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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 23.03.2018 r. 

 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i pogratulował dr Sławomirowi Jędraszkowi  nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. Złożył gratulacje również prof. dr hab. Małgorzacie Omilanowskiej z 

okazji jubileuszu 30 – lecia pracy zawodowej oraz uhonorowania nagrodą Splendor Gedanensis 2018 za 

książkę "Budowanie nad Bałtykiem. Studia architektury i sztuki Gdańska, Pomorza i Żmudzi" oraz za 

"nieustającą działalność na rzecz kultury". Dziekan poinformował również, że Gdańskie Towarzystwo 

Naukowe przyznało nagrodę dla młodych pracowników nauki za szczególne osiągnięcia badawcze w roku 

2017, w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, którą otrzymał dr Piotr Samól za pracę doktorską 

„Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium”, obronioną na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego 

(promotor: prof. Beata Możejko).  

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

- Małgorzata Omilanowska “Budowanie nad Bałtykiem. Studia z architektury i sztuki Gdańska, Pomorza  

   i Żmudzi”, Gdańsk 2018; 

- Nicholas Sekunda, Philip Rance „Greek Taktika: Ancient Military Writing and its Heritage”,  

   Gdańsk 2017 

- Jacek Rzepka “Greek Federal Terminology”, Gdańsk 2017 

- “Christianitas Antiqua. Vol. VIII – Bogowie i ludzie”, red. Ireneusz Milewski, Gdańsk 2016; 

- Adela Kożyczkowska, Hanna Makurat, Renata Mistarz, Tomasz Rembalski „Teoretyczne konteksty  

  edukacji kaszubskiej z programem nauczania” oraz „Literatura kaszubska. Kaszubi w dziejach  

  Pomorza. Konteksty edukacyjne”, Gdynia 2018. 

 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wniosek komisji habilitacyjnej w sprawie podjęcia uchwały o nadaniu dr. Andrzejowi Drzewieckiemu z 

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

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia. 

 

2. Wniosek o zatrudnienie dr hab. Anny Mazurkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w związku 

z uzyskaniem w 2017 r. stopnia doktora habilitowanego. 

  

3. Wybór przedstawiciela Wydziału Historycznego do Rady Bibliotecznej (w miejsce prof. dr. hab. Jana 

Iluka). 

 

4. Sprawy doktorskie. 

 

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

- Skład komisji rekrutacyjnej na studia doktoranckie. 

 

6. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.02.2018 r. 

 

8. Sprawy bieżące.   
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Ad. 1 

Sekretarz komisji habilitacyjnej dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw., przedstawił wniosek komisji 

habilitacyjnej o nadanie dr. Andrzejowi Drzewieckiemu z Katedry Historii Wojskowości Akademii 

Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. 

 

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 –  26 głosów za,  8 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 2 

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

hab. Anny Mazurkiewicz na stanowisku profesora nadzwyczajnego w związku z uzyskaniem w 2017 r. 

stopnia doktora habilitowanego (bez postępowania konkursowego - § 91 pkt.13 Statutu UG z dnia 

08.06.2006 r. – tekst ujednolicony z 08.01.2018 r.) 

 

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 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  38 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 3 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił kandydaturę prof. dr. hab. 

Zbigniewa Opackiego na przedstawiciela Wydziału Historycznego do Rady Bibliotecznej (w miejsce prof. 

dr. hab. Jana Iluka). 

 

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 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  35 głosów za,  3 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 

 

Ad. 4 

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

 

Ad. 4.1a 

Powołanie komisji doktorskich mgr Małgorzaty Góreckiej. 

 

Skład komisji: 

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

 - dr hab.. Anna Paner, prof. nadzw. – opiekun naukowy 

 - dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. 

 - dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. 

 - dr hab. Michał Kosznicki, prof. nadzw. 

 - dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Andrzej Kowalski 

 - prof. dr hab. Witold Świętosławski  
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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 29 osób. 

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

 

Ad. 4.1b 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Jędrzeja Szerle  

 

Skład komisji: 

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

 - prof. dr hab. Błażej Śliwiński – opiekun naukowy 

 - 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.  

 

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 29 osób. 

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

 

Ad. 4.1c 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Krzysztofa Wrońskiego 

Skład komisji: 

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

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

 - dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. 

 - dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

 - dr hab. Dariusz Dekański 

 - prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

 - prof. dr hab. Witold Świętosławski 

 

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 29 osób. 

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

 

Ad. 4.1d 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Grzegorza Wolińskiego 
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Skład komisji: 

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

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

 - dr hab. Marek Smoliński, prof. nadzw. 

 - dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

 - dr hab. Dariusz Dekański 

 - prof. dr hab. Krzysztof Maciej Kowalski 

 - prof. dr hab. Witold Świętosławski 

 

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 31 osób. 

