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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 21.10.2016 r. 

 

 

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

wstępie dziekan przywitał wszystkich zebranych i pożegnał dr. hab. Klemensa Bruskiego, profesora 

nadzwyczajnego w związku z przejściem na emeryturę.  

 

 

Następnie dziekan wręczył nagrody jubileuszowe: dr hab. Markowi Stażewskiemu, prof. 

nadzwyczajnemu  z okazji jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej i dr Tomaszowi Maćkowskiemu z 

okazji jubileuszu 20-lecia pracy zawodowej oraz nagrody Rektora: dr. hab. Michałowi 

Kosznickiemu nagrodę indywidualną stopnia II za książkę habilitacyjną, dr Annie Mazurkiewicz 

nagrodę indywidualną stopnia II za pracę organizacyjną, dr Jackowi Bielakowi nagrodę 

indywidualną stopnia III za osiągnięcia organizacyjne i dr hab. Christoferowi Herrmannowi, prof. 

nadzw, nagrodę zespołową III stopnia.  

 

 

Dziekan poinformował, iż na Wydziale zostały zorganizowane dwie sesje naukowe „Między 

wolnością a zniewoleniem (6-7.10.2016 r.), której organizatorem była dr hab. Barbara Klassa, prof. 

nadzw. oraz „Patriotyczny obowiązek. O turystyce zaangażowanej (13-14.10.2016 r.)”, której 

organizatorem była dr Iwona Janicka. Dziekan pogratulował udanych obrad na obu konferencjach.  

 

 

Dziekan zaprezentował najnowsze publikacje pracowników: 

1. Borzyszkowski Józef „Nad Radunią”, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2016. 

2. Nowiński Franciszek „Syberia w życiu Polaków od XVII do początków XX wieku”,  

    Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016 

3. „Z Bogiem i przeciwko Bogu”, Studia Historica Gedanensia, tom VII. Red. Sławomir Kościelak.  

    Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. 

4. „Gdańsk, Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014”,  

      Red. Joanna Dąbal. 

5. „Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia”, nr 2/2016. Red. Tarzycjusz Buliński 

6. „Katalog dokumentów i listów królów polskich. Z Archiwum Państwowego w Gdańsku 

    (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk)”,oprac. Sobiesław Szybkowski, Wydawnictwo  

    Uniwersytetu Gdańskiego 2016. 
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Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Zmiana składu komisji habilitacyjnej dr. Janusza Trupindy. 

  

2. Wniosek Prodziekana ds. Studenckich o wyrażenie zgody na możliwość przedłużenia sesji 

podstawowej o trzy miesiące studentom składającym w roku akademickim 2015/2016 prace 

magisterskie, bez konieczności ponoszenia przez nich z tego tytułu opłat. 

 

3. Informacja o możliwości częściowego sfinansowania publikacji pracy doktorskiej obronionej   

z wyróżnieniem w roku akademickim 2015/2016. 

 

4. Sprawozdanie finansowe komisji ds. dotacji projakościowej („milionowej”) za lata 2012-

2016. 

 

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 23.09.2016 r. 

 

9. Sprawy bieżące.  

 

 

Ad. 1 

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

komisji habilitacyjnej dr. Janusza Trupindy. W miejsce dr. hab. Mariana Arszyńskiego, em. prof. 

UMK – dr. hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny 
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Ad. 2 

Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński przedstawił wniosek o wyrażenie zgody 

na możliwość przedłużenia sesji podstawowej o trzy miesiące studentom studiów magisterskich 

składającym w roku akademickim 2015/2016  prace dyplomowe, bez konieczności ponoszenia przez 

nich z tego tytułu opłat. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 48 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  45 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, przedstawiła informację o rozporządzeniu Rektora w 

sprawie konkursu na częściowe sfinansowanie publikacji pracy doktorskiej obronionej  z 

wyróżnieniem w roku akademickim 2015/2016.  

 

Prodziekan przedstawiła dwie prace do konkursu. Pracę doktorską Michaliny Petelskiej pt. 

„Działalność Georga Brandesa w oczach polskich środowisk opiniotwórczych w latach 1885 – 

1914”, promotorem której był prof. dr hab. Zbigniew Opacki  i praca doktorska Arkadiusza 

Dymowskiego pt. „Nowożytne żetony w zbiorach polskich i ich antyczne inspiracje”, promotorem 

której był prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski.  

 

Przystąpiono do głosowania nad zarekomendowaniem pracy doktorskiej Michaliny Petelskiej. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 42 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  1 wstrzymujący się i 7 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zarekomendowaniem pracy doktorskiej Arkadiusza Dymowskiego. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 44 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  5 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

 

Ad. 4 

Mgr Lidia Muszyńska, sekretarz komisji ds. dotacji projakościowej („milionowej”), przyznanej 

Wydziałowi Historycznemu w konkursie na dofinansowanie podstawowych jednostek 

organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz KRK, 

przedstawiła sprawozdanie finansowe  za lata 2012-2016.  

