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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 20.10.2017 r. 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych. Następnie przekazał informację, iż Komitet Ewaluacji Jednostek 

Naukowych (KEJN) po przeprowadzeniu kompleksowej oceny jakości działalności naukowej i badawczo-

rozwojowej jednostek naukowych, przyznał Wydziałowi Historycznemu kategorię naukową A. Dziekan 

pogratulował i podziękował wszystkim Pracownikom Wydziału. 

Dziekan poinformował, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dnia 04.10.2017 r., powołał prof. dr. 

hab. Andrzeja Piotra Kowalskiego na członka zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o 

przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców i został przewodniczącym sekcji 

nauk humanistycznych.  

Dziekan wręczył prof. dr hab. Zbigniewowi Opackiemu nagrodę z okazji jubileuszu 40-lecia pracy 

zawodowej.  

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

  1. Studia z dziejów średniowiecza, pod red. B. Możejko, M. Smolińskiego, S. Szybkowskiego,  

      Gdańsk 2017; 

  2. Józef Borzyszkowski – Pro Memoria Stanisław Pestka (1929-2015), Gdańsk 2017; 

  3. Anna Sobecka „Bursztyn. Złoża –  właściwości – kolekcje”, współredakcja naukowa, Gdańsk 

     2017; 

  4. Igor Hałagida, „І вас переслідувати будуть ...”, Lwów 2017; 

  5. Argumenta Historica nr 4, Wydawnictwo UG, 2017. 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

 

1. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Drzewieckiego z Katedry 

Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni wszczętego 

26.09.2017 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów - powołanie recenzenta, sekretarza i 

członka komisji habilitacyjnej. 

2. Sprawy doktorskie. 

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

4. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

5. Zgłoszenia kandydatów do konkursu na dofinansowanie wydania przez Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego wyróżniających się prac doktorskich obronionych na Wydziale Historycznym w roku 

akademickim 2016/2017. 

6. Sprawy personalne. 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.09.2017 r. 

8. Sprawy bieżące.   
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Ad. 1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr. Andrzeja Drzewieckiego z Katedry Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej 

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni wszczętego 26.09.2017 r. przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i 

Tytułów. 

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na recenzenta dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. nadzw. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za, 1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na sekretarza komisji dr. hab. Krzysztofa Lewalskiego, prof. 

nadzw. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 27  głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

Członkiem komisji został wybrany  prof. dr hab. Eugeniusz Koko. 

 

Przystąpiono do głosowania nad powołaniem na członka komisji prof. dr. hab. Eugeniusza Koko. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad.2 

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

 

Ad. 2.1 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Koszałki 

 

Temat pracy: „Historyczne uwarunkowania rozwoju idei gnostyckich w Egipcie w świetle tekstów 

                      setiańskich z Nag Hammadi”. 

 

dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. nadzw.  – promotor 

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

dr hab. Wojciech Gajewski, prof. nadzw. 

prof. dr hab. Bogusław Górka 

dr hab. Michał Kosznicki, prof.nadzw. 

dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw. 

dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

 

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

 

Termin złożenia pracy : do 30.09.2021 r. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 29 osób. 
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Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.2 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Piotrowi Abryszeńskiemu 

 

Temat pracy: „Społeczno-polityczne postawy środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej  

                     w latach 1968-1980”. 

 

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

prof. dr hab. Marek Andrzejewski – promotor 

Termin złożenia pracy – do 30 września 2019 r. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.3a 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr. Piotra Samóla 

 

Tytuł: „Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium” 

prof. dr hab. Beata Możejko – promotor 

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

 

W miejsce prof. dr hab. Jana Iluka (przejście na emeryturę) – dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.3b 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr  Agaty Larczyńskiej  

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

dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. - promotor 

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

 

W miejsce prof. dr hab. Beaty Możejko – dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. nadzw. 

 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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W miejsce dr hab. Klemensa Bruskiego, prof. nadzw. (emerytura) – dr hab. Sławomir Kościelak, prof. 

nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.3c 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr. Cezarego Wołodkowicza 

 

Temat: ” Garnizon napoleoński w Wolnym Mieście Gdańsku w latach 1807-1813”. 

