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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 20.04.2018 r. 

 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował prof. dr. hab. Andrzejowi Piotrowi Kowalskiemu 

wyróżnienia za osiągnięcia dydaktyczne w konkursie im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników i doktorantów: 

- Jacek Friedrich „Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku”, 

  Wydawnictwo Słowo Obraz Terytoria, Gdańsk 2018; 

- Piotr Abryszeński Daniel Gucewicz, „Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach”,  

  Gdańśk-Warszawa 2018. 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

 

1. Wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich. 

2. Granty i wnioski grantowe Wydziału Historycznego w latach 2011 – 2018. 

3. Zatwierdzenie programów studiów na rok akademicki 2018/2019. 

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 23.03.2018 r. 

8. Sprawy bieżące.   

 

Ad. 1 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił informację dotyczącą 

wniosków o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich. 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił informację dotyczącą 

grantów i wniosków grantowych Wydziału Historycznego w latach 2011 – 2018. 

 

 

Ad. 3.1 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia plan i programu studiów 

dla kierunku Etnologia, studia stacjonarne licencjackie i magisterskie studia uzupełniające na rok 

akademicki 2018/2019 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób.Wynik tajnego głosowania –  33 

głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad. 3.2 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia plan i programu studiów 

dla kierunku Historia, studia stacjonarne licencjackie, specjalność nauczycielska i archiwistyczna oraz 

magisterskie studia uzupełniające, specjalność nauczycielska na rok akademicki 2018/2019 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

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

 

Ad. 3.3 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia planu i programu studiów 

oraz efektów kształcenia dla kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna, studia stacjonarne 

licencjackie i magisterskie studia uzupełniające na rok akademicki 2018/2019. 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

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

 

Ad.3.4 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia plan i programu studiów 

dla kierunku Niemcoznawstwo, studia stacjonarne licencjackie na rok akademicki 2018/2019. 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

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

 

Ad. 3.5 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia plan i programu studiów 

oraz efektów kształcenia dla kierunku Historia sztuki, studia stacjonarne licencjackie i magisterskie studia 

uzupełniające na rok akademicki 2018/2019. 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

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

 

 

Ad. 4 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzw., przedstawiła sprawy doktorskie. 
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Ad. 4.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Wirginii Węglińskiej 

 

Skład komisji: 

 - dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. - przewodniczący 

 - dr hab.. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw.– opiekun naukowy 

 - dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Igor Hałagida 

 - prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 - dr hab. Arnold Kłonczyński prof. nadzw. 

 - dr hab. Anna Mazurkiewicz 

 - dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 4.2a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Grzegorzowi Wolińskiemu 

 

Tytuł pracy: Komturstwo tucholskie (1330-1454). Przestrzeń – gospodarka - społeczeństwo. 

Skład komisji: 

 - dr hab. Rafał Kubicki – promotor 

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

 - dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

 - dr hab. Dariusz Dekański 

 - prof. dr hab. Krzysztof M. Kowalski 

 - dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Witold Świętosławski 

 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2021 r. 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 
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Ad. 4.2b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Jędrzejowi Szerle 

 

Tytuł pracy: Europa Środkowo-Wschodnia w normańskich i anglonormańskich kronikach (ok. 1050-1150). 

 

Skład komisji: 

 - prof. dr hab. Błażej Śliwińskii – promotor 

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

 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 - dr hab. Dariusz Kaczor, prof. nadzw. 

 - dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

 - dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw. 

 - dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

 - dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

 - dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. 

 

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

 

Termin złożenia pracy doktorskiej:  30.09.2021 r. 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

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

 

Ad.4.3a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego - angielskiego mgr. Kamilowi 

Kaliszukowi 

 

Skład komisji: 

 - Prof. dr hab. Igor Hałagida – przewodniczący 

 - dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. – promotor 

 - Maria Stelmasiewicz CJO UG – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu:  25 maja 2018 r. godz.11.00 

  

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad.4.3b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego - angielskiego mgr. Aleksandrze 

Girsztowt 

Skład komisji: 

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

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

 - mgr Maria Stelmasiewicz CJO UG – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu:   28 maja 2018 r. godz. 13.00 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad.4.3c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego – angielskiego mgr. Wacławowi 

Kulczykowskiemu 

Skład komisji: 

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

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

 - mgr Maria Stelmasiewicz CJO UG – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu:  28 maja 2018 r. godz. 13.30 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.4 

Korekta tytułu rozprawy doktorskiej mgr Anny Krüger. 

