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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 23.06.2017 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. Bogusław Drewniak. 

 

Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Stegner, przedstawiciel Wydziału Historycznego w komisji 

wydawniczej Uniwersytetu Gdańskiego. Profesor poinformował, iż prof. dr hab. Beata Możejko, 

z Instytutu Historii UG otrzymała I nagrodę w konkursie na najlepszą książkę naukową, 

dydaktyczną, przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu 

Gdańskiego w kategorii książka naukowa. Nagroda została przyznana za książkę „W epoce 

żaglowców. Morze od antyku do XVIII wieku” , pod. red. Beaty Możejko we współpracy z Ewą 

Bojaruniec-Król. 

Dziekan Wydziału i Prodziekan ds. Studenckich, dr Tarzycjusz Buliński wręczyli podziękowania za 

udział  i współpracę w III edycji Konkursu Antropologicznego. Podziękowania otrzymali: Marta 

Makuchowska, Eliza Piątkiewicz, Iwona Polasik, Kamil Szproncel. 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Wniosek komisji habilitacyjnej w sprawie podjęcia uchwały o nadaniu dr Annie Mazurkiewicz 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

2. Powołanie kierownika Zakładu Historii Starożytnej w Instytucie Historii UG. 

3. Sprawy personalne. 

4. Sprawozdanie z Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

5. Sprawy doktorskie. 

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

7. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26 maja 2017 r. 

9. Sprawy bieżące.   

 

 

 

 

Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek komisji habilitacyjnej 

dotyczący nadania dr Annie Mazurkiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

humanistycznych w dyscyplinie historia. 

 

Sylwetkę dr Anny Mazurkiewicz przedstawił dr hab. Arnold Kłonczynski, prof. nadzw. 
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Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad.2.  

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dotyczący zatwierdzenia 

wniosku o powołanie dr. hab. Ireneusza Milewskiego, prof. nadzw., na kierownika Zakładu Historii 

Starożytnej od 01.10.2017 r. do 31.08.2020 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek dotyczący zatwierdzenia 

wniosku o zatrudnienie dr. Tarzycjusza Bulińskiego na stanowisku adiunkta w Instytucie 

Archeologii i Etnologii od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  40 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4a 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. przedstawiła sprawozdanie dr 

Iwony Janickiej z organizacji i przebiegu Bałtyckiego Festiwalu Nauki. 

 

Ad. 4b 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzw., przedstawiła sprawozdanie z naukowego 

wyjazdu studenckiego - „Stolice Habsburgów”.  

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 5.1a 

Powołanie komisji doktorskiej  mgr Iriny Gavrash 

 

Skład komisji: 

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

2. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska – opiekun naukowy 

3. dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

5. dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 
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6. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

7. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

8. dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.1b 

Zatwierdzenie dr. Dariusza Konstantynowa na promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Iriny 

Gavrash,  

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.1.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Weroniki Grochowskiej 

 

Skład komisji: 

1. dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

2. dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3. dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw.  

4. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

5. dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

6. prof. dr hab. Beata Możejko 

7. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

8. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.1.2 

Powołanie komisji doktorskiej  mgr. Łukasza Koszałki 

 

Skład komisji: 

1. dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. – przewodnicząca komisji 
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2. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof.nadzw.- opiekun naukowy 

3. dr hab. Wojciech Gajewski, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Boguslaw Górka 

5. dr hab. Michał Kosznicki, prof. nadzw. 

6. dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw. 

7. dr hab. Marek Smoliński, 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 –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad.5.1.3 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Natalii Lewko 

 

Skład komisji: 

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

2. dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3. dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw. 

4. dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

5. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

6. prof. dr hab. Beata Możejko 

7. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

8. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.1.4 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Łukasza Połczyńskiego 

 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Witold Świętosławski – przewodniczący 

2. dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3. prof. dr hab. Wojciech Bęben 

4. prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

5. prof. dr hab. Andrzej Kowalski 

6. dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. 

7. dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 
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8. prof. dr hab. Nicholas Sekunda 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 5.2 

Zmiany w składzie komisji doktorskiej mgr. Piotra Brzezińskiego 

 

Tytuł: „Komitet wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990. Struktury – ludzie-  

          Funkcjonowanie”. 

 

Promotor- dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

Ad. 5.2a 

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 –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.2b 

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 –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.2.1 

Zmiany w składzie komisji doktorskiej mgr. Marcina Kłodzińskiego: 

 

Tytuł: „Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i powiecie tczewskim  

          w latach 1945-1956”. 

