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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 07.07.2017 r. 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych. 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

  1. M. Andrzejewski, „Kto sieje wiatr….Alianckie bombardowania Trzeciej Rzeszy.  

      Wybrane zagadnienia”, Gdańsk 2016; 

  2. „Pro Memoria. Ryszard Stryjec (1932 – 1997), zebrał i opracował, wstępem i przypisami 

opatrzył  

      Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Wejherowo 2016.  

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Sprawy doktorskie. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23 czerwca 2017 r. 

3. Sprawy bieżące.   

 

 

Ad. 1 

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

 

Ad. 1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Dominiki Hempel. 

 

Skład komisji: 

dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. – przewodniczący 

dr hab. Anna Mazurkiewicz – opiekun naukowy 

 dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. 

 dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

      prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

      prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

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

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

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

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

 

 

 

Ad. 2a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Girsztowt 

 

Tytuł:” Rzemiosło miejskie w średniowiecznym Malborku do połowy XV wieku.”. 
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Promotor: dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw.  

Skład komisji:  

dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. – przewodnicząca 

dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. - promotor 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

dr hab. Dariusz Dekański 

dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy : 30.09.2019 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. 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. 2b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr.  Michała  Sywuli 

 

Tytuł:” Milicja Obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949. ‘’ 

Promotor: prof. dr hab. Igor Hałagida  

Skład komisji:  

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

  prof. dr hab. Igor Hałagida. - promotor 

  dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

  prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

  dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

  dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

  prof. dr hab. Tadeusz Stegner. 

  dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy : 30.09.2020 r. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. 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. 
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Ad.3a 

Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Jana Daniluka  

 

Temat pracy: „Miasto skoszarowane” . garnizon Gdańsk w latach 1939-1945. 

Promotor: prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

Recenzenci: 

   - prof. dr hab. Waldemar Rezmer UMK 

   - prof. dr hab. Bolesław Hajduk – Uniwersytet Szczeciński 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Waldemara Rezmera. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

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

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

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Bolesława Hajduka.   

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. 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.3b 

Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Piotra Brzezińskiego 

Temat pracy: Komitet wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990.  

                     Struktury – ludzie- funkcjonowanie. 

 

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

Recenzenci: 

     - prof. dr hab. Antoni Dudek  UKSW 

     - dr hab. Mirosław Szumiło UMCS 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Antoniego Dudka.  

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. 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. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr. hab. Mirosława Szumiło. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. 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. 
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Ad.3c 

Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Marcina Kłodzińskiego 

Temat pracy: Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i powiecie tczewskim  

                     w latach 1945-1956. 

 

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

Recenzenci: 

    - prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

    - prof. dr hab. Mirosław Golon UMK 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Eugeniusza Koko. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  47 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. 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. Antoniego Dudka.  

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

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

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 8 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.06.2017 r. został zatwierdzony jednogłośnie  

(38 głosów za,  0 wstrzymujących się, 0 przeciwnych).  

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 


