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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 28.05.2018 r. 

 

 

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

przywitał wszystkich zebranych i pogratulował dr hab. Annie Mazurkiewicz, prof. nadzw. przyznania 

stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (sem. zimowy 2018/2019), realizowanego w ramach umowy 

partnerskiej Wydziału Historycznego z Valdosta State University, Georgia, USA. Dziekan pogratulował 

również dr Michalinie Petelskiej wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla 

młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2017 r., za monografię "Georg Brandes 

i Polacy" wydaną nakładem Wydawnictwa UG. 

Głos zabrał prof. dr hab. Tadeusz Stegner, który poinformował, iż w konkursie na najlepszą książkę 

wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego książka  Piotra Kurpiewskiego „Historia na ekranie 

Polski Ludowej” została doceniona w kategorii „przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej” (ex aequo II 

miejsce). 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników i doktorantów: 

  - „O obrazie i przestrzeni. Problematyka badań młodych historyków sztuki”, pod  red. Katarzyny  

    Wojtczak, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia. 

1. Wystąpienie dyrektora Centrum Transferu Technologii dr. Karola Śledzika. 

2. Granty naukowe pracowników i doktorantów Wydziału Historycznego. 

3. Wnioski o nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich. 

4. Zatwierdzenie programów studiów na rok akademicki 2018/2019.  

5. Sprawy doktorskie. 

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

7. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

8. Sprawy personalne. 

9. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.03.2018 r. oraz 20.04.2018 r. 

10. Sprawy bieżące.   

 

 

Ad. 1 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii dr Karol Śledzik przedstawił informację o pracach legislacyjnych 

dotyczących reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzenia nowej ustawy i związanej z nią ewaluacji i 

parametryzacji. 

 

 

Ad. 2 

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

grantów naukowych pracowników i doktorantów Wydziału Historycznego. Dziekan poinformował, iż 

otrzymali oni trzy bardzo duże granty: pani Karolina Czonstke i Bartosz Świątkowski– w wysokości 2 mln 

zł ; dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. – w wysokości 200 tys. zł i dr hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. – 

w wysokości  

1 mln 320 tys. zł. 

Głos zabrał dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw., który przekazał informację na temat otrzymanego grantu. 

Ze względu na nieobecność dr hab. Lecha Czerniaka, prof. nadzw., dziekan odczytał informację na temat 

otrzymanego grantu. 
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Błażej Śliwiński (21 głosów) 

    3. nagroda Rektora III stopnia za osiągnięcia naukowe w wysokości 7500,00 zł 

        - dr Michalina Petelska (16 głosów) 

 

 

Ad. 3.2 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przedstawił wnioski o przyznanie 

nagrody zespołowej III stopnia za osiągnięcia naukowe w wysokości 20.000 zł.  

• prof. dr hab. Beata Możejko 

• prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

• dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. 

• dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw. 

• dr hab. Dariusz Kaczor, prof. nadzw. 

• dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw. 

 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 37 osób. 

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

 

Ad. 3.3 a 

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

nagrody II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (indywidualna) w wysokości 10.000 zł  dr Annie Sobeckiej. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

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

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  0 wstrzymujących się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 3.3b 

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

nagrody II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (indywidualna) w wysokości 10.000 zł dr. Arkadiuszowi 

Koperkiewiczowi. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 3.3c 

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

nagrody II stopnia za osiągnięcia organizacyjne (indywidualna) w wysokości 7500.00 zł dla dr Joannie 

Dąbal. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

Ad. 4 

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

harmonogram rekrutacji na rok 2018/2019. 
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

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

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

 

programy studiów na rok akademicki 2018/2019.  

 

Ad. 5 

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

 

 

Ad. 5.1 

Powołanie komisji doktorskiej mgr. Jana Hlebowicza. 

 

Skład komisji: 

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

2.prof. dr hab. Igor Hałagida – opiekun naukowy 

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

4.prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

5.dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

6. dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. 

7.dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

8.prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

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

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

 

Ad. 5.2 

Wszczęcie przewodu doktorskiego  mgr. Małgorzacie Góreckiej. 

 

Tytuł: ” Muzea archeologiczne w Polsce w służbie upowszechnienia dziedzictwa kulturowego- historia, 

edukacja, recepcja.” 

Promotor: dr hab. Anna Paner, prof. nadzw, 

 

Skład komisji:  

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

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

3. dr hab. Michał Kosznicki, prof. nadzw. 

4. dr hab. Anna Kwaśniewska, prof. nadzw. 

5. prof. dr hab. Andrzej Kowalski 

6. dr  hab. Lech Czerniak, prof. nadzw. 

