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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 23.02.2018 r. 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował prof. dr hab. Tadeuszowi Stegnerowi otrzymania z 

rak prezydenta RP Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.  

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

   Miasto nad morzem – miasta portowe nad Bałtykiem od średniowiecza do współczesności; tom X,  

   red. tomu Tomasz Torbus, Anna Wojtczak; wyd. Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2017  

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

 

1. Ocena parametryzacji Wydziału Historycznego 2013-2016 r. 

2. Finanse Wydziału Historycznego. 

3. Wniosek o powołanie Kierownika Zakładu Dydaktyki w Instytucie Historii. 

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 12.01.2018 r. 

8. Sprawz bie 

 

 

Ad. 1 

Prof. dr. hab. Piotr Stepnowski - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, przedstawił wyniki oceny 

parametrycznej Wydziału Historycznego na tle Uniwersytetu Gdańskiego. Wspólnie z Dziekanem Wydziału, 

prof. dr hab. Wiesławem Długokęckim, Prorektor wręczył listy gratulacyjne pracownikom Wydziału 

Historycznego, którzy uzyskali największą liczbę punktów, a tym samym  w największym stopniu 

przyczynili się do osiągnięcia przez naszą jednostkę kategorii A: 

- prof. dr hab. Józef Borzyszkowski (275 pkt.) 

- dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. (242 pkt.) 

- prof. dr hab. Marek Andrzejewski (174 pkt.) 

- dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. (144 pkt.) 

- dr hab. Henryk Machajewski, prof. nadzw. (117 pkt.) 

- dr Piotr Koprowski (100 pkt.) 

 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, szczegółowo omówił wyniki wydziałowej 

parametryzacji. 

 

Prodziekana ds. Nauki, dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. przedstawiła bilans naukowy za rok 2017. 
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Ad. 2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił członkom Rady analizę finansową  

Wydziału Historycznego na przestrzeni 2010 – 2018.  

 

Ad. 3 

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

Zakładu Dydaktyki w Instytucie Historii UG od dnia 01.04.2018 r. do 31.08.2020 r., dr. hab. Michała 

Kosznickiego, prof. nadzw. 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  43 głosy za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4 

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

 

Ad. 4.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Wacława Kulczykowskiego. 

 

Skład komisji: 

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

2.dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

3.prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

4.dr hab. Dariusz Dekański 

5.dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

6.prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

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

8.prof. dr hab. Witold Świętosławski 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

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

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

 

Ad. 4.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego  mgr. Mateuszowi Szubie. 

 

Tytuł: ” Dzieje ziemi białogardzkiej na Pomorzu Wschodnim do początku XIV wieku.” 

 

Promotor: prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

 

Skład komisji:  

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

   dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

   dr hab. Dariusz Kaczor, prof. nadzw. 

   dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

   dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 
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   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 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2024 r. 

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem terminu złożenia pracy. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

  

Ad. 4.3a 

Zmiany w  składzie komisji doktorskiej mgr  Bianci Sadowskiej. 

 

Tytuł: „Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna  

             Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga” 

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

prof. dr hab. Zbigniew Opacki -  promotor 

W miejsce dr hab. Iwony Sakowicz-Tebinki, prof. nadzw. – dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 28 osób. 

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

 

 

Ad. 4.3b 

Zmiany w  składzie komisji doktorskiej mgr. Michała Prykaszczyka 

 

Tytuł; „ Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca.” 

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

      prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

      W miejsce prof. dr hab. Tadeusza Stegnera – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 29 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 4.4a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego (niemieckiego ) mgr. Annie Krüger. 

 

Skład komisji: 

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

    prof. dr hab. Edmund Kizik – promotor 

    mgr Iwona Mężeńska – egzaminator (CJO) 

 

Proponowany termin egzaminu  16 marca 2018 r. godz. 13.00 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. 

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

 

Ad. 4.4b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z języka nowożytnego (niemieckiego ) mgr. Łukaszowi 

Grochowskiemu. 

 

Skład komisji: 

dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

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

mgr Iwona Mężeńska (CJO) – egzaminator 

  

Proponowany termin egzaminu  16 marca  2018 r. godz.12.30 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 26 osób. 

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

 

Ad. 4.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Annie Krüger 

 

Skład komisji: 

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

     prof. dr hab. Edmund Kizik – promotor 

     prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator  

 

Proponowany termin egzaminu  23 marca 2018 r. godz. 12.30 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 28 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 4.6.1 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr  Bianci Sadowskiej. 

   

Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga  

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

prof.  dr hab. Zbigniew Opacki - promotor 

 

Proponowani recenzenci: 

prof. dr hab. Stanisław Wiech – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka – Instytut Historii UG 

 

4.6.1a  

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Stanisława Wiecha z 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. 

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

 

4.6.1b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta dr hab. Iwonę Sakowicz-Tebinkę z Instytut 

Historii UG. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  24 głosy za,  2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4.6.2 

Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Michała Prykaszczyka. 

   

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

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

prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

   

Proponowani recenzenci: 

 - prof. dr hab. Wiesław Caban, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Inst. Historii UG 

 

4.6.2a 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Wiesława Cabana z 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. 

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

 

Ad. 4.6.2b 

Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem na recenzenta prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera z Instytutu 

Historii UG. 
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Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  23 głosy za,  1 wstrzymujący się i 3 przeciwne. 

                             

Ad. 4.7 

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

publicznej obrony mgr  Agaty Larczyńskiej  

 

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

 

Komisja: 

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

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

   dr hab. Bożena Czwojdrak , Uniw. Śląski- recenzent   

   prof. dr hab. Beata Możejko - recenzent    

   dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw.    

   dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw.      

   dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. nadzw.    

   dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

   prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

 

Proponowany termin obrony: 9 marca 2018 r. godz. 13.00 

 

Przystąpiono do głosowania 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  45 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowało 27 osób.  

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

 

 

Ad. 5.1 

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

nadzw. przedstawił do zatwierdzenia Radzie limity przyjęć na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale 

Historycznym na rok ak. 2018/2019 – 8 osób. 

 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 5.2 

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

nadzw. przedstawił do zatwierdzenia Radzie zasady i terminy rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone 

na Wydziale Historycznym na rok ak. 2018/2019.  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. 
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Wynik tajnego głosowania –  41 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 6 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12.01.2018 r. został zatwierdzony jednogłośnie  

(43 głosy za, 0 wstrzymujących się  i 0 przeciwnych). 

 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące. 

 

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

sprawozdanie dr hab. Anny Kwaśniewskiej, prof. nadzw., z urlopu naukowego (01.10.2016 r. - 30.09.2017 

r.)  

 

Przystąpiono do głosowania. 

Skład Rady Wydziału – 70 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 47. Obecni na posiedzeniu –  44 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  31. Głosowały 43 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  42 głosy za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