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

 

Ad. 4.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Wacławowi  Kulczykowskiemu 

 

Tytuł: Obiekty  hydrotechniczne w dolnym biegu rzeki Osy do połowy XVI wieku. 

Skład komisji: 

 - dr hab. Rafał Kubicki – promotor 

 - dr hab. Anna Paner, prof. nadzw. – przewodniczący komisji 

 - prof. dr hab. Wiesław Długokęcki 

 - dr hab. Dariusz Dekański. 

 - prof. de hab. Krzysztof M. Kowalski 

 - dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

 - 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 września 2020 r. 

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 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 4.3a 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Kamilowi Kaliszukowi: 

Skład komisji: 

 - prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący 

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

 - prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski – egzaminator 
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Proponowany termin egzaminu:   20 kwietnia 2018 r. godz. 11.30 

 

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 29 osób. 

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

 

Ad. 4.3b 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Łukaszowi Grochowskiemu 

Skład komisji: 

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

 - dr hab. Sławomir Kościelak – promotor 

 - prof. dr hab. Andrzej P.Kowalski - egzaminator 

Proponowany termin egzaminu:   20 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 

 

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 29 osób. 

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

 

Ad. 4.4a 

Wyznaczenie  recenzentów rozprawy doktorskiej mgr  R. Dzięgielewskiego  

tytuł rozprawy „Przygotowanie młodzieży do podróży akademickich w  XVI-XVIII wieku na podstawie 

traktatów apodemicznych”. 

 

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

 

Prof. dr hab. Marian Szarmach  ( emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

 

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 31 osób. 

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

 

ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki (Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego    w     Warszawie) 

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 31 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

  

Ad. 4.4b 

Wyznaczenie  recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Kamila Kaliszuka 
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Tytuł rozprawy: „ Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku w latach 1956-1959”. 

 

promotor dr hab. Grzegorz Berendt, prof. nadzw. 

 

dr hab. Mirosław Szumiło, prof. nadzw. (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) 

 

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 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  29 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

         

 dr hab. Dariusz Magier, prof. nadzw. (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

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 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za, 1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

  

Ad. 4.4c 

Wyznaczenie  recenzentów rozpraw doktorskich mgr. Piotra Małeckiego – trzeci recenzent   

 

tytuł rozprawy: Propaganda w polskiej piosence w latach 1944-1956; promotor – prof. dr hab. Tadeusz 

Stegner: 

 

prof.  dr hab. Elżbieta Kaszuba – Uniwersytet Wrocławski 

 

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

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowały 32 osoby. 

Wynik tajnego głosowania –  31 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 4.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Marcinowi Kłodzińskiemu. 

 

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

Skład komisji: 

 - prof. dr hab. Igor Hałagida– przewodniczący komisji 

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

 - prof. dr hab. Mirosław Golon – recenzent 

 - prof. dr hab. Eugeniusz Koko – recenzent 

 - prof. dr hab. Marek Andrzejewski 

 - dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

 - dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

 - dr hab. Marek Stażewski, prof. nadzw.UG 
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 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin egzaminu   27 kwietnia 2018 r. 

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 29 osób. 

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

 

 

4.6 

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

 

4.6a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr Agaty Larczyńskiej     

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

promotor:  dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw.;  

obrona odbyła się 09.03.2018 r. 

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 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych 

 

4.6b 

Nadanie mgr. Agacie Larczyńskiej  stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii,  specjalność: 

historia średniowiecza. 

 

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 29 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Ad. 5 

Rada Wydziału Historycznego UG podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu komisji rekrutacyjnej 

na studia doktoranckie. W skład komisji wchodzą:  

   - prof. dr  hab. Wiesław Długokęcki - dziekan Wydziału, przewodniczący komisji 

   - prof. dr  hab. Witold Świętosławski – dyrektor Instytutu Archeologii i Etnologii 

   - dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw.  - dyrektor Instytutu Historii 

   - dr hab. Tomasz Torbus, prof. nadzw. – przedstawiciel Instytutu Historii Sztuki 

   - dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. – kierownik studiów doktoranckich Historii,  

     Historii Sztuki i Archeologii 
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Przystąpiono do glosowania. 

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

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  35. Głosowało 39 osób. 

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

 

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

nadzw. przedstawił zarys nowego regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego z prośbą o sugestie 

w tej sprawie. 

 

Ad. 6 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.02.2018 r. został zatwierdzony (41 głosów za,  

2 wstrzymujące się  i 0 przeciwnych). 

 

 

Ad. 8 

Sprawy bieżące. 

 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki poinformował o wejściu w życie 

zarządzenia z dnia 22.03.2018 roku w sprawie regulaminu wykorzystywania do zajęć dydaktycznych 

sprzętu multimedialnego na Wydziale Historycznym UG. 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


