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Protokół 

posiedzenia Rady Wydziału Historycznego UG 

z dnia 21.09.2018 r. 

 

 

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

wstępie przywitał wszystkich zebranych i wręczył nagrody jubileuszowe prof. dr hab. Andrzejowi Piotrowi 

Kowalskiemu i dr hab. Michałowi Kosznickiemu, prof. nadzw., z okazji jubileuszu 30-lecia pracy 

zawodowej. Następnie wręczył indywidualne nagrody Rektora: prof. dr hab. Andrzejowi Kowalskiemu, 

prof. dr hab. Błażejowi Śliwińskiemu, dr Michalinie Petelskiej, dr Annie Sobeckiej, dr Arkadiuszowi 

Koperkiewiczowi, dr Joannie Dąbal i zespołową prof. dr hab. Beacie Możejko, dr hab. Sobiesławowi 

Szybkowskiemu, prof. nadzw., dr hab. Sławomirowi Kościelakowi, prof. nadzw., dr hab. Dariuszowi 

Kaczorowi, prof. nadzw., dr hab. Andrzejowi Wozińskiemu, prof. nadzw.  

 

 

Dziekan przedstawił publikacje pracowników: 

1)  Tarzycjusz Buliński, „Szkoła w amazońskiej puszczy”, Gdańsk 2018. 

2)  Rafał Kubicki, „Zakony mendykanckie w Prusach Krzyżackich i Królewskich od XIII do połow 

     XVI wieku”, Gdańsk 2018. 

 

 

Następnie w głosowaniu jawnym przyjęto porządek posiedzenia: 

1. Dotacja DS. 

2. Wnioski o nagrody za najlepszą pracę magisterską. 

3. Sprawy doktorskie. 

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

5. Sprawy Studiów Podyplomowych. 

6. Sprawy personalne. 

7. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 06.07.2018 r. 

8. Sprawy bieżące.   

 

 

Ad. 1 

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

podziału dotacji statutowej.  

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osoby, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 41 głosów za, 0 wstrzymujących się i 0 przeciwnych. 

 

Ad. 2 

Dyrektorzy Instytutu Historii, dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw, i Instytutu Historii Sztuki, prof. dr 

hab. Małgorzata Omilanowska przedstawili do zatwierdzenia wnioski dotyczące przyznania nagród dla 

autorów najlepszych prac magisterskich obronionych w roku akademickim 2017/2018. 
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Instytut Historii:  

nagroda główna dla Katarzyny Szemelfejnik za pracę pt. „Przestępczość pospolita i „półświatek” w 

województwie gdańskim w okresie karnawału „Solidarności” i stanu wojennego (wybrane aspekty)” 

napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Igora Hałagidy 

 

Wyróżnienia dla Jacka Makowskiego za pracę pt. „Czarnogóra – mały kraj, wielka turystyka”, napisaną 

pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Stegnera i dla Pauli Strelau za pracę pt. „Cudzoziemskim okiem – 

kultura Wielkiej Syrii w relacjach z podróży z XIX i początku XX wieku”, napisaną pod kierunkiem dr hab. 

Iwony Sakowicz-Tebinki, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 40  głosów za, 1  wstrzymujący się i 0 przeciwnych. 

 

 

Instytut Historii Sztuki:  

nagroda główna dla Aleksandry Stanek za pracę pt. „Kolekcja dzieł sztuki Izabeli Katolickiej jako przejaw 

przemian historycznych, kulturowych i artystycznych w zjednoczonych królestwach Kastylii i Aragonii w II 

połowie XV wieku”, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Wozińskiego, prof. nadzw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 41 osób. 

Wynik tajnego głosowania – 36  głosów za, 3 wstrzymujące się i 2 przeciwne. 

 

 

Ad. 3 

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

 

Ad. 3.1a 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Wrońskiemu 

 

tytuł pracy: „Architektura obronna joannitów na terenie baliwatu brandenburskiego od pierwszej połowy    

XIV w. do początków XVII w. (do 1618 r.). Forma i funkcje.” 

                           

Skład komisji:  

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

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

  - dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. 

  - 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 

 

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

Termin złożenia pracy doktorskiej: do 30 września 2020 roku 

Przystąpiono do głosowania.  
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Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 29 osób. 

