
1 
 

Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 22.06.2018 r. 

 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował dr Tomaszowi Remalskiemu 20-lecia pracy 

zawodowej. Dziekan pogratulował dr Jackowi Splisgartowi powołania go na stanowisko zastępcy Dyrektora 

Instytutu Archeologii i Etnologii i podziękował prof. dr hab. Wojciechowi Bębnowi, który do tej pory pełnił 

obowiązki zastępcy Dyrektora Instytutu. Dziekan wręczył zaświadczenia za udział w warsztatach 

dydaktycznych organizowanych przez Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych. Certyfikaty otrzymali: 

 dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw.; dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw., dr Jacek Bielak. 

 

Dziekan przedstawił publikację z artykułami doktorantów: 
- PROGRESS. JOURNAL OF YOUNG RESEARCHERS, poświęcony tematyce historii morskiej i rzecznej, nr 3,  
  Gdańsk 2018 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Wniosek w sprawie powołania kursu/szkoły letniej Amber and Solidarity Gdańsk Summer School 

2019. 

2. Sprawy doktorskie. 

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

4. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

5. Sprawy personalne. 

6. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.04.2018 r.  

7. Sprawy bieżące.   

 

Ad. 2.1a 

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

powołanie szkoły letniej: Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 34 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 2.1b 

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

Michaliny Petelskiej na kierownika szkoły letniej: Amber and Solidarity: Gdańsk Summer School.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 35 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 2.2 

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

 

Ad. 2.2.1a 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Moniki Czapskiej 

 

Skład komisji: 

- dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. – przewodniczący 

- dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

- dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw. 

- dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

- prof. dr hab. Beata Możejko 

- dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. 

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

- dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 38 osób. 

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

 

 

Ad. 2.2.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr Piotra  Gizińskiego. 

 

Skład komisji: 

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

- prof. dr hab. Błażej Śliwiński – opiekun naukowy 

- dr hab. Dariusz Kaczor, prof. nadzw. 

- dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

- dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

- dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw. 

- dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 28 osób. 

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

 

Ad. 2.2.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Janowi Hlebowiczowi 

 

Tytuł pracy:” Polityka  ambonie. Ruch księży patriotów w województwie gdańskim w latach 1950-1956.” 
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Skład komisji:  

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

            - prof. dr hab. Igor Hałagida – promotor 

- dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

- prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

- dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

- dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. 

- dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

- prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

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

 Termin złożenia pracy doktorskiej: do 30.09.2020 roku. 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2.2.3a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr Aleksandrze Girsztowt 

 

Skład komisji: 

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

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

- prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu: 29 czerwca 2018 r. godz. 10.00 

  

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 27 osób. 

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

  

Ad. 2.2.3b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii  mgr. Wacławowi Kulczykowskiemu 

 

Skład komisji: 

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

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

- prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator 

 

Proponowany termin egzaminu: 29 czerwca 2018 r.  godz. 10.30 
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Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 27 osób. 

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

 

Ad. 2.2.4 

Wyznaczenie  recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Sywuli  

 

Tytuł rozprawy „Milicja obywatelska w województwie gdańskim w latach 1945-1949.” 

 

Promotor – prof. dr hab. Igor Hałagida 

 

Proponowani recenzenci: 

  - prof. dr hab. Piotr Majer ( Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 

  - dr hab. Robert Klementowski, prof. nadzw. ( Uniwersytet Wrocławski) 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Piotra Majera. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr. hab. Roberta Klementowskiego, prof. 

nadzw. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 26 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2.2.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Kamilowi Kaliszukowi 

 

Skład komisji: 

 

      - prof. dr hab. Igor Hałagida  –przewodniczący komisji 

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

      - dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw.  

      - prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

      - dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

      - dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

      - dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

      - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin egzaminu  6 lipca 2018 r. godz. 9.00 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 2.2.6 

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

publicznej obrony mgr. Romana Dzięgielewskiego. 

 

Temat pracy: "Przygotowanie młodzieży do podróży akademickich w XVI-XVIII wieku na podstawie 

traktatów apodemicznych.” 

 

Skład komisji: 

 

       - prof. dr hab. Edmund Kizik - przewodniczący 

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

       -  prof. dr hab. Marian Szarmach – recenzent 

       - prof. dr hab. Wojciech Zawadzki - recenzent 

       - dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw.   

       - prof. dr hab. Beata Możejko    

       - dr hab. Gabriela Majewska prof. nadzw.    

       - dr hab. Marek Smoiliński, prof. nadzw.      

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

       - dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw.   

 

Proponowany termin obrony: 6 lipca 2018 r.  

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 27 osób. 

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

 

 

Ad. 2.2.7 

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

 

Ad. 2.2.7.1 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr. Marcina Kłodzińskiego    

 temat:” Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i powiecie tczewskim w latach 1945-1956 

„ ) ; promotor:  dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw.;  

Obrona odbyła się 14 czerwca 2018 roku 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 2.2.7.2 

Nadanie mgr. Marcinowi Kłodzińskiemu  stopnia doktora nauk humanistycznych w  zakresie historii,  

specjalność: historia najnowsza Polski 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 28 osób. 

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

  

Ad. 2.2.7.3  

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej mgr. Michała Prykaszczyka  

 

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

Zbigniew Opacki  

 

Obrona odbyła się 15 czerwca 2018 roku 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2.2.7.4  

Nadanie mgr. Michałowi Prykaszczykowi  stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,  

specjalność: Historia Polski i powszechna XIX wieku 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 27 osób. 

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

 

Ad. 2.2.8. 

Umorzenie przewodu doktorskiego mgr Dorocie Dyczyńskiej (na własną prośbę) 

 

Temat:” Parafie i duchowieństwo małych miast i wsi archidiakonatu pomorskiego diecezji włocławskiej od 

końca XII w. do 1454 roku” 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

data wszczęcia przewodu: 11 grudnia 2009 r. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  38 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  27 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 
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Ad. 3 

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

nadzw., przedstawił do zatwierdzenia zmianę w komisji rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Historii, 

Historii Sztuki i Archeologii. W zamian za dr. hab. Tomasza Torbusa, prof. nadzw., dr hab. Marcin 

Kaleciński, prof. nadzw.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 4 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował, iż Pani Prodziekan ds. Nauki, dr. hab. 

Barbara Klassa, prof. nadzw. nadzoruje powołanie nowych studiów Podyplomowych o organach 

kościelnych. 

 

 

Ad. 5 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił do zatwierdzenia wniosek dr. Huberta 

Bilewicza z Instytutu Historii Sztuki o udzielenie płatnego urlopu naukowego od 01.10.2018 r. do 

30.09.2019 r. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  37 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 6 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20.04.2018 r. został zatwierdzony (37 głosów za,  

0 wstrzymujących się  i 0 przeciwnych). 
 

Ad. 7 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował o: 

 -  przyjętej przez Senat UG nowelizacji statutu Uniwersytetu Gdańskiego w kwestii dotyczącej okresowej  

    oceny pracowniczej. Dziekan omówił wprowadzone zmiany; 

 -  działaniach promocyjnych i ich wpływie na rekrutację oraz o podjętych działaniach zmierzających  

    do zatrudnienia osoby, zajmującej się promocją Wydziału; 

 -  remoncie sali Rady Wydziału, który będzie miał miejsce w najbliższym czasie. 

 

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