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 43 osoby. 
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Wynik tajnego głosowania –  42 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad.5 

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

 

Ad. 5.1. 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Marka Wawrzynkowskiego  

 

Temat: Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu  

            nr VIII, w latach 1921 – 1939. 

 

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

 

W miejsce dr. hab. Franciszka Nowińskiego, prof. nadzw. –  prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 5.2 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Ryszarda Dąbrowskiego  

 

Temat:  Losy żołnierzy polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po powrocie do Polski, 1945-1956. 

 

Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Nurek 

 

W miejsce prof. dr. hab. Adama Kosidły – prof. dr hab. Zbigniew Opacki - przewodniczący 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

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

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 5.3 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Justyny Gabriel  

 

Temat: Zagadnienie pochodzenia różnic społecznych w archeologii brytyjskiej XX wieku.  

           Analiza metodologiczna. 

 

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Kowalski 

W miejsce prof. dr hab. Mieczysława Nurka – dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

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

 

Ad. 5.4 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Marcina Szczepana  

 

Temat: Biskupi kujawscy wobec misji pruskiej w XII i na początku XIII wieku. 

Promotor: dr prof. Marek Smoliński, prof. nadzw 

W miejsce dr hab. Sobiesława Szybkowskiego, prof. nadzw. – dr hab. Sławomir Kościelak, prof. 

nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5.5 

Otwarcie przewodu doktorskiego, wyznaczenie tematu pracy, powołanie promotora, promotora 

pomocniczego oraz określenie terminu przedstawienia rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Sadłonia 

(opiekun naukowy: prof. dr hab. Beata Możejko). 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad otwarciem przewodu doktorskiego. 

 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  32 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem tematu: Gdańsk wobec działań morskich w okresie 

rozpadu Unii Kalmarskiej. 

 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

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

 

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem promotora – prof. dr. hab. Beaty Możejko 

 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem promotora pomocniczego – dr. Justyna Wubs-

Mrozewicz z Instytutu Historii Uniwersytetu w Amsterdamie 

 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad terminem przedstawienia rozprawy – do 30.09.2020 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny 

 

 

Ad. 5.6  

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marka Wawrzynkowskiego  

 

Temat: Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr 

VIII,  

            w latach 1921 – 1939 

 

Kandydatury recenzentów: 

- Kmdr. prof. dr hab. Jerzy Przybylski – Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Wyższa Szkoła  

  Humanistyczna  

- prof. dr hab. Waldemar Rezmer – Instytut Historii i Archiwistyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
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Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta Kmdr. prof. dr. hab. Jerzego 

Przybylskiego. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 5 przeciwnych. 

 

 

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

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

 

 

Ad. 5.7 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Szczepana  

 

Temat: Biskupi kujawscy wobec misji pruskiej w XII i na początku XIII wieku. 

Dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. - przewodnicząca 

Dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. – promotor 

Kandydatury recenzentów: 

- dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

- prof. dr hab. Grzegorz Białuński – Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie  

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr. hab Sobiesława Szybkowskiego, 

prof. nadzw. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 32 głosy za, 2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab Grzegorza Białuńskiego. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6 
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Kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii, dr hab. Andrzej Woziński, 

prof. nadzwyczajny poinformował członków Rady Wydziału o zakończonej dodatkowej rekrutacji na 

studia doktoranckie i przyjęciu w jej wyniku dwóch osób.  

 

 

Ad.7 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, profesor nadzwyczajny, przedstawiła informację 

na temat uruchomienia czterech Studiów Podyplomowych na Wydziale Historycznym. Uruchomione 

zostały: Podyplomowe Studia Historii, Studia Podyplomowe Ochrony dziedzictwa kulturowego 

regionu Morza Bałtyckiego, Studia Podyplomowe Wiedza o Oriencie oraz Studia Podyplomowe z 

Historii Sztuki. 

 

 

Ad. 8 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21.10.2016 r. został zatwierdzony jednogłośnie (42 

głosy za, 2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  

 

 

Ad. 9 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił sprawozdanie z urlopu 

naukowego dr hab. Sobiesława Szybkowskiego, prof. nadzw. (1.10.2015-30.09.2016 r.) 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 69 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na 

posiedzeniu –  48 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  34. Głosowało 46 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  45 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Głos zabrała Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzwyczajny, która przedstawiła 

informację na temat zwiększenia znaczenia działalności dydaktycznej dla doktoranta, informację na 

temat kursów językowych dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych  (stypendia 

Niemieckiej Centrali Wymiany  Akademickiej) oraz informację o XXIII Międzynarodowym 

Kongresie Nauk Historycznych, który odbędzie się w Poznaniu w 2020 r. Pani Prodziekan 

wspomniała również o parametryzacji, sprawozdaniu z działalności naukowej i sprawdzeniu 

publikacji w „Expertusie”. 

 

Głos zabrał dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Historii i prosił o 

zapoznanie się z Regulaminem zarządzania projektami w Uniwersytecie Gdańskimi i zgłoszenie do 

niego uwag. 

 

  

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


