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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 17.11.2017 r. 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych.  

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

1. Studia Historica Gedanensia, tom VIII, Pars in toto Mniejszości w ciągu dziejów, Gdańsk 2017, 

    pod red. dr. hab. Przemysła Różańskiego, prof. nadzw. i przy udziale dr hab. Anny Mazurkiewicz; 

2. The Past Societies, Polish lands from the first evidence of human resence to the early middle ages 

    (Podrozdział - Anna Strobin), Warszawa 2016. 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Projekt Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i wyniki oceny parametrycznej (wystąpienie Prof. dr.    

 hab. Piotra Stepnowskiego - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą). 

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

      (na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów) – powołanie komisji. 

2. Wniosek o zatrudnienie dr hab. Anny Paner na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu 

Gdańskiego w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych. 

3. Sprawozdanie z oceny własnej Wydziału Historycznego za rok akademicki 2016/2017. 

4. Raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia. 

5. Wprowadzenie zmian w Regulaminie Komisji ds. dotacji Projakościowej. 

6. Sprawy doktorskie. 

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

8. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

9. Sprawy personalne. 

10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.10.2017 r. 

11. Sprawy bieżące.   

 

 

 

Ad. 1 

Prof. dr. hab. Piotr Stepnowski - Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, przedstawił założenia 

Projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i wyniki oceny parametrycznej.  

 

Ad. 1a 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek w sprawie powołania komisji we 

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

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

 

Dziekan poinformował członków Rady, że zdaniem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w 

postępowaniu wzniowieniowym winny być zastosowane przepisy ustawy o stopniach i tytule naukowym, 
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które obowiązywały w dniu podjęcia pierwotnej uchwały o nadaniu stopnia czyli z dnia 12.09.1990 r. o 

tytule naukowym i stopniach naukowych w brzemieniu z 2001 r.  

 

Przewód, jak poinformował dziekan, został wznowiony przez organ kontrolny jakim jest Centralna Komisja, 

a zadaniem Rady Wydziału jest wyznaczenie recenzentów i w tym celu należy powołać komisję, która 

zajmie się przygotowaniem odpowiedniego.  

 

Dziekan poinformował również, iż udział dr hab. Józefa Arno Włodarskiego w postępowaniu polega na 

składaniu wniosków do komisji, która może je przekazać recenzentom we wznowionym przewodzie, ale dr 

hab. nie bierze udziału w kolokwium habilitacyjnym.  

 

Dziekan przedstawił propozycję składu komisji: 

    - prof. dr hab. Witold Świętosławski – przewodniczący (dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii UG) 

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

    - prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (dyrektor Instytutu Historii Sztuki UG) 

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

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

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem członków komisji. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

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

 

Wynik tajnego głosowania: 

- prof. dr hab. Witold Świętosławski – przewodniczący  

(21 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 4 głosy przeciwne) 

 

- dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw.  

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

 

- prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska  

(20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się, 5 głosów przeciwnych) 

 

- prof. dr hab. Andrzej Piotr Kowalski  

(21 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się, 2 głosy przeciwne) 

 

- prof. dr hab. Zbigniew Opacki  

(20 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się, 4 głosy przeciwne) 

 

 

Ad.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o zatrudnienie dr hab. Anny 

Paner, prof. nadzw. na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego na czas określony 

od 02.01.2018 r. do 30.09.2020 r. w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  35 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 3 

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

własnej Wydziału Historycznego za rok akademicki 2016/2017 i poprosiła o jego zatwierdzenie.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  35 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4 

Dr hab. Iwona Sakowicz – Tebinka, prof. nadzw., przedstawiła raport Wydziałowego Zespołu ds. Oceny 

Jakości Kształcenia.  

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem raportu. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

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

wprowadzenie zmian w Regulaminie Komisji ds. Dotacji Projakościowej dotyczących zmiany w składzie 

Komisji, w skład której wszedł opiekun kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna oraz możliwości 

jednorazowego wyznaczenia zastępstwa na udział w spotkaniu Komisji w razie niemożności osobistego w 

niej uczestnictwa. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem raportu. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  35 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6 

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

 

Ad. 6.1a 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr. Wojciecha Podjackiego 

 

Tytuł: „Oblicze ideowe-polityczne Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski (1927-1933).” 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner - przewodniczący 

 

W miejsce prof. dr. hab. Mieczysława Nurka – dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. UG 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  24 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad. 6.1b 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr Joanny Karbarz-Wilińskiej 

 

Tytuł: „Nurt chrześcijański związany z biskupem stanisławowskim Hryhorijem   Chomyszynem.  

             Oblicze  ideowo-polityczne (1925-1930).” 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - promotor 

prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

 

W miejsce dr. hab. Franciszka Nowińskiego, emerytowanego prof. nadzw. – dr hab. Iwona Sakowicz-

Tebinka, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

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. Barbary Szordykowskiej, emerytowanej prof. nadzw. – dr hab. Piotr Perkowski, prof. 

nadzw.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 6.1c 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr. Oskara Myszora 

 

Tytuł: „Miesięcznik „Morze” latach 1945-1992. Kształtowanie morskiej świadomości Polaków.”  