7. prof. dr hab. Witold Świętosławski 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: 30.09.2020 r. 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. 
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Wynik tajnego głosowania –  28 głosów za,  1 wstrzymujący się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 5.3 

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

Hempel 

Skład komisji: 

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

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. – promotor 

mgr Maria Stelmasiewicz – egzaminator (CJO) 

 

Proponowany termin egzaminu  4 czerwca 2018 r. 13.00 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  1 wstrzymujący się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 5.4 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu z filozofii mgr. Dominice Hempel 

Skład komisji: 

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

dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. nadzw. - promotor 

prof. dr hab. Andrzej Kowalski – egzaminator  

 

Proponowany termin egzaminu  22 czerwca 2018 r. godz. 12.30 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

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

Wynik tajnego głosowania –  26 głosów za,  0 wstrzymujących się i 1 przeciwny. 

 

 

Ad. 5.5 

Wyznaczenie składu komisji i terminu egzaminu kierunkowego mgr. Romanowi Dzięgielewskiemu 

Skład komisji: 

1.prof. dr hab. Edmund Kizik  –przewodniczący komisji 

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

3.dr hab. Rafał Kubicki, prof. nadzw.  

4.prof. dr hab. Beata Możejko 

5.dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

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

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

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

 

Proponowany termin egzaminu  15 czerwca 2018 r. godz. 12.00 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 5.6a 

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

publicznej obrony mgr  Marcina Kłodzińskiego. 

 

Temat pracy: "Funkcjonowanie aparatu władzy politycznej w Tczewie i powiecie tczewskim  

                       w latach 1945-1956.” 

 

Komisja: 

1.prof. dr hab. Igor Hałagida - przewodniczący 

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

      3.prof. dr hab. Eugeniusz Koko – recenzent 

      4. prof. dr hab. Mirosław Golon - recenzent 

      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 obrony: 14 czerwca 2018 r. godz.  13.00 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

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

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

 

 

Ad. 5.6b 

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

publicznej obrony  mgr Michała Prykaszczyka 

 

Temat pracy: „Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca.” 

 

 

Komisja: 

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

2. prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

3. prof. dr hab. Wiesław Caban – recenzent 

4. prof. dr hab. Tadeusz Stegner – recenzent 

5.prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

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

7.dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

8. dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

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

 

 Proponowany termin obrony: 15 czerwca 2018 r. godz.  12.00 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 39 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  30 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 5.6c 

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

publicznej obrony  mgr  Bianci Sadowskiej 

  

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

                      Fiodorowicza Hilferdinga.” 

 

Komisja: 

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

2. prof. dr hab. Zbigniew Opacki – promotor 

3. prof. dr hab. Stanisław Wiech – recenzent 

4. dr hab. Iwona Sakowicz-Tebinka, prof. nadzw. – recenzent 

5. prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

6. dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. nadzw. 

7. dr hab. Gabriela Majewska, prof. nadzw. 

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

9. prof. da hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin obrony: 21 czerwca 2018 r. godz.  13.00 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

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

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

 

 

Ad. 5.7 

Umorzenie postępowania o nadanie tytułu doktora  mgr. Marcinowi Kurrowi  (na własną prośbę) 

 

Temat:” Elita władzy miasta Chojnic od XIV wieku do 1655 roku” 

prof. dr hab. Wiesław Długokęcki – promotor 

data wszczęcia przewodu: 04.07.2008 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 30 osób. 

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

 

 

Ad. 6 

Dr hab. Andrzej Woziński, prof. nadzw., kierownik Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i 

Archeologii przypomniał o konieczności otworzenia, najpóźniej we wrześniu, przewodów doktorskich, 

doktorantów będących na drugim przedłużeniu.  

 

 

Ad. 7 

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

harmonogramu rekrutacji studiów podyplomowych „Design w przestrzeni społecznej” na rok 2018/2019. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 36 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  36 głosów za,  0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 
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Ad. 8 

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

Janickiej dotyczący udzielenia płatnego urlopu naukowego od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 

 

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  41 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi –  33. Głosowało 37 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  33 głosy za,  4 wstrzymujące się i 0 przeciwnych.  

 

 

Ad. 9 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 23.03.2018 r. został zatwierdzony (41 głosów za,  

0 wstrzymujących się  i 0 przeciwnych). 

 

 

Ad.10 

Dziekan Wydziału Historycznego, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, poinformował o konkursie Narodowej 

Wymiany Akademickiej.  

 

Dziekan poinformował również, iż zgodnie z Zarządzeniem Dziekana nr 4/18 z dnia 17.05.2018 r., wszyscy 

pracownicy zobowiązani się korzystać z adresów e-mailowych w domenie UG i tylko na te adresy będzie 

przychodziła korespondencja pracownicza. 

 

Dr Tarzycjusz Buliński, Prodziekan ds. Studentów i Promocji, przedstawił podjęte przez Wydział działania 

promocyjne i przedstawił efekty tych działań, trzy nowe filmy promujące kierunki: archelogię, etnologię i 

religioznawstwo. 

 

Głos zabrała dr Iwona Janicka, która poinformowała o pierwszej edycji Powiślańskiego Festiwalu Nauki, 

który zastąpił odbywający się do tej pory Festiwal Nauki. 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 


