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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 06.07.2018 r. 

 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych. 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

1. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Monografia, Katalog cz. I, cz. II,  

Uniwersytet Gdański, pod red. A. Kwaśniewskiej, Gdańsk 2017; 

2. Ojcowie i synowie. O tron, władzę, dziedzictwo, pod red. A. Paner, B. Możejko, Gdańsk 2018; 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Sprawy doktorskie. 

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

3. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

4. Sprawy personalne. 

5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.05.2018 r. oraz 22.06.2018 r. 

6. Sprawy bieżące.   

 

Ad. 1 

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

 

Ad. 1.1 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Piotrowi Gizińskiemu 

 

Tytuł pracy:” Znaki kupieckie (gmerki) w średniowiecznym Gdańsku”. 

 

Skład komisji:  

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

2.prof. dr hab. Błażej Śliwiński – promotor 

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

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

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

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

7.dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: do 30.09.2020 roku. 

Przystąpiono do głosowania.  

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/77142/ojcowie_i_synowie_o_tron_wladze_dziedzictwo
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 1.2  

Wyznaczenie składu komisji na egzamin kierunkowy mgr. Michała Sywuli 

 

Skład komisji: 

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

2.prof. dr hab. Igor Hałagida. - promotor 

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

4.prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

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

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

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

8. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

        

Ad.1.3 

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

 

Ad. 1.3a  

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr  Bianci Sadowskiej  

Temat:” Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna  

               Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga  

 

promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Opacki  

Obrona odbyła się 21 czerwca 2018 roku 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem obrony mgr Bianci Sadowskiej. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 1.3b.  

Nadanie mgr. Bianci Sadowskiewj  stopnia doktora nauk humanistycznych w  zakresie historii,  specjalność: 

historia Polski i powszechna XIX wieku 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2 

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

nadzw., poinformował, iż w przyszłym roku akademickim w programie zajęć studiów doktoranckich pojawi 

się szkolenie z zakresu informacji naukowej. 

 

Ad. 3 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 4 

Sprawy personalne – brak spraw. 

 

Ad. 5 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28.05.2018 r. został zatwierdzony jednogłośnie (39 głosów 

za, 0 wstrzymujących się  i 0 przeciwnych). 

 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.06.2018 r. został zatwierdzony  jednogłośnie (39 głosów 

za, 0 wstrzymujących się  i 0 przeciwnych). 

 

Ad.6 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przekazał informację o bazach czasopism, 

przedstawił analizę budżetu Wydziału Historycznego i poinformował, iż planowany remont sali Rady 

Wydziału będzie się odbywał w trakcie roku akademickiego. 

 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, prof. nadzw., przekazała informację o zbyt małym 

umiędzynarodowieniu Uniwersytetu Gdańskiego i przekazała prośbę Pana Rektora dotyczącą 

przygotowania oferty edukacyjnej dla studentów w języku angielskim.  

 

Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński, przedstawił informację na temat przebiegu 

rekrutacji. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