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

 

 

Ad. 3.1b 

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Arkadiuszowi Kazańskiemu. 

 

Tytuł pracy: „ NSZZ „Solidarność” Region Gdański w latach 1980-1981”. 

Skład komisji: 

 - prof. dr  hab. Igor Hałagida – przewodniczący komisji 

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

 - prof. dr hab. Edmund Kizik 

 - dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

 - dr hab. marek Stażewski, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Błażej Śliwiński 

 - dr hab. Przemysław Różański, prof. nadzw. 

 

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

Termin złożenia pracy – do 30 września 2020 roku. 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 3.2. 

Zmiana składu komisji doktorskiej mgr. Piotra Małeckiego. 

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Stegner; tytuł pracy : ”Propaganda w polskiej piosence w latach 1944-

1956”. 

- w miejsce prof. dr hab. Marka Andrzejewskiego (przejście na emeryturę) – dr hab. Arnold Kłonczyński, 

prof. nadzw. 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 3.3.  

Wyznaczenie składu komisji i  terminu  egzaminu kierunkowego mgr. Piotra Małeckiego. 

 

Skład komisji: 

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

 - prof. dr hab. Tadeusz Stegner – promotor 
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 - prof. dr hab. Igor Hałagida – recenzent 

 - dr hab. Elżbieta Kaszuba, prof. UWr - recenzent 

 - dr hab. Mariusz Mazur,prof. UMCS - recenzent 

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

 - dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. nadzw. 

 - prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

 - Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. 

 - dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

 

Termin egzaminu -  5 października 2018 r.  godz. 11.15 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

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

 

        

Ad. 3.4a 

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

publicznej obrony  mgr. Kamila Kaliszuka. 

 

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

 

Skład komisji: 

1. prof. dr hab. Igor Halagida– przewodniczący komisji 

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

3. dr hab. Mirosław Szumiło, prof. UMCS - recenzent 

4. dr hab. Dariusz Magier, prof. UPH Siedlce – recenzent 

5.  prof. dr hab. Eugeniusz Koko 

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

7. dr hab. Piotr Perkowski, prof. nadzw. 

8. dr hab. Przemysław Różański,  prof. nadzw.UG 

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

9.  prof. dr hab. Tadeusz Stegner 

 

Proponowany termin obrony: 5 października 2018 r. godz. 13.30 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 29 osób. 

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

 

Ad. 3.5 

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

 

Ad. 3.5a 

Zatwierdzenie publicznej obrony doktorskiej  mgr  Romana Dzięgielewskiego. 

 

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

            traktatów apodemicznych” 
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Promotor: dr hab. Sławomir Kościelak, prof. nadzw.  

Obrona odbyła się 6 lipca  2018 roku 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

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

 

Ad. 3.5b 

Nadanie mgr. Romanowi Dzięgielewskiemu  stopnia doktora nauk humanistycznych w  zakresie historii,  

specjalność: historia nowożytna. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

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

  

 Ad. 3.5c 

Wniosek recenzenta, ks. prof. dr hab. Wojciecha Zawadzkiego, o wyróżnienie pracy doktorskiej. 

  

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

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

 

 

Ad. 3.6.  

Wniosek mgr Justyny Gabriel o zamknięcie przewodu doktorskiego. 

 

Przewód  wszczęty 27 września 2013 roku; tytuł pracy: „Zagadnienie pochodzenia różnic społecznych w 

archeologii brytyjskiej XX wieku. Analiza metodologiczna”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Kowalski 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 31 osób. 

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

 

Ad. 3.7.  

Powołanie komisji doktorskiej  mgr Justyny Gabriel. 

 

Skład komisji: 

  - prof. dr hab. Krzysztof M. Kowalski – przewodniczący 

  - prof. dr hab. Andrzej Kowalski – opiekun naukowy 

  - dr hab. Sławomir Jędraszek 
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  - dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. 

  - dr hab. Waldemar Ossowski, prof. nadzw. 

  - prof. dr hab. Nicholas Sekunda 

  - prof. dr hab. Witold Świętosławski 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

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

 

Ad. 4 

Sprawy Studiów Doktoranckich Historii, Historii Sztuki i Archeologii – brak spraw. 