 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner  – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

 

W miejsce prof. dr. hab. Mieczysława Nurka – dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6.1d 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr Aleksandry Girsztowt 

 

Tytuł: „Rzemiosło miejskie w średniowiecznym Malborku do połowy XV wieku.” 

 

dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. – promotor 

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

 

W miejsce dr. hab. Józefa Włodarskiego, emerytowanego prof. nadzw. – dr hab. Barbara Klassa, prof. 

nadzw. 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.2a 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Leszkowi Molendowskiemu 

 

Tytuł: „ Zakony męskie diecezji chełmińskiej w II Rzeczypospolitej (1920-1939).” 

 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – przewodniczący 

 

Termin złożenia pracy: 31 października 2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  23 

głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 6.2b 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Arkadiuszowi Wełniakowi 

 

Tytuł: „Kształtowanie się stosunków ludnościowych w powiecie elbląskim w latach 1945-1950”. 

 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. – promotor 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko - przewodniczący 

 

Termin złożenia pracy: 31 października 2018 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 

głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6.2c 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Bartoszowi Rutkowskiemu 

 

Tytuł: ” Włodzimierz Bączkowski (1905-2000) – wokół idei prometeizmu.” 

 

prof. dr hab. Eugeniusz Koko – promotor 

prof. dr hab. Tadeusz Stegner – przewodniczący 

 

Termin złożenia pracy: 30 września 2020 r.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  25 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Ad. 6.3a 

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

Dzięgielewskiemu. 

 

Skład komisji: 

  - prof. dr hab. Edmund Kizik –przewodniczący 

  - dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. – promotor 

  - mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator (SJO) 

 

Proponowany termin egzaminu   24 listopada 2017 r.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6.3b 

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

Darznik 

Skład komisji: 

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

   - prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski – promotor 

   - 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 –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6. 4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Michałowi Sywuli. 

Skład komisji: 

    - dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. - przewodniczący 

    - prof. dr hab. Igor Hałagida – promotor 

    - prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu   1 grudnia 2017 r. godz. 11.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.5a 

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Filipowi (na własną prośbę) 
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Temat:” Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1957-1975. Struktura organizacyjna,  

              kadry, podstawowe kierunki działania.” 

 

prof. dr hab. Igor Hałagida – promotor 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.5b 

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Justynie Wróblewskiej (na własną prośbę) 

 

Temat: „Od poszukiwania prawdy do świadectwa za prawdę. Uwarunkowania twórczości Justyna 

              Męczennika (100-165/167).” 

 

prof. dr hab. Bogusław Górka – promotor 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  24 

głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6.5c 

Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Stanisławowi Flisowi (zgon) 

 

Temat: „Działalność Polskiego Instytutu naukowego w Ameryce w latach 1942-2000. Studium działalności  

              naukowej i archiwalnej.” 

 

dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. – promotor 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 6.6 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej, opinii promotora, recenzji, egzaminów doktorskich i dopuszczenie do 

publicznej obrony mgr. Jana Daniluka. 

 

Temat pracy „Miasto skoszarowane. Garnizon Gdańsk w latach 1939-1945.” 

 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Marek Andrzejewski– promotor 

2. prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

3. prof. dr hab. Waldemar Rezmer (UMK) - recenzent 

4. prof. dr hab. Bolesław Hajduk (Uniw. Szczeciński) – recenzent 

5. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

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

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

8. dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 
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9. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin obrony: 5 grudnia 2017 r. godz. 13.00  

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 26 osób. Wynik tajnego głosowania –  26 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 7 

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

 

Ad. 8 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad.9 

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

Ossowskiego, prof. nadzw. o wyrażenie zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 10 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.10.2017 r. został zatwierdzony większością głosów (35 

głosów za, 1 wstrzymujący się  i 0 przeciwnych). 

 

 

Ad. 11 

Sprawy bieżące. 

 

Ad. 11a 

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

dotyczący 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 –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 11b 

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

na kierunek Historia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego laureatów oraz osób posiadających status 

finalisty Olimpiady Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2018/2019, 2019/2020, 

2020/2021. 
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Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  35 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 11c 

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

siatce kierunku Historia sztuki MSU, od roku 2017/2018 zmiana dotyczy zwiększenie liczby punktów ECTS 

za praktyki (z 4 do 5) zgodnie z zaleceniem PAKi. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

   

 

 

Ad. 11d 

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

siatce kierunku Historia SSL, specjalność: edukacja regionalna od roku 2016/2017, zwiększenie liczby 

ECTS za seminarium w związku z błędem rachunkowym.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 11e 

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

na kierunku Historia SSL, specjalizacji edukacja regionalna od roku akademickiego 2018/2019. 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 11f 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił przesłane przez Radę Wydziału 

Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowisko Polsko-Niemieckiej Komisji 

Podręcznikowej historyków i geografów, dotyczące przypadków używania w niemieckich mediach i 

podręcznikach szkolnych terminu „polskie obozy” koncentracyjne/zagłady w okresie II wojny światowej, 

które jest nieprawdziwe i niedopuszczalne w dydaktyce historycznej.  

 

Przystąpiono do głosowania nad poparciem stanowiska, iż funkcjonujące stwierdzenie jest niedopuszczalne. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  36 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  26. Głosowało 36 osób. Wynik tajnego głosowania –  36 

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