 

 Promotor -  dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

Ad. 5.2.1a 

W miejsce prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.2.1b 

W miejsce prof. dr. hab. Eugeniusza Koko - dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.2.2 

Zmiany w składzie komisji doktorskiej mgr. Piotra Samóla 

 

Tytuł: ”Młode miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium” 

Promotor: prof. dr hab. Beata Możejko 

 

Ad. 5.2.2a 

W miejsce prof. dr. hab. Błażeja Śliwińskiego – dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 33 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny 

 

Ad. 5.3a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Cezarego  Wołodkowicza 

 

Tytuł: „Garnizon napoleoński w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1807-1813”. 

Promotor: dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

Promotor pomocniczy: dr Marcin Baranowski 

Skład komisji:  

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

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

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

4. prof. dr hab. Edmund Kizik 

5. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 
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6. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

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

8. dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2019 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

Ad. 5.3b 

Zatwierdzenie dr. Marcina Baranowskiego na promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr. 

Cezarego Wołodkowicza. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5.3.1 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Klaudiusza Grabowskiego 

 

Tytuł: ”Cmentarze Gdańska 1945-2015”. 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Kizik 

Promotor pomocniczy: dr Jacek Friedrich 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

2. prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

3. dr hab. Grzegorz Berendt 

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

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

6. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

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

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2019 r. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem terminu złożenia pracy doktorskiej. 
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Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

Ad. 5.3.1a 

Przystąpiono do głosowania nad otwarciem przewodu. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 5. 3.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego  mgr Pawła Nastrożnego 

 

Tytuł: „Fortyfikacje twierdz pomorskich Toruń, Grudziądz i Chełmno w okresie międzywojennym”. 

Promotor: dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

Skład komisji: 

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

2. prof. dr hab. Igor Hałagida 

3. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

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

5. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

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

7. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2021 r. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem terminu złożenia pracy doktorskiej. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.3.2a 

Przystąpiono do głosowania nad otwarciem przewodu. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 5.3.3 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Romana Dzięgielewskiego 

 

Tytuł: „Przygotowanie młodzieży do podróży akademickich w XVI-XVIII wieku na podstawie 

            traktatów apodemicznych”. 

 

Promotor: dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Edmund Kizik – przewodniczący 

2. dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. 

3. prof. dr hab. Beata Możejko 

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

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

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

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

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30 września 2021 r. 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem terminu złożenia pracy doktorskiej. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.3.3a 

Przystąpiono do głosowania nad otwarciem przewodu. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.4a 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr Mai Baran – do 30.09.2019 r. 

 

Tytuł: „Mecenat Artystyczny duchowieństwa warmińskiego w XVII stuleciu”. 

Promotor: prof. dr hab. Jacek Tylicki 

Promotor pomocniczy: dr hab. Jacek Kriegseisen, prof. nadzw. 

Otwarcie przewodu: 15.09.2014 r. 

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2019 r. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 30 osób. 

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

 

Ad. 5.4b 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskie mgr  Katarzynie Wojtczak: 

Tytuł: „Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska”.  

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

Otwarcie przewodu: 15.09.2014 r. 

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2019 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.4c 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskie Jagodzie Załęskiej-Kaczko – do 30.09.2019 r. 

 

Tytuł: „Architektura i urbanistyka Gdańska w latach 1933-1945”. 

 

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

 

Otwarcie przewodu:15.09.2014 r. 

 

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2019 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 5.5 

Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Piotra Samóla 

 

Tytuł: „Młode miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”. 

Promotor: prof. dr hab. Beata Możejko 

Proponowani recenzenci: 
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    - prof. dr hab. Janusz Tandecki UMK Toruń 

    - prof. dr hab. Joachim Zdrenka  Uniwersytet Zielonogórski 

 

 

Ad. 5.5a 

Przystąpiono do głosowania nad wyznaczeniem na recenzenta prof. dr. hab. Janusza Tandeckiego. 

 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

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

 

Ad. 5.5b 

Przystąpiono do głosowania nad wyznaczeniem na recenzenta prof. dr. hab. Joachima Zdrenke.   

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad.5.6 

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

historii mgr Marcie Dziedzic. 

 

Ad. 5.6a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej mgr Marty Dziedzic: temat: "Stare Inflanty" w 

rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVIII - początek XX wieku)” 

 

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

 

Obrona odbyła się 13 czerwca 2017 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 5.6b 

Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia XIX wieku 

i historia historiografii 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6 

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

prof. nadzw., przedstawił do zatwierdzenia program studiów doktoranckich rozpoczynających się w 

roku akademickim 2017/2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7a 

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

likwidację studiów podyplomowych „Zakon krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe”. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  3 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

Ad. 7b 

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

likwidację studiów podyplomowych „Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok”. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 8 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.06.2017 r. został zatwierdzony (43 głosy za,   

0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych).  

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 
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