystkich kierunkach prowadzonych  

    na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2017/2018. 

 

6. Zmiany w planach studiów od roku akademickiego 2017/2018 
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7. Sprawy doktorskie. 

 

8. Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i  Archeologii  - zatwierdzenie zasad,   

    terminów i limitów rekrutacji na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii  

    w roku akademickim 2017/2018.  

 

9. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.01.2017 r. 

  

11. Sprawy bieżące.       

                                                 

   

Ad. 1.1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do głosowania nad unieważnieniem 

uchwały nr 1/01/WH/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie 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 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 1.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do głosowania nad powołaniem 

Komisji Wydziałowej do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu profesora nauk 

humanistycznych, dr. hab. Józefowi Arno Włodarskiemu, prof. nadzw. z Instytutu Historii.  

 

Skład Komisji : 

- prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

- prof. dr hab. Błażej Śliwiński  

- prof. dr hab. Witold Świętosławski 

 

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 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w 

dyscyplinie historia, dr. Karolowi Polejowskiemu. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 3 

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

postępowania habilitacyjnego dr Anny Mazurkiewicz z Instytutu Historii UG.  

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na recenzenta prof. dr. hab. Józefa Łaptosa 

(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN). 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na sekretarza dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. 

nadzw 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na członka komisji habilitacyjnej dr hab. Piotra 

Perkowskiego, prof. nadzw. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  32. Głosowały 32 osoby. 

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

 

 

Ad.4. 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki  przedstawił informację na temat dodatkowej 

dotacji DS na rok 2016 do wydania do końca 3 kwartału 2017 r., która wyniosła 47 607,69 zł. 

Dziekan przedstawił podział dotacji wynikający z algorytmu. 

 

Głos zabrała prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, która zwróciła uwagę, iż otrzymywane finanse 

nie pozostają w żadnej relacji do prac naukowych powstających w Instytucie Historiii Sztuki i nie 

przekładają się na punktację w ocenie parametrycznej.  

 

Profesor poprosiła o porównanie algorytmu finansowego wynikającego z liczby zatrudnionych 

pracowników z liczbą punktów parametrycznych i odniesienie tego do poprzedniej oceny 
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parametrycznej, a prof.  Szybkowski zwrócił się z wnioskiem o pokazanie informacji jak 

poszczególne Instytuty zapracowały na wyniki parametryzacji.  

 

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 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 5 

Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński przedstawił do zatwierdzenia limity 

miejsc na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Historycznym w roku 

akademickim 2017/2018. Prodziekan poinformował, iż Ministerstwo wprowadziło nowy algorytm 

obliczania dotacji, w którym ogromną rolę spełnia przelicznik projakościowy, mówiący o tym, że na 

jednego pracownika przypada od 11-13 studentów. Brak odpowiedniego współczynnika sprawi, iż 

uczelnia otrzyma mniejszą dotację i w związku z tym Rektor UG postanowił obniżyć limity o 15 – 

20%, co dla naszego Wydziału stanowi drastyczne obniżenie liczby studentów.  

 

Rozgorzała dyskusja, w której uczestniczyli prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, prof. dr hab. 

Zbigniew Opacki, dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw., prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, 

dr Magdalena Nowak, prof. dr hab. Nicholas Sekunda, dr Anna Sobecka. Dyskusja dotyczyła kwestii 

zmniejszenia limitów przyjęć studentów na poszczególne kierunki studiów, co zdaniem dyskutantów  

nie poprawi jakości kształcenia, jeżeli wraz z tym nie zmniejszy się liczebność w grupach 

studenckich. 

 

W wyniku dyskusji podjęto uchwałę, w sprawie upoważnienia przedstawicieli Rady Wydziału do  

przedstawienia stanowiska Rady dotyczącego liczebności grup, na Senacie 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 –  40 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem limitów przyjęć na studia. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 6.1 

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

zatwierdzenia wniosek w sprawie usunięcia zajęć z wychowania fizycznego z planu studiów 

niestacjonarnych I stopnia.  

 

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 41 osób 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad. 6.2.  

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

zatwierdzenia wniosek w sprawie usunięcia zajęć z wychowania fizycznego z planu studiów II 

stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych). 

 

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 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  2 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

Ad. 6.3 

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

zatwierdzenia wniosek w sprawie pozostawienia na studiach stacjonarnych I stopnia zajęć z 

wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin. 

 

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 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  4 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

 

Ad. 6.4.  

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

zatwierdzenia wniosek w sprawie pozostawienia wykładów ogólnoakademickich w planie studiów w 

obecnym wymiarze. 

 

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 –  41 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 7.  

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

 

Ad. 7.1 

Powołanie Komisji doktorskiej mgr. Krzysztofa Chalimoniuka 

 

Proponowany skład Komisji: 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki - opiekun naukowy 

dr hab. Arnold Kłonczynski, prof. nadzw.  

dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner  
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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 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 7.2. 

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

dopuszczenie do publicznej obrony 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. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowały 32 osoby. 

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

 

 

Proponowany termin obrony doktorskiej: 17.03.2017 r. godz. 

 

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 32 osoby. 

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

 

 

Ad. 8 

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

prof. nadzw., przedstawił zasady, terminy i limity rekrutacji na Studia Doktoranckie Historii, Historii 

Sztuki i Archeologii w roku akademickim 2017/2018. 

 

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

 

 

Ad. 9 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 10 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17.02.2017 r. został zatwierdzony (40 głosów za,  

3 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  

  

Ad. 11 

Sprawy bieżące – brak spraw   

                                             

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