 

dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. – promotor 

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

W miejsce dr hab. Józefa A. Włodarskiego (przejście na emeryturę) – prof. dr hab. Tadeusz Stegner. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.3d 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr. Macieja Badowicza  

 

dr hab. Dariusz Dekański – opiekun naukowy 

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

 

W miejsce dr. hab. Józefa A. Włodarskiego (przejście na emeryturę) – dr hab. Michał Kosznicki, prof. 

nadzw. 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.3e 

Zmiana w składzie komisji doktorskiej mgr. Arkadiusza Wełniaka 

 

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 

 

W miejsce prof. dr. hab. Mieczysława Nurka (emerytura) – dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 
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Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

W miejsce prof. dr hab. Adama Kosidły  (emerytura) – dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.4a 

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

 

Skład komisji: 

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

2.   prof. dr hab. Igor Hałagida – promotor 

3.   mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator (SJO) 

 

Proponowany termin egzaminu   17 listopada 2017 r.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.4b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Michała Prykaszczyka 

 

Skład komisji: 

1. dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw.  - przewodniczący 

2. prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

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

 

Proponowany termin egzaminu   17 listopada 2017 r.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2.4c 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Jana Daniluka 
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Temat:” 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. 

9. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin egzaminu   - 7 listopada 2017 r. godz. 13.00 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.5 

Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr Agaty Larczyńskiej 

 

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

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

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

 

 

Ad. 2.5a 

Kandydat na recenzenta - dr hab. Bożena Czwojdrak – Instytut Historii, Uniwersytet śląski 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.5b 

Kandydat na recenzenta - prof. dr hab. Beata Możejko 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
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Ad. 2.6a 

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

publicznej obrony mgr. Piotra Brzezińskiego  

 

Temat pracy: „Komitet wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990. Struktura, ludzie, 

funkcjonowanie.” 

 

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

prof.   dr hab. Igor Hałagida   - przewodniczący  

 

Proponowany termin obrony: 24 listopada 2017 r. godz. 13.00  

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 2.6b 

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

publicznej obrony mgr. Piotra Samóla 

 

Temat pracy: „Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium.” 

 

prof. dr hab. Beata Możejko - promotor 

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

 

Proponowany termin obrony: 24 listopada 2017 r. godz. 13.00  

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

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

Wynik tajnego głosowania – 26  głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 3 

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

poinformował, iż rekrutacja na studia doktoranckie zakończyła się przyjęciem 10 osób.  

 

Ad. 4 

Studia Podyplomowe – brak spraw. 

 

Ad. 5 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił kandydatów: dr. Marka 

Wawrzynkowskiego i dr Martę Dziedzic do konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac 

doktorskich (obronionych na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2016/2017) w Wydawnictwie 

Uniwersytetu Gdańskiego. 
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Praca doktorska dr Marka Wawrzynkowskiego – „Relacje Wojska Polskiego z ludnością cywilną na terenie 

DOK nr VIII w latach 1921-1939”, której promotorem był prof. dr hab. Mieczysław Nurek.  

 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Praca doktorska Marty Dziedzic - „Stare Inflanty” w rosyjskim piśmiennictwie historycznym (koniec XVII I- 

początek XX wieku)”, której promotorem był dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw.  

 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wnioski pracowników naukowo-

dydaktycznych i dydaktycznych w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia.  

 

Wniosek prof. dr. hab. Edmunda Kizika w sprawie dodatkowego zatrudnienia w Instytucie Historii Polskiej 

Akademii Nauk. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 32  głosy za, 3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

 

Wniosek prof. dr hab. Małgorzaty Omilanowskiej w sprawie dodatkowego zatrudnienia w Instytucie Sztuki 

Polskiej Akademii Nauk. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 0 wstrzymujących się i 4 przeciwne. 

 

 

Wniosek dr. hab. Mirosława Kruka, prof. nadzw. w sprawie dodatkowego zatrudnienia w Muzeum 

Narodowym w Krakowie. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

 

Wniosek dr Katarzyny Płonki-Bałus w sprawie dodatkowego zatrudnienia w Muzeum Narodowym w 

Krakowie. 
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Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 33 głosy za, 1 wstrzymujący się i 3 przeciwne. 

 

 

Wniosek dr. Jacka Friedricha w sprawie dodatkowego zatrudnienia w Muzeum Miasta Gdyni. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 30 głosów za, 1 wstrzymujący się i 6 przeciwnych. 

 

 

Wniosek dr Beaty Purc- Stępniak w Muzeum Narodowym w Gdańsku.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 34 głosy za, 1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.09.2017 r. został zatwierdzony większością głosów 

(35 głosów za,  2 wstrzymujące się, 0 przeciwnych).  

 

 

Ad. 8 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzw. przedstawiła do zatwierdzenia Rady Wydziału 

sprawozdanie z urlopu naukowego (od 01.10.2016 do 30.09.2017)  dr. hab. Krzysztofa Lewalskiego, prof. 

nadzw.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  29. Głosowało 37 osób. 

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

 

Ad. 8.1 

Prodziekan ds. Studentów i Promocji, dr Tarzycjusz Buliński przekazał informację na temat zakończonej na 

Wydziale rekrutacji. 

 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił informację na temat wznowienia 

postępowania habilitacyjnego dr. hab. Józefa Arno Włodarskiego, prof. nadzw. 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 
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