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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 24.03.2017 r. 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych.  

 

 

Dziekan pogratulował dr. hab. Józefowi Arno Włodarskiemu, prof. nadzw., nagrody im. Krzysztofa 

Celestyna Mrongowiusza. 

 

Dziekan przedstawił publikacje: 

  1. „Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskich”, red. Barbara Klassa, Wydawnictwo UG 

     2016,  

   2.Tadeusz Stegner, „Historia turystyki. Polska i świat”, Wydawnictwo UG 2016. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wszczęcie postępowania o nadanie tytułu profesora i wyznaczenie kandydatów na recenzentów, dr. hab. 

Józefowi Arno Włodarskiemu, prof. nadzw. UG, z Instytutu Historii UG.  

 

2. Zatwierdzenie terminów i zasad rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale 

Historycznym w roku akademickim 2018/2019. 

 

3. Sprawy doktorskie. 

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

5. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17 lutego 2017 r. 

7. Sprawy bieżące.   

 

 

Ad. 1.1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przystąpił do wszczęcia postępowania o nadanie 

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

Historii. 

Prof. dr. hab. Eugeniusz Koko, przedstawił sylwetkę kandydata. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

25 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 1.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przystąpił do wyznaczenia kandydatów na 

recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Stanisława Achremczyka z 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

24 głosy za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Zbigniewa Anusika z 

Uniwersytetu Łódzkiego. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

23 głosy za,  2 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Bogusława Dybasia z 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

26 głosów za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Jana Dzięgielwskiego  

 z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

18 głosów za,  6 wstrzymujących się i 6 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Radosława Gazińskiego 

 z Uniwersytetu Szczecińskiego. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

20 głosów za,  5 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Jerzego Kajetanowicza 

Z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

16 głosów za,  7 wstrzymujących się i 7 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Jerzego Motylewicza 

z Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

19 głosów za,  5 wstrzymujących się i 6 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego 

z Uniwersytetu Warszawskiego. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

15 głosów za,  5 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Janusza Odziemkowskiego 

z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

16 głosów za,  7 wstrzymujących się i 7 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Macieja Jerzego Serwańskiego 

z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Jacka Wijaczki 

z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

19 głosów za,  5 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 

Kandydatami na recenzentów dorobku naukowego dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego wybrani zostali: 

 

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 

Prof. dr hab. Zbigniew Anusik – Uniwersytet Łódzki. 

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Prof. dr hab. Radosław Gaziński – Uniwersytet Szczeciński. 

Prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Prof. dr hab. Jerzy Motylewicz – Uniwersytet Rzeszowski. 

Prof. dr hab. Mirosław Nagielski – Uniwersytet Warszawski. 

Prof. dr hab. Maciej Jerzy Serwański – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Prof. dr hab. Jacek Wijaczka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

 

 

Ad. 2.1 

Rada Wydziału Historycznego UG podjęła uchwałę o zatwierdzeniu terminów rekrutacji na wszystkie 

kierunki studiów prowadzone na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2018/2019. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  

45 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2.2 

Rada Wydziału Historycznego UG podjęła uchwałę o zatwierdzeniu zasad rekrutacji na wszystkie kierunki 

studiów prowadzone na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2018/2019. 
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Przystąpiono do głosowania. 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  

45 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3  

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

 

Ad. 3.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Karoliny Darznik: 

 

Skład komisji: 

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. 

dr hab. Dariusz Kaczor, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Witold Świętosławski 

dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. nadzw. 

dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 3.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Magdaleny Staręgi 

 

Skład komisji: 

dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – opiekun naukowy 

dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw.- 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

prof. dr ha. Tadeusz Stegner 

dr hab. Tomasz z Torbus, prof. nadzw. 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych 
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Ad. 3.1c 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Tomasza Wiśniewskiego. 

 

Skład komisji: 

prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – opiekun naukowy 

dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 3.1d 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Łukasza Grochowskiego. 

