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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 22.09.2017 r. 

 

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

który na wstępie przywitał wszystkich zebranych. 

 

Głos zabrał dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz, dr Sebastian Susmarski, który przedstawił zakres 

działalności swojego biura. 

 

Następnie dziekan wręczył nagrody Rektora i nagrody jubileuszowe. 

 

Nagrody Rektora otrzymali: 

    - dr hab. Anna Mazurkiewicz - nagroda indywidualna stopnia pierwszego za publikację pt.  

      „Uchodźcy z Europy Środkowo – Wschodniej w amerykańskiej polityce zimnowojennej,  

        1948-1954” 

    - dr Sławomir Jędraszek - nagroda indywidualna stopnia drugiego za autorstwo monografii  

       pt. „Wojownicze bóstwo Bes w okresie hellenistycznym i rzymskim. Studium obrazu i historii” 

    - dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. – nagroda indywidualna stopnia trzeciego za  

       publikację pt. „Świętopełk gdański” 

    - dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. - nagroda indywidualna stopnia drugiego za  

      całokształt osiągnięć naukowych i dydaktycznych 

     - Barbara Godlewska – nagroda indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia w pracy  

        Zawodowej 

     - mgr Aneta Plaskiewicz – nagroda indywidualna stopnia trzeciego za osiągnięcia w pracy         

       Zawodowej 

 

Nagrody jubileuszowe otrzymali: 

- dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw.- jubileusz 40-lecia pracy zawodowej 

- prof. dr hab. Eugeniusz Koko – jubileusz 40-lecia pracy zawodowej 

- prof. dr hab. Błażej Śliwiński – jubileusz 40-lecia pracy zawodowej 

- dr Dariusz Konstantynów – jubileusz 30-lecia pracy zawodowej 

- prof. dr hab. Beata Możejko – jubileusz 25-lecia pracy zawodowej 

- dr Hubert Bilewicz – jubileusz 25-lecia pracy zawodowej 

- dr Iwona Janicka – jubileusz 20-lecia pracy zawodowej 

- mgr Lucyna Ołdziej – jubileusz 25-lecia pracy zawodowej 

 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

  1. „Jaki koń jest, nie każdy widzi”, pod red. Anny Łysiak – Łątkowskiej, Wyd.UG i Muzeum  

        Sopotu, 2017; 

  2. „1050. Rocznica Chrztu Polski”, pod red. Krzysztofa Lewalskiego, Gdańsk 2016; 

  3. „Slavic Review”, Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

  4. „Georg Brandes i Polacy czyli o fenomenie wzajemnego zainteresowania z Polską w tle”, dr  

     Michalina Petelska, Gdańsk 2017 
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Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Powołanie kierownika Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej w Instytucie Historii UG na 

okres od 01.10.2017 r. do 31.01.2018 r. 

1 A. Powołanie  kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX wieku w Instytucie Historii 

UG na okres od 01.10.2017 do 31.08.2020 r. 

1 B. Powołanie kierownika Pracownia Historii Współczesnych Ruchów Społeczno-Politycznych w 

Instytucie Historii UG na okres od 01.10.2017 r. do 31.08.2020 r. 

2. Poparcie kandydatury dr Anny Sobeckiej na stanowisko kierownika studiów podyplomowych 

„Design w przestrzeni społecznej”. 

3. Sprawy personalne (rozstrzygnięcie konkursów na stanowisko: 

- adiunkta w Instytucie Historii  

- adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii 

- asystenta w Instytucie Historii Sztuki). 

4. Sprawy doktorskie. 

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

6. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

7. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na wybranych kierunkach i 

stopniach studiów Wydziału Historycznego przez niesamodzielnych pracowników naukowo-

dydaktycznych i dydaktycznych. 

8. Zgłoszenie kandydatów do konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac 

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

Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. 

9. Wnioski Dyrekcji Instytutu Historii, Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii 

Sztuki dotyczące przyznania nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w 

roku akademickim 2016/2017. 

10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 07.07.2017 r. 

11. Sprawy bieżące.   
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Ad. 1 

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

Przemysława Różańskiego, prof. nadzw, na p.o. kierownika Zakładu Historii Najnowszej 

Powszechnej w Instytucie Historii UG na okres od 01.10.2017 r. do 31.01.2018 r. - na czas pobytu dr 

hab. Anny Mazurkiewicz w USA.  