 

Tytuł rozprawy „Cmentarze przy Wielkiej Alei w Gdańsku w latach 1867-1945. Studium z dziejów kultury 

funeralnej”. 

 

promotor –prof. dr hab. Edmund Kizik 

dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IHi PAN 

 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 4.4a 

Wyznaczenie  recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Anny Krüger. 

 

   - dr hab. Przemysław Olstowski, prof. IHi PAN 

   - dr hab. inż. arch. Katarzyna Rozmarynowska 

 

Przystąpiono o głosowania na zatwierdzeniem na promotora dr hab. Przemysława Olstowskiego, prof. IHi 

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

–  43 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

      

Ad. 4.4b 

Przystąpiono o głosowania na zatwierdzeniem na promotora dr hab. inż. arch. Katarzyny Rozmarynowskiej. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

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

głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Michałowi Prykaszczykowi 

 

Temat:” Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca.”  

Skład komisji: 

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

 - prof. dr hab. Zbigniew Opacki - promotor 

 - prof. dr hab. Wiesław Caban– recenzent 

 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner – recenzent 

 - prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 - dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

 - dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

 - dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

 - dr hab Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. nadzw. 

 

Proponowany termin egzaminu   11 maja 2018 r. godz. 13.15, pok. 2.42 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Biance Sadowskiej 

 

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

Hilferdinga.”  
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Skład komisji: 

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

 - prof. dr hab. Zbigniew Opacki - promotor 

 - prof. dr hab. Stanisław Wiech – recenzent 

 - dr hab. Iwona Sakowicz – Tebinka, prof. nadzw. – recenzent 

 - prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 - dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

 - dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

 - dr hab marek Stażewski prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin egzaminu   18  maja 2018 r. godz. 13.00, pok. 2.42 

Przystąpiono o głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 5 

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

 

 

Ad. 6.1 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła do zatwierdzenia wykaz dokumentów 

rekrutacyjnych na Studia Podyplomowe Gedanistyki prowadzone na Wydziale Historycznym: 

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję 

studiów podyplomowych). 

2. Zdjęcie legitymacyjne. 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną 

kserokopię dyplomu. 

4. Dowód osobisty do wglądu. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6.2 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła do zatwierdzenia wykazu dokumentów 

rekrutacyjnych na prowadzone na Wydziale Historycznym: 

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję 

studiów podyplomowych). 

2. Zdjęcie legitymacyjne. 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną 

kserokopię dyplomu. 
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4. Dowód osobisty do wglądu. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6.3 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa przedstawiła do zatwierdzenia wykaz dokumentów 

rekrutacyjnych na Studia Podyplomowe „Wiedza o Oriencie” prowadzone na Wydziale Historycznym: 

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję 

studiów podyplomowych). 

2. Zdjęcie legitymacyjne. 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną 

kserokopię dyplomu. 

4. Dowód osobisty do wglądu. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6.4 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia wykaz dokumentów 

rekrutacyjnych na Studia Podyplomowe „Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego”, 

prowadzone na Wydziale Historycznym: 

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję 

studiów podyplomowych). 

2. Zdjęcie legitymacyjne. 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną 

kserokopię dyplomu. 

4. Dowód osobisty do wglądu. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 38 osób. 

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

 

Ad. 6.5 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, przedstawiła do zatwierdzenia wykaz dokumentów 

rekrutacyjnych na Studia Podyplomowe Historii sztuki, prowadzone na Wydziale Historycznym: 

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję 

studiów podyplomowych). 

2. Zdjęcie legitymacyjne. 

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich/licencjackich lub poświadczoną 

kserokopię dyplomu. 
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4. Dowód osobisty do wglądu. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  43 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 38 osób. 

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

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.02.2018 r. – przeniesienie zatwierdzenia na kolejną Radę 

Wydziału. 

 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące. 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Historii, dr hab. Michał Kosznicki, prof. nadzw., poinformował członków 

Rady Wydziału o zbliżającej się wizycie Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


