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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 21.04.2017 r. 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył podziękowania studentom: Natalii 

Kozłowskiej, Joannie Minkowskiej, Marcie Klich, Kamilowi Szpronclowi, Piotrowi Kiedrowskiemu,  

doktorantce mgr Aleksandrze Fijałkowskiej i koordynatorce działań dr Katarzynie Lindy-Gryczy za 

zaangażowanie w organizację Targów Akademia i Dnia Otwartego Wydziału Historycznego.  

 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

 1. Gdańskie Studia Archeologiczne, tom V, red. Lech Czerniak, Gdańsk 2015; 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Reforma szkolnictwa wyższego – wystąpienie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą  

     prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego. 

2. Sprawy personalne: 

    - Wniosek dr. hab. Józefa Włodarskiego, prof. nadzw. UG o zatrudnienie na stanowisku    

       profesora nadzwyczajnego od 01.09.2017 r. do 30.09.2018 r. w związku z przejściem na  

       emeryturę i wszczęciem procedury o nadanie tytułu profesora 

   -  Opinia w sprawie dodatkowego zatrudnienia dr hab. Grzegorza Berendta, prof. nadzw.UG   

       w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej  

   Powszechnej Instytutu Historii UG. 

4. Podział dotacji statutowej na rok 2017/2018. 

5. Zatwierdzenie programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia  

    na rok akademicki 2017/2018 (ze zmianami). 

6. Zatwierdzenia aktualizacji przyporządkowania przedmiotów do efektów kształcenia na  

   studiach  stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. 

7. Sprawy doktorskie. 

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

9. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 marca 2017 r. 

11. Sprawy bieżące.   
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Ad. 1 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Piotr Stepnowski, przedstawił członkom 

Rady Wydziału założenia i projekty zreformowania szkolnictwa wyższego. 

 

Ad. 2.1 

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

stanowisku profesora nadzwyczajnego od 01.09.2017 r. do 30.09.2018 r., dr. hab. Józefa 

Włodarskiego, prof. nadzw., w związku z przejściem na emeryturę i wszczęciem procedury o 

nadanie tytułu profesora 

 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił Radzie do zaopiniowania 

informację o dodatkowym zatrudnieniu dr hab. Grzegorza Berendta, prof. nadzw., w Muzeum II 

Wojny Światowej w Gdańsku. 

 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  3 wstrzymujące się i 7 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2.3 

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

Mazurkiewicz płatnego urlopu szkoleniowego od 01.08.2017 r. do 01.02.2018 r. 

 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek w sprawie 

rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Najnowszej Powszechnej 

Instytutu Historii UG. Na stanowisko adiunkta został zatrudniony dr Piotr Derengowski. 

 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 
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Ad. 4 

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

dotacji statutowej na rok 2017/2018. 

 

Ad. 5a 

Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła do zatwierdzenia 

programy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kierunki archeologia, etnologia, 

krajoznawstwo i turystyka historyczna, historia (oprócz specjalności archiwistycznej), historia sztuki 

na rok akademicki 2017/2018 (ze zmianami). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  1 wstrzymujący się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 5b 

Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła do zatwierdzenia 

zmiany w programie studiów Historii II stopnia, specjalność edukacja regionalna. Zmiana dotyczy 

korekty pomyłki rachunkowej przy seminarium dyplomowym, które otrzyma trzy dodatkowe punkty 

ECTS. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6 

Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła do zatwierdzenia 

aktualizację przyporządkowania przedmiotów do efektów kształcenia na studiach stacjonarnych i 

niestacjonarnych I i II stopnia. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  4 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 7 

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

 

Ad. 7.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Aleksandry Girsztowt. 

 

Skład komisji: 
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1. dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. – przewodnicząca komisji 

2.    dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3.    prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

4.    dr hab. Dariusz Dekański 

5.   dr hab. Sławomir Kościelak, prof.nadzw. 

6    prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

7.   dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

8.   dr hab. Józef Włodarski, 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 –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.2a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Karoliny Darznik. 

 

Tytuł pracy doktorskiej: „Kultura materialna w świetle przedstawień malarskich I rzeźbiarskich 

ołtarzy wybranych kościołów klasztornych Archidiakonatu Pomorskiego w czasach nowożytnych. 

Studium  z ikonografii historycznej”. 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

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

Obszar nauki: nauki humanistyczne, dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: 

historia. 

 

Termin złożenia pracy do  30.09.2020 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 –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 7.2b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Grochowskiego. 

 

Tytuł pracy doktorskiej: „Młynarstwo w dobrach królewskich, kościelnych i szlacheckich w 

północnych powiatach Województwa Pomorskiego w latach 1466-1626”.  

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. – promotor 

dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 
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Obszar nauki: nauki humanistyczne, dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: 

historia. 

 

Termin złożenia pracy  do 30.09.2020 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 –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 7.2c 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Staręgi. 

Tytuł pracy: „Architektura w Gdańsku w latach 1793-1862” 

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – promotor 

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

Obszar nauki: nauki humanistyczne, dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: 

historia sztuki  

 

Termin złożenia pracy  do  30.09.2019 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 –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 7.3. 

Zatwierdzenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Krzysztofa Chalimoniuka. 

 

Skład komisji: 

Prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

Prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

Termin egzaminu: 19 maja 2017 r. 

 

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 –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.4.  

Zatwierdzenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Marty Dziedzic. 

 

Skład komisji: 

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

dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. – przewodniczący 

dr hab. Katarzyna Błachowska – recenzent 

dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. – recenzent 

dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Beata Możejko 

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, 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 –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Termin: 12 maja 2017 r. godz. 13.15. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7.5 

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

do publicznej obrony mgr Barbary Męczykowskiej. 

 

Temat pracy: „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 
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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 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Proponowany termin obrony: 12.05.2017 r. godz. 14.00 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 8 

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

  

Ad. 9 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

 

Ad. 10 

Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła wniosek w sprawie 

zatwierdzenia zmian w programie Studiów Podyplomowych 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 –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 10 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24.03.2017 r. został zatwierdzony (34 głosy za,   

4 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  
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Ad. 11 

Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła wniosek w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie od roku akademickiego 2017/2018 na kierunek Historia z 

pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureata (zwycięzcy) olimpiady Wiedzy o Laureatach 

Pokojowej Nagrody Nobla. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu –  45 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


