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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 26.05.2017 r. 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych, następnie minutą ciszy został upamiętniony, 

zmarły prof. Marian Mroczko. 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

  1. Marek Andrzejewski „Polski Szwajcar Konstanty Regamey” Wyd. UG, 2016; 

  2. Beata Możejko (red.), „New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia.  

      The Impact of Gdańsk”, wydawnictwo Routledge,  2017. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wystąpienie Kierownika Biura Zarządzania Projektami Naukowymi. 

2. Wniosek dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego, prof. nadzw., w sprawie procedowania 

postępowania o nadanie tytułu profesora nauk humanistycznych. 

3. Powołanie Wydziałowej Komisji Oceniającej Wydziału Historycznego. 

4. Wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich. 

5. Informacja o podziale dotacji DS (publikacje, organizacja konferencji, delegacje, granty) w 

2017-2018. 

6. Informacja o zasadach przygotowania publikacji pokonferencyjnych, monografii wieloautorskich 

i organizacji konferencji międzynarodowych zgodnie z wymaganiami Ankiety Jednostki (ocena 

parametryczna). 

7. Zatwierdzenie zmian w programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.  

8. Zatwierdzenia zmian w przyporządkowaniu przedmiotów i modułów do efektów kształcenia na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia. 

9. Sprawy doktorskie. 

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

11. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

12. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 kwietnia 2017 r. 

13. Sprawy bieżące.   
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Ad. 1 

Kierownik Biura Zarządzania Projektami Naukowymi UG mgr Agnieszka Ożóg, przedstawiła 

członkom Rady Wydziału zasady funkcjonowania biura i możliwości wsparcia przez Biuro 

pracowników naukowych. 

 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dr. hab. Józefa Arno 

Włodarskiego, prof. nadzw, o umorzeniu postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie nauk 

humanistycznych. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił do zatwierdzenia skład Komisji 

Oceniającej Wydziału Historycznego. 

 

Skład komisji: 

1) prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – dziekan Wydziału Historycznego – przewodniczący 

2) prof. dr hab. Witold Świętosławski – dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii 

3) dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. – dyrektor Instytutu Historii 

4) dr Anna Sobecka – z-ca dyrektora Instytutu Historii Sztuki 

5) dr Katarzyna Linda – Grycza – Instytut Archeologii i Etnologii   

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wnioski o przyznanie nagród 

Rektora dla nauczycieli akademickich.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu – 44 osoby. Głosowało 38 osób.  

W wyniku kilku przeprowadzonych głosowań, następujące wnioski zostały wytypowane do nagrody 

Rektora: 

    1. nagroda Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe w wysokości 20.000 zł  

        - dr Anna Mazurkiewicz ( 27 głosów) 

    2. nagroda Rektora II stopnia za osiągnięcia naukowe w wysokości 10.000 zł 

        - dr Sławomir Jędraszek (12 głosów) 
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    3. nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe w wysokości 7500,00 zł 

        - dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. (18 głosów) 

 

 

Rada Wydziału Historycznego UG przegłosowała również przyznanie nagrody II stopnia za 

osiągnięcia organizacyjne (indywidualna) w wysokości 10.000 zł dla dr. hab. Marka Stażewskiego, 

prof. nadzw. 

 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5 

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

dotacji DS w 2017-2018. 

 

Ad. 6 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, prof. nadzw., przedstawiła informację o zasadach 

przygotowania publikacji pokonferencyjnych, monografii wieloautorskich i organizacji konferencji 

międzynarodowych zgodnie z wymaganiami Ankiety Jednostki (ocena parametryczna). 

 

Ad. 7 

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

zmiany w programach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, kierunku 

religioznawstwo, niemcoznawstwo, historia - specjalność archiwistyczna. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne 

 

 

Ad. 8 

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

zatwierdzenia zmiany w przyporządkowaniu przedmiotów i modułów 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 –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  39 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 9 

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

 

 
Ad. 9.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Michała Sywuli 
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Skład komisji: 

1. dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Igor Hałagida – opiekun naukowy 

3. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

5. dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

6. dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

7. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

8. dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

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

Ad. 9.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Pawła Nastrożnego 

Skład komisji: 

1. dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3. prof. dr hab. Igor Hałagida 

4. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

5. dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

6. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

7. dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

8. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 9.1c 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Cezarego Wołodkowicza 

 

Skład komisji: 

1. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. nadzw. – przewodnicząca 

2. dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. 

4. dr hab. Dariusz Kaczor, prof. nadzw. 

5. prof. dr hab. Edmund Kizik 

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

7. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

8. dr hab. Marek Stażewski, prof.nadzw. 

9. dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw. 
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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 –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 9.1d 
Powołanie komisji doktorskiej mgr.Romana Dzięgielewskiego. 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Edmund Kizik – przewodniczący 

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

3. dr hab. Rafał Kubicki 

4. prof. dr hab. Beata Możejko 

5. dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

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

7. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. nadzw. 

8. dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 
Ad. 9.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. T. Wiśniewskiego   

 

Tytuł: Polacy grekokatolicy w II Rzeczypospolitej (1918 – 1939) 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

2. prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący komisji 

3. dr hab. Grzegorz Berendt, pror. Nadzw. 

4. dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

5. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

6. dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

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

8. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej:  do 30.09.2021 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 –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 9.3 

Zatwierdzenie składu komisji i terminu egzaminu doktorskiego z filozofii mgr. Bianki Sadowskiej  

 

Skład komisji: 

     dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. - przewodniczący komisji 

     prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

     prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu:   2 czerwca 2017 r.  godz. 10.00 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 9.4 

Zatwierdzenie składu komisji i terminu egzaminu doktorskiego z filozofii mgr Karoliny Darznik  

 

Skład komisji: 

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

       prof. dr hab. Krzysztof M.Kowalski – promotor 

       prof. dr hab. Andrzej Kowalski - egzaminator 

Proponowany termin egzaminu:   23 czerwca 2017 r. godz. 12.00 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
 

Ad. 9.5 

Zatwierdzenie składu komisji i terminu egzaminu doktorskiego z języka niemieckiego mgr. P. Kłopotka  

 

Skład komisji: 

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

prof. dr hab. Krzysztof M.Kowalski – promotor 

mgr Iwona Mężeńska - egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu: 19 czerwca 2017 r. godz. 12.30                

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 9.6 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Jana Daniluka  

 

Promotor: prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

Tytuł: ”Miasto skoszarowane.” Garnizon Gdańsk w latach 1939-1945.) 

 

Ad. 9.6a 

W miejsce prof. dr hab. Mieczysława Nurka – dr hab. Przemysław Różański, prof.nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
  

 Ad. 9.6b 

W miejsce prof. dr hab. Adama Kosidły – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 
 Ad. 9.7 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Małeckiego  

 

Tytuł rozprawy: Propaganda w polskiej piosence w latach 1944-1956 

Promotor – prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Kandydaci na recenzentów: 

prof. UMCS dr hab. Mariusz Mazur 

prof. dr hab. Igor Hałagida 

 

 

Ad. 9.7a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. UMCS, dr. hab. Mariusza Mazura. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

Ad. 9.7b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Igora Hałagidę. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za, 2 wstrzymujące się i 0 przeciwne. 
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Ad. 9.8 

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

publicznej obrony mgr Marty Dziedzic  

 

Temat pracy: "Stare Inflanty" w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII - początek XX wieku.” 

 

Komisja: 

 

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

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

3.dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. - recenzent   

4.dr hab. Katarzyna Błachowska - recenzent    

5.dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw.    

6.prof. dr hab. Beata Możejko      

7.dr hab. Iwona Sakowicz- Tebinka,prof. nadzw.    

8.dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

9. prof. dr hab. Tadeusza Stegnera    

 

 

Proponowany termin obrony: 13 czerwca 2017 r. godz. 13.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 
 

 

Ad. 9.9 

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

mgr  B. Męczykowskiej 

 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr. B.Męczykowskiej 

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

społecznych w okresie międzywojennym”; promotor prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski. 

Obrona odbyła się 12 maja 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 –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia kultury 

Przystąpiono do głosowania.  

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 10 

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

 

 

Ad. 11a 

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

powołanie studiów podyplomowych „Design w przestrzeni społecznej”. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  6 wstrzymujących się i 1 przeciwne. 

 

 

Ad. 11b 

Prodziekan ds. kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła propozycję powołania 

na kierownika studiów podyplomowych „Design w przestrzeni społecznej”, dr Annę Sobecką. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  5 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 11c 

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

zmiany w programie studiów podyplomowych „Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza 

Bałtyckiego”. 

 

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

posiedzeniu –  44 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  6 wstrzymujących się i 1 przeciwne. 

 

Ad. 12 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.04.2017 r. został zatwierdzony (39 głosów za,   

1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych).  

 

Ad. 13 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował członków Rady o zmniejszeniu 

limitów przyjęć na Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii do 10 osób.  
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Prof. dr hab. Bogusław Górka i dr hab. Wojciech Gajewski, prof. nadzw. zabrali glos i przedstawili 

przeprowadzoną reformę dotyczącą kierunku studiów Religioznawstwo.  

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