 

Skład komisji: 

dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. –przewodniczący 

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

prof. dr hab. Beata Możejko 

prof. dr hab. Edmund Kizik 

dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego  mgr. Krzysztofa Chalimoniuka. 

 

Tytuł: Czechosłowacka sieć konsularna II Rzeczypospolitej. Powstanie, organizacja i działalność. 

Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

Skład komisji: 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 
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dr hab. Arnold Kłonczyński, 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 

 

Obszar nauki: nauki humanistyczne; dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: historia 

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2022 r. 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

25 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 3.3 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Piotra Małeckiego. 

 

Temat: Propaganda w polskiej piosence w latach 1944-1956. 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

W miejsce prof. dr hab. Józefa Borzyszkowskiego (emerytura) – dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 3.4 

Zatwierdzenie  składu komisji i  terminu egzaminu z filozofii mgr. Rafała Kłopotka. 

 

Skład komisji: 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. - przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Andrzej Kowalski - egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu: 21.04.2017. r. godz. 12.00 – pok. 2.36 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 3.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Barbary Męczykowskiej. 

 

Temat: Między kuchnią a jadalnią. Studium z dziejów kultury kulinarnej polskich wyższych warstw  

            społecznych w okresie międzywojennym. 

 

Komisja: 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodnicząc 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK – recenzent 

dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. – recenzent 

dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin egzaminu  07.04.2017 r. godz. 13.15 pok. 2.40 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.6.1 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

mgr. Markowi Wawrzynkowskiemu  

 

Ad. 3.6.1a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  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; obrona odbyła się 24.02.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3.6.1b 

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia Polski i 

powszechna XX wieku oraz historia wojskowa XX wiek. 

 

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. Wynik tajnego głosowania –  

25 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.6.1c 

Wyróżnienie pracy doktorskiej mgr. Marka Wawrzynkowskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

20 głosów za,  4 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 3.6.2 

Przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii 

mgr. Marcinowi Szczepanowi  

 

Ad. 3.6.2a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr. Marcina  Szczepana  

 

Temat: Biskupi kujawscy wobec misji pruskiej w XII i na początku XIII wieku. 

 

Promotor:  dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw., obrona odbyła się 17.03.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3.6.2b 

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,  specjalność: historia średniowiecza.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 28 osób. Wynik tajnego głosowania –  

28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 4  

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

nadzw., przystąpił do powołania Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i 

Archeologii w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na ww. studia na rok akademicki 

2017/2018. 

 

Proponowany skład komisji: 

- prof. dr hab. Wiesław Długokęcki - dziekan Wydziału Historycznego – przewodniczący Komisji 

- dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki 

   i Archeologii 

- prof. dr hab. Witold Świętosławski – dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii 
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- dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. – Dyrektor Instytutu Historii 

- dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. – przedstawiciel Instytutu Historii Sztuki 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 43 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

43 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 6 

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

1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych).  

 

Ad. 7 

Sprawy bieżące.     

 

Ad. 7.1 

Dyrektor Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw., przedstawił do zatwierdzenia zmianę 

składu osobowego Rady Programowej dla kierunku niemcoznawstwo. 

 

W miejsce dr Anny Sockiej – dr Dariusz Pakalski, z-ca dyrektora ds. Dydaktycznych w Instytucie Filologii 

Germańskiej. 

 

Skład Rady: 

Dr hab. Marion Brandt, prof. nadzw – Instytut Filologii Germańskiej 

Dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. – przewodniczący – Instytut Historii 

Dr Dariusz Pakalski – Instytut Filologii Germańskiej 

Dr Tomasz Rembalski – Instytut Historii 

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Instytut Historii 

 
  

Przystąpiono do głosowania.  

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

45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowały 43 osoby. Wynik tajnego głosowania –  

41 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.2                                             

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przypomniała Regulamin Studiów UG w 

zakresie tego, jakie umiejętności student musi osiągnąć, aby uzyskać określoną ocenę.  

 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki i prodziekan ds. nauki, dr hab. Anna Paner, prof. 

nadzw. przekazali informację na temat parametryzacji. 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


