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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 18.11.2016 r. 

 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych i poinformował, iż prof. dr hab. Małgorzata 

Omilanowska została powołana do jury nagrody architektonicznej Miesa van der Rohe, 

najważniejszej europejskiej nagrody za najlepszą realizację architektoniczną ostatnich dwóch lat. 

Dziekan poinformował również, że praca magisterska Katarzyny Lincer pt. Artystyczny wystrój i 

wyposażenie trójmiejskich lokali gastronomicznych w okresie powojennym (1945 – 1989), napisana 

pod kierunkiem dr. Huberta Bilewicza otrzymała jedną z dwóch równorzędnych nagród w konkursie 

„Polityki” na najlepsza pracę magisterską o PRL im. Mieczysława F. Rakowskiego. 

 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

1. Omilanowska Małgorzata: Budowanie na obcej ziemi. Kraków: TAiWPN UNIVERSITAS, 

2016. 

2. Rok 1914. Jaka Polska, jaki Świat ? red. Iwona Sakowicz-Tebinka, Gdańsk Wyd. UG, 2016. 

3. Machajewski Henryk: Cmentarzysko ludności kultury przeworskiej w Ruszkowie Pierwszym, 

stan. 27. Zielona Góra: Wyd. Fundacji Archeologicznej i Wyd. UG, 2016. 

4. Machajewski Henryk, Bartłomiej Rogalski: Archeologia miast wielkopolskich. Poznań: Wyd. 

ESUS Tomasz Przybylak, 2016. 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wniosek ks. prof. dr. hab. Wojciecha Bębna o zatrudnienie od dnia 11.01.2017 r. na 

stanowisku profesora zwyczajnego w związku z przejściem na emeryturę. 

 

2. Ocena jakości kształcenia na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2015/2016. 

 

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 23.09.2016 r. 

 

7. Sprawy bieżące.  
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Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek ks. prof. dr. hab. 

Wojciecha Bębna dotyczący zatrudnienia od dnia 11.01.2017 r. na stanowisku profesora 

zwyczajnego w związku z przejściem na emeryturę. 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2a 

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

oceny własnej Wydziału Historycznego za rok akademicki 2015/2016 dla Uczelnianego Zespołu ds. 

Zapewniania Jakości Kształcenia.   

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 39 osób. 

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

 

 

Ad. 2b 

Dr hab. Iwona Sakowicz - Tebinka, prof. nadzw.,  przedstawiła sprawozdanie Wydziałowego 

Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.   

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 39 osób. 

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

 

 

Ad.3 

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

 

Ad. 3.1 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Marcina Adamiaka  

 

temat: Rząd RP na wychodźstwie wobec wojny sowiecko-fińskiej,  

            30 listopada 1939 – 13 marca 1940 roku 

 

promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek) 

 

- w miejsce dotychczasowego promotora prof. dr. hab. Mieczysława Nurka – dr hab. Przemysław 

Różański, prof. nadzw. 
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Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

 

- w miejsce dr. hab. Franciszka Nowińskiego, prof. nadzw. –  prof. dr hab. Igor Hałagida 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

- w miejsce dr hab. Barbary Szordykowskiej, prof. nadzw. – prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

 

Ad. 3.2 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Dariusza Szymczyka  

 

temat: Żołnierskie drogi do 1 Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka 1939-1947 

 

- w miejsce promotora 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 –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

- w miejsce dr. hab. Franciszka Nowińskiego, prof. nadzw. –  prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

 

Ad. 3.3a 

Wyznaczenie składu komisji do przeprowadzenia egzaminu z filozofii oraz 

zatwierdzenie terminu egzaminu mgr. Kamila Niedziółki  
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temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa  

           na Pomorzu Wschodnim na przełomie epoki brązu i żelaza. 

 

Proponowany skład komisji: 

prof. dr hab. Witold Świętosławski - przewodniczący 

dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. – promotor 

prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski – egzaminator 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

 

Proponowany termin egzaminu: 23.11.2016 r. godz. 12.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

 

 

Ad. 3.3b 

Wyznaczenie składu komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego oraz 

zatwierdzenie terminu egzaminu mgr. Kamila Niedziółki  

 

temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa  

           na Pomorzu Wschodnim na przełomie epoki brązu i żelaza) 

 

Proponowany skład komisji: 

prof. dr hab. Witold Świętosławski - przewodniczący 

dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. – promotor 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Nicholas Sekunda 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

Proponowany termin egzaminu kierunkowego: 06.12.2016 r. godz.10.00 

 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

 

Ad. 3.3c 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Niedziółki  

 

temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa  

           na Pomorzu Wschodnim na przełomie epoki brązu i żelaza 

 

prof. dr hab. Witold Świętosławski - przewodniczący 

dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. – promotor 

 

 

- dr hab. Włodzimierz Rączkowski, prof. nadzw. UAM - Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama  

   Mickiewicza w Poznaniu 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

- dr hab. Artur Błażejewski, prof. nadzw. UW - Instytut Archeologii, Uniwersytet Wrocławski. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

Ad. 3.3d 

Wyznaczenie składu komisji do przyjęcia pracy, dopuszczenia, przeprowadzenia i przyjęcia 

publicznej obrony doktorskiej oraz nadania stopnia doktora mgr. Kamila Niedziółki  

 

temat: Metody analiz przestrzennych w interpretacji przemian osadnictwa na Pomorzu Wschodnim 

na przełomie epoki brązu i żelaza) 

 

Proponowany skład komisji: 

prof. dr hab. Witold Świętosławski - przewodniczący 

dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. – promotor 

dr hab. Włodzimierz Rączkowski, prof. nadzw. UAM - recenzent 

dr hab. Artur Błażejewski, prof. nadzw. UW – recenzent 

dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski 

dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Nicholas Sekunda 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem składu komisji. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

 

Ad. 3.3 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej i nadanie stopnia doktora mgr. Bogusławowi Brezie  

 

temat: Historia miasta i gminy Wejherowo w okresie międzywojennym,  
 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

 

 

Ad. 3.3a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej (obrona odbyła się 28.10.2016 r.) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

Ad. 3.3b 

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

 

Przystąpiono do głosowania. 

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

posiedzeniu –  39 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. 

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

 

Ad. 4 

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

 

Ad. 5 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 6 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.10.2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie (38 

głosów za, 1 wstrzymujący się, 0 przeciwnych).  

 

Ad. 7 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował członków Rady, iż w grudniu 

odbędą się dwie Rady Wydziału: 2 i 16 grudnia. 
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Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