 

Ad. 5 

Sprawy Studiów Podyplomowych – brak spraw. 

 

Ad. 6.1 

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

Bogusława Górki o udzielenie urlopu naukowego od dnia 01.10.2018 r. do 11.06.2019 r. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 33. Głosowało 40 osób. 

Wynik tajnego głosowania –  37 głosów za, 2 wstrzymujące się i 1 przeciwny. 
 

Ad. 6.2  

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

01.10.2018 r. na czas nieokreślony dr. Tarzycjusza Bulińskiego na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

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

 

Ad. 6.3  

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

01.10.2018 r. na czas nieokreślony dr Katarzyny Lindy – Gryczy na stanowisku adiunkta w Zakładzie 

Etnologii i Antropologii Kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnologii. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  39 

osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 28. Głosowało 39 osób. 

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

 

Ad. 6.4  

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

01.10.2018 r. na czas nieokreślony dr Anny Sobeckiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Teorii Sztuki w 

Instytucie Historii Sztuki. 
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Przystąpiono do głosowania.  

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

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

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

 

 

 

Ad. 6.5  

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

01.10.2018 r. na czas nieokreślony dr. Jacka Friedricha na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie 

Historii Sztuki Nowoczesnej w Instytucie Historii Sztuki  

Sprawy personalne – brak spraw. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

Wynik tajnego głosowania – 30 głosów za,  3 wstrzymujące się i 5 przeciwnych. 

 

Ad. 7 

Protokół z posiedzenia Rady Wydziału w dniu 06.07.2018 r. został zatwierdzony jednogłośnie (37 głosów 

za, 1 wstrzymujący się  i 0 przeciwnych). 

 

Ad. 8.1 

Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody 

na prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów przez niesamodzielnych pracowników naukowych. 

 

Przystąpiono do głosowania.  

Skład Rady Wydziału – 71 osób, w tym samodzielni pracownicy naukowi – 48. Obecni na posiedzeniu –  42 

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

Wynik tajnego głosowania – 39 głosów za, 0 wstrzymujących się i  1 przeciwny. 

 

Ad. 8.2 

Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, przekazał informację na temat terminów posiedzenia 

Rady Wydziału Historycznego w roku akademickim 2018/2019 

 
21.09.2018 r. 

19.10.2018 r. 

16.11.2018 r. 

07.12.2018 r. 

11.01.2019 r. 

22.02.2019 r. 

15.03.2019 r. 

12.04.2019 r. 

24.05.2019 r. 

14.06.2019 r. 

05.07.2019 r. 

20.09.2019 r. 
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Prodziekan ds. Kształcenia, dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw., podziękowała za pracę przy projekcie 

BalticRIM (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), w którym, jak się okazało, Uniwersytet Gdański nie 

będzie brał udziału.  

 

Prodziekan ds. Studentów i promocji, dr Tarzycjusz Buliński, przekazał informację na temat przebiegu 

rekrutacji.  

 

Głos zabrał dr hab. Stażewski, prof. nadzw., w sprawie organizacji wyborów uzupełniających na stanowisko 

prodziekana ds. Studentów i Promocji.  

 

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, na prośbę dziekana, przedstawiła podział na dziedziny i dyscypliny. 

W dziedzinie nauk humanistycznych wyznaczone zostały następujące dyscypliny naukowe: 

  

 - archeologia (w jej ramach dotychczasowa archeologia) 

 - filozofia  

 - historia (w jej ramach dotychczasowa historia) 

 - językoznawstwo 

 - literaturoznawstwo 

 - nauki o kulturze i religii (w jej ramach etnologia, kulturoznawstwo i religioznawstwo) 

 - nauki o sztuce (w jej ramach historia sztuki) 

 

Głos zabrał prof. dr hab. Wiesław Długokęcki, prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska, dr hab. Arnold 

Kłonczyński, prof. nadzw., prof. dr hab. Bogusław Górka, przedstawiając swoje wątpliwości w kwestii 

nowej ustawy i podziału na dziedziny i dyscypliny. 

 

 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.   

Protokołowała  

mgr Lidia Muszyńska 

 