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 1a 

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

Krzysztofa Lewalskiego, prof. nadzw, na kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej XIX 

wieku na okres od 01.10.2017 r. do 31.08.2020 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 1b 

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

Igora Hałagidy na kierownika Pracowni Historii Współczesnych Ruchów Społeczno-Politycznych na 

okres od 01.10.2017 r. do 31.08.2020 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o poparcie kandydatury 

dr Anny Sobeckiej na stanowisko kierownika studiów podyplomowych „Design w przestrzeni 

społecznej”. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3.1 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek  o zatrudnienie (konkurs) 

dr Michaliny Petelskiej na stanowisku adiunkta w Instytucie Historii od 01.10.2017 r. na czas 

nieokreślony. 
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Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 3.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) 

dr Katarzyny Mirgos na stanowisku adiunkta w Instytucie Archeologii i Etnologii od 19.02.2018 r. 

do 30.09.2019 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

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

 

Ad. 3.3 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki przedstawił wniosek o zatrudnienie (konkurs) 

mgr Iriny Gavrash  na stanowisku asystenta w Instytucie Historii Sztuki od 01.10.2017 r. do 

30.09.2019 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  34 głosy za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.1 

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

prof. nadzw., przedstawił do zatwierdzenia wniosek o  przyznanie stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia Pawłowi Nastrożnemu. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.2 

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

 

 

Ad. 4.2.1a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Iriny Gavrash 

 

Tytuł: „Recepcja sztuki radzieckiej w Polsce w latach 1945-1989.” 

 

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska  
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Skład komisji:  

1. dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – przewodniczący 

2. dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw. 

3. dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

4. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

5. prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

6. prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

7. dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy : 30.09.2019 r. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 4.2.1b 

Zatwierdzenie dr. Dariusza Konstantynowa na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim 

mgr Iriny Gavrash. 

 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  2 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 4.2.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Weroniki Grochowskiej 

 

Tytuł: ”Nastawy ołtarzowe z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach od połowy XIV 

           do połowy XV wieku. Forma-treść-funkcja.‘’ 

 

Promotor: dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw.  

Skład komisji:  

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

  2. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

  3.dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw. 

  4.dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

  5.prof. dr hab. Beata Możejko 

  6.prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

  7.prof. dr hab. Tadeusz Stegner. 

 

Obszar nauki: nauki humanistyczne; dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: historia sztuki 
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Termin złożenia pracy : 30.09.2021 r. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.2.3 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Dominiki Hempel 

 

Tytuł: „Obraz przemian politycznych w Chile w opiniotwórczej prasie amerykańskiej  

             w latach 1952-1973.” 

 

Promotor: dr hab. Anna Mazurkiewicz  

Skład komisji:  

  1.dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. – przewodniczący 

  2.dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. 

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

  4.prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

  5.prof. dr hab. Zbigniew Opacki 

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

  7. dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy : 30.09.2019 r. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 4.2.4 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Natalii Lewko 

 

Tytuł: „Architektura kościołów farnych księstw pomorskich (XI-XVI w.).” 

Promotor: dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw.  

Skład komisji:  

  1.dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – przewodniczący 

  2.dr hab. Marcin Kaleciński, prof. nadzw. 

  3.dr hab. Mirosław Kruk, prof. nadzw. 

  4.prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

  5.prof. dr hab. Beata Możejko 

  6.prof. dr hab. Zbigniew Opacki 
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  7.prof. dr hab. Tadeusz Stegner. 

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

Termin złożenia pracy : 30.09.2019 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  4 wstrzymujące się i 3 przeciwne. 

 

Ad. 4.2.5 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr.  Łukaszowi Połczyńskiemu 

 

Tytuł: „Organizacja przestrzenna zagrody i osady kultury ceramiki wstęgowej rytej. Na przykładzie  

            analizy stref aktywności na stanowisku Targowisko 16 (gm. Kłaj).” 

 

Promotor: dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw.  

Skład komisji:  

  1.prof. dr hab. Witold Świętosławski. – przewodniczący 

  2.prof. dr hab. Wojciech Bęben 

  3.prof. dr hab. Wiesław  Długokęcki 

  4. prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski 

  5.dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. 

  6 dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

  7.prof. dr hab. Nicholas Sekunda. 

 

Obszar nauki: nauki humanistyczne; dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: archeologia 

Termin złożenia pracy : 15.09.2019 r. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 4 przeciwne. 

 

Ad. 4.3a 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr Anny Krüger 

 

Tytuł: „Cmentarze przy Wielkiej Alei w Gdańsku 1867-1970. Studium z dziejów kształtowania się  

            kultury funeralnej.” 

 

Promotor: prof. dr hab. Edmund Kizik 

Promotor pomocniczy: dr Jacek Friedrich 

Otwarcie przewodu: 13.06.2014 r. 
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Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2019 r. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  25 głosów za,  4 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.3b 

Wyznaczenie terminu złożenia pracy doktorskiej mgr. Kamilowi  Kaliszukowi 

Tytuł: „Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1956-1959.” 

Promotor: dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

Otwarcie przewodu : 22.04.2016 r. 

