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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 12.01.2018 r. 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował pracownikom: 

 

• dr hab. Iwonie Sakowicz-Tebince, prof. nadzw. z okazji jubileuszu 30-lecia pracy zawodowej, 

• prof. dr. hab. Błażejowi Śliwińskiemu indywidualnej Nagrody Rektora stopnia I za całokształt 

dorobku. 

 

Dziekan pogratulował również studentom otrzymania Nagród Rektora: 

• Katarzynie Górskiej nagrody II stopnia za działalność kulturalną na rzecz środowiska studenckiego 

Uniwersytetu Gdańskiego w roku ak. 2016/2017 
• Klaudii Sekidzie nagrody I stopnia za działalność kulturalną na rzecz środowiska studenckiego 

Uniwersytetu Gdańskiego w roku ak. 2016/2017 

• Celinie Bekier III stopnia za działalność kulturalną na rzecz środowiska studenckiego Uniwersytetu 

Gdańskiego w roku ak. 2016/2017 

• Paulinie Giacewicz nagrody II stopnia za działalność kulturalną na rzecz środowiska studenckiego 

Uniwersytetu Gdańskiego w roku ak. 2016/2017 
 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

 1. Jan Iluk „Św. Jan Chryzostom – mowy do Antiocheńczyków o posągach”, Gdańsk 2017; 

 2. Andrzej Piotr Kowalski „Kultura indoeuropejska. Antropologia wspólnot prehistorycznych”,  

     Gdańsk 2017; 

 3. Arkadiusz Dymowski Nowożytne żetony inspirowane monetami antycznymi. Rekonesans na bazie  

     polskich zbiorów, Gdańsk 2017; 

 4. „Gdańskie teki turystyczno-krajoznawcze, tom II, Turystyka i turysta nad Bałtykiem”, pod red.  

    Magdaleny Szmytkowskiej, Gdańsk 2017; 

 5. „Gdańskie Studia archeologiczne”, Nr 6, pod red. Lecha Czerniaka, Gdańsk 2016. 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

 

1. Wnioski o przyznanie nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

2. Wniosek w sprawie limitów przyjęć na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale 

Historycznym na rok akademicki 2018/2019. 

3. Wniosek w sprawie zasad i terminów rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale 

Historycznym na rok akademicki 2019/2020. 

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 08.12.2017 r. 

8. Sprawy bieżące.   
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Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek dotyczący przyznania nagrody 

indywidualnej MNiSzW dr hab. Annie Mazurkiewicz za pracę będącą podstawą nadania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego „Uchodźcy z Europy Środkowo-Wschodniej w amerykańskiej polityce 

zimnowojennej, 1948-1954” (Warszawa-Gdańsk, IPN-Uniwersytet Gdański, 2016). 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. 

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

 

 

Ad. 2 

Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński, przedstawił wniosek w sprawie ustalenia 

limitów przyjęć na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Historycznym na rok akademicki 

2018/2019. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  44 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 3 

Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński, przedstawił wniosek dotyczący ustalenia 

zasad i terminów rekrutacji na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Historycznym na rok 

akademicki 2019/2020. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  43 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4 

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

 

Ad. 4.1a. 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Arkadiusza Kazańskiego  

 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Igor Hałagida  – przewodniczący komisji 

2. dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. -  opiekun naukowy 

3. prof. dr hab. Edmund Kizik 

4. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

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

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

7. dr hab. Marek Stażewski prof. nadzw. 

8. prof. dr hab. Błażej Śliwiński 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  29 

głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.1b. 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Mateusza Szuby 

Skład komisji: 

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

2. prof. dr hab. Błażej Śliwiński – opiekun naukowy 

3. dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

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

5. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

6. dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

7. dr hab. Marek Smoliński, prorf. Nadzw. 

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

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

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  30 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4.2. 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Michałowi Dudzie. 

 

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

 

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

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

 

Termin złożenia pracy do 30 listopada 2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  31 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.3. 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr Agacie Larczyńskiej: 

 

Temat: „Andrzej Łaskarzyc z Gosławic (ok. 1362-1426). Duchowny, koncyliarysta, mąż stanu.” 

 

Skład komisji: 

1. dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw.– promotor 

2. dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. – przewodnicząca 
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3. dr hab. Bożena Czwojdrak (Uniwersytet Śląski) – recenzent 

4. prof. dr hab. Beata Możejko - recenzent 

5. dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

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

7. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. nadz2. 

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

9. prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

 

Proponowany termin egzaminu   - 2 lutego br. godz. 12.00, pok. 2.59 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  30 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4.4 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzw., przedstawiła wniosek o nagrodę Prezesa Rady 

Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską – dr. Piotra Samóla. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  31 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

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

 

Ad. 6 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 7 

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

(45 głosów za, 0 wstrzymujących się  i 0 przeciwnych). 

 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące. 

 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła do zatwierdzenia Regulamin 

oceniania egzaminów i zaliczeń pisemnych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 45 osób. Wynik tajnego głosowania –  43 

głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił decyzję Narodowego Centrum Nauki w 

sprawie niezrealizowania grantu przez prof. dr. hab. Nicholasa Sekundę. NCN zwróciło się do Wydziału z 

żądaniem zapłaty 320.000.00 zł. Dziekan poinformował członków Rady Wydziału, iż żądana kwota została 

uregulowana z środków Rektora UG i wydziałowych, a ewentualne skutki dla Wydziału i prof. dr. hab. 

Nicholasa Sekundy na tą chwilę trudno przewidzieć. 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 


