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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 08.12.2017 r. 

 

Posiedzenie Rady Wydziału Historycznego prowadziła Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor 

nadzw., która na wstępie przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła publikacje pracowników: 

1. „Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej. W 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra”, tom. I/eseje,  

      tom. II/ katalog; pod red. E. Kizika, S. Kościelaka, Gdańsk 2017. 

 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wniosek komisji w sprawie wznowienia postępowania habilitacyjnego dr. hab. Józefa Arno 

Włodarskiego. 

2. Sprawozdanie z oceny parametrycznej Wydziału Historycznego za lata 2013-2016. 

3. Wniosek w sprawie zmian zasad rekrutacji na kierunek: historia (studia stacjonarne I stopnia) oraz 

Krajoznawstwo i turystyka historyczna (studia stacjonarne I stopnia) na rok akademicki 2018/2019 w 

związku ze zmianą regulaminu Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. 

4. Sprawy doktorskie. 

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

6. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 17.11.2017 r. 

8. Sprawy bieżące.   

 

 

 

Ad. 1 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, prof. nadzw., przedstawiła wniosek w sprawie wyznaczenia 

recenzentów we wznowionym (na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) 

postępowaniu habilitacyjnym dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego, prof. nadzw.  

Komisja w składzie: 

- prof. dr hab. Witold Świętosławski – przewodniczący (Instytut Archeologii  i Etnologii), 

- dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. (Instytut Historii), 

- prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Instytut Historii Sztuki), 

- prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski (Instytut Archeologii i Etnologii), 

- prof. dr hab. Zbigniew Opacki (Instytut Historii); 

 

przedstawiła kandydatów na recenzentów. 

- prof. dr hab. Zygmunt Szultka, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku, 

 - prof. dr hab. Radosław Gaziński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu      

   Szczecińskiego, 

 - prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 
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Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

 

Wynik tajnego głosowania : 

 

- prof. dr hab. Zygmunt Szultka, Instytut Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku  

  (26 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 2 głosy przeciwne) 

 

- prof. dr hab. Radosław Gaziński, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych  

  Uniwersytetu Szczecińskiego (22 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, 3 głosy przeciwne) 

 

- prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 

  (25 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, 3 głosy przeciwne) 

 

 

 

Ad.2 

Dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw., przedstawił sprawozdanie z oceny parametrycznej Wydziału 

Historycznego za lata 2013 - 2016. 

 

 

Ad. 3 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, prof. nadzw., przedstawiła wniosek w sprawie zmian zasad 

rekrutacji na kierunek: historia (studia stacjonarne I stopnia) oraz Krajoznawstwo i turystyka historyczna 

(studia stacjonarne I stopnia) na rok akademicki 2018/2019 w związku ze zmianą regulaminu Olimpiady 

Wiedzy o Gdańsku. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4 

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

 

Ad. 4.1 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr Michała Dudy 

 

Tytuł: „Wywiad szwedzki w Rzeczypospolitej w XVII wieku.” 

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

dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. -  promotor 

 

W miejsce prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego – dr hab. Sławomir Kościelak, prof.nadzw.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 4.2a 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr Oskarowi Myszorowi 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko- przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

termin złożenia pracy – do 31 października 2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.2b 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr.  Piotrowi Pacynce 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko- przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

termin złożenia pracy – do 30 września 2020 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.2c 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Wojciechowi Podjackiemu 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko- przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

termin złożenia pracy – do 30 września 2020 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za, 0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

  

Ad. 4.2d 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Annie Trajdos 

 

dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Marek Andrzejewski – promotor 

termin złożenia pracy – do  31 grudnia 2018 roku. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Ad. 4.2e 

Wyznaczenie terminu złożenia mgr Joannie Karbarz-Wilińskiej 

 

prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący komisji 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

termin złożenia pracy – do 31 października 2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.3a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego (angielskiego)  

mgr. Michałowi Prykaszczykowi 

Skład komisji: 

   - dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw.– przewodniczący komisji 

   - prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

   - mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator (SJO) 

 

Proponowany termin egzaminu   18 grudnia 2017 r. , godz. 14.00, pok. 2.42 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.3b 

Zmiana składu komisji i wyznaczenie terminu egzaminu z języka nowożytnego (angielskiego)  

mgr Karolinie Darznik – zmiana w składzie komisji 

Skład komisji: 

1. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. - przewodniczący 

2. dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. (w miejsce prof. dr hab. Krzysztofa M. Kowalskiego) 

3. mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator 

Proponowany termin egzaminu   18 grudnia 2017 r.  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu doktorskiego z filozofii mgr. Romanowi Dzięgielewskiemu 

 

Skład komisji: 

1.  prof. dr hab. Edmund Kizk – przewodniczący 

2. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. – promotor 
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3. Prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu – 19 stycznia 2018 r. godz. 14.30  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.5.1 

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

mgr. Piotrowi Brzezińskiemu  

 

Ad. 4.5.1a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr. Piotra Brzezińskiego (temat: „Komitet Wojewódzki 

PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990. Struktura, ludzie, funkcjonowanie ";  promotor:  dr hab. Grzegorz 

Berendt, prof. nadzw., obrona odbyła się 24.11.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.5.1b 

Nadanie mgr. Piotrowi Brzezińskiemu stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii, 

specjalność: historia najnowsza 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.5.2 

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

mgr. Piotrowi Samólowi  

 

Ad. 4.5.2a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr Piotra Samóla    (temat: „Młode Miasto Gdańsk 

(1380-1455) i jego  patrymonium” ); promotor:  prof. dr hab. Beata Możejko; obrona odbyła się 

24.11.2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 4.5.2b 

Nadanie mgr. Piotrowi Samólowi  stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,  specjalność: 

historia średniowiecza   

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.5.2c 

Wyróżnienie pracy doktorskiej mgr. Piotra Samóla na wniosek recenzenta prof. dr hab. Janusza Tandeckiego 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.5.3 

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

mgr Janowi Danilukowi 

 

Ad. 4.5.3a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr Jana Daniluka    (temat: „Miasto skoszarowane”. 

Garnizon Gdańsk w latach 1939-1945.) ; promotor:  prof. dr hab. Marek Andrzejewski; obrona odbyła 

się  5 grudnia 2017 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.5.3b 

Nadanie mgr. Janowi Danilukowi  stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,  specjalność: 

historia Polski i powszechna XX wieku   

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.5.3c 

Wyróżnienie pracy doktorskiej mgr. Jana  Daniluka na wniosek recenzentów – prof. dr hab. Waldemara 

Rezmera i prof. dr hab. Bolesława Hajduka 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Ad. 4.6a 

Zamknięcie przewodu doktorskiego Marcinowi Bonalskiemu (na własną prośbę) 

 

Temat: „Polska Służba Celna na Pomorzu Gdańskim w latach 1919-1975.” 

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 

data wszczęcia przewodu: 23.06.2006 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.6b 

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Maciejowi Hapce (na własną prośbę) 

Temat: ”Obraz społeczeństwa angielskiego w Rzeczypospolitej w II połowie XVIII wieku.” 

 

dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. – promotor 

data wszczęcia przewodu: 25.05.2012 r. 

  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 4.6c 

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Stanisławowi Kudławcowi  (na własną prośbę) 

 

Temat:”Geneza, struktura i działalność Komitetu wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku  

              w latach 1945-1956.” 

 

Prof. dr hab. Marek Andrzejewski – promotor 

data wszczęcia przewodu: 13.03.2009 r. 

  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 

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

 

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 6 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 
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Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 08.12.2017 r. został zatwierdzony większością głosów  

(37 głosów za, 1 wstrzymujący się  i 0 przeciwnych). 

 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące. 

 

   

Ad. 8.1 

Prodziekan ds. Kształcenia dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła wniosek w sprawie likwidacji 

międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów III stopnia – studia doktoranckie Europeistyka. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 8.2 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, prof. nadzw., przedstawiła członkom Rady Wydziału pismo 

kierownika Pracowni Bibliografii Bieżącej, dr hab. prof. IH PAN Anny Grucy, która zwróciła się do 

środowiska historyków z prośbą o wpłynięcie na Dyrekcję Instytutu Historii PAN, aby ta zastanowiła się 

nad planami likwidacji Pracowni Bibliografii Bieżacej, liczącej już ponad 100 lat.  

 

Przystąpiono do głosowania nad zgodą na reprezentowanie przez Dziekana stanowiska Rady Wydziału 

dotyczącego poparcia nielikwidowania Pracowni Bibliografii Bieżącej.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  16 głosów za,  15 wstrzymujących się i 7 przeciwnych. 

 

Poddana głosowaniu zgoda nie uzyskała większości głosów. 

 

 

Prodziekan ds. Nauki zakończyła posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