Termin złożenia pracy doktorskiej:  30.09.2019 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

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

 

Ad. 4.4a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Piotra Samóla 

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

Skład komisji: 

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

           2. prof. dr hab. Beata Możejko – promotor 

           3. prof. dr hab. Janusz Tandecki – recenzent 

           4. prof. dr hab. Joachim  Zdrenka – recenzent 

           5. prof. dr hab. Jan Iluk 

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

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

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

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

 

Proponowany termin egzaminu  06 października 2017 r. godz. 12.00 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

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

 

Ad. 4.4b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Piotra Brzezińskiego 

 

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

  funkcjonowanie.” 
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Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący 

2. prof. dr hab. Antoni Dudek - recenzent 

3. dr hab. Mirosław Szumiło - recenzent 

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

5. prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

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  13 października 2017 r. godz. 11.30. 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

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

 

Ad. 5 

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

prof. nadzw., przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie zajęć dydaktycznych na 

Studiach Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii w roku akademickim 2017-2018 

przez: 

 

 Dra Jacka Bielaka (Instytut Historii Sztuki UG) (przedmiot: Dzieje i metody historiografii 

artystycznej I rok, semestr letni); 

 

 Dra Jacka Friedricha (Instytut Historii Sztuki UG) (przedmiot: Dzieło sztuki i przedstawienie 

wizualne jako źródło historyczne, II rok, semestr letni) 

 

 Dra Tomasza Rembalskiego (Instytut Historii UG) (przedmiot: Metodyka pracy w 

placówkach kultury, II rok, semestr zimowy) 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

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

 

 

Ad. 5.1 

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

prof. nadzw., przedstawił do zatwierdzenia  uchwałę Rady Wydziału dotyczącą wymiaru 

przeprowadzenia godzin dydaktycznych przez doktorantów pobierających stypendia: 

 na I roku – minimum 15 godzin 

 na drugim i kolejnych latach – minimum 30 godzin 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  2 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

Ad. 6 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki pogratulował kierownikowi Studiów 

Podyplomowych Gedanistyki wyników rekrutacji na studia jak również uzyskania stypendiów z 

Fundacji Gdańskiej dla 20 słuchaczy studiów.  

 

Ad. 7 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wniosek o wyrażenie zgody na 

prowadzenie zajęć dydaktycznych na wybranych kierunkach i stopniach studiów Wydziału 

Historycznego przez niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

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

 

 

Ad. 8 

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

prof. nadzw., przedstawił wniosek Zgłoszenie kandydatów do konkursu na dofinansowanie wydania 

wyróżniających się prac doktorskich (obronionych na Wydziale Historycznym w roku akademickim 

2016/2017) w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

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

 

 

Ad. 9 

Dyrektorzy Instytutu Historii Sztuki, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska i Instytutu Historii, dr 

hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw., przedstawili do zatwierdzenia wnioski dotyczące przyznania 

nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w roku akademickim 2016/2017. 

 

- Instytut Historii Sztuki  

Nagroda główna dla  mgr. Ryszarda Kopittke za pracę „Biskupia Góra – architektura i 

urbanistyka”, promotor: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 

 

- Instytut Historii 

Nagroda główna dla mgr. Wojciecha Grotta za pracę „Dzieje gdańskiej Polonii na Siedlcach w 

okresie międzywojennym”, promotor – prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

 

Wyróżnienia:  

  - dla mgr Magdaleny Bagińskiej za pracę „Obraz i promocja  turystyki i krajoznawstwa  

    w polskich czasopismach kobiecych okresu międzywojennego”, promotor dr hab. Arnold  

    Kłonczyński, prof. nadzw. 

 

  - dla mgr. Mariusza Przybyszewskiego za pracę „Skanseny archeologiczne w lokalnej turystyce  

    historycznej”, promotor prof. dr hab. Tadeusz Stegner 
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Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  3 wstrzymujące się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 10 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 07.07.2017 r. został zatwierdzony większością głosów 

(36 głosów za,  1 wstrzymujący się, 1 przeciwny).  

 

 

Ad. 11 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przekazał informację na temat projektu nowej 

ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przedstawił zarządzenie Rektora 88/R/17 dotyczące 

drugiego miejsca pracy, poinformował o terminach Rad Wydziału w roku akademickim 2017/18 i 

finansach Wydziału Historycznego. 

 

 

 

Ad. 11a 

Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, profesor nadzw., przedstawiła wniosek  o wyrażenie 

zgody na zatrudnienie pana dziekana, prof. dr. hab. Wiesława Długokęckiego w Bibliotece Elbląskiej 

na 1/5 etatu. 

 

Skład Rady Wydziału – 72 osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 49. Obecni na 

posiedzeniu –  38 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  30. Głosowało 38 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  0 wstrzymujących się i 3 przeciwne. 

 

 

 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 

 

 


