Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu
08.11.2012 r.

Posiedzenie rozpoczął prof. Cezary Kuklo.
1. Informacje Dyrekcji Instytutu Historii i Nauk Politycznych:
a) Prof. J. Snopko poinformował o organizowanych urodzinach wydziału, nowych stronach
internetowych IHiNP - portalu "Od Herodota do Glogera" (www.herodot.uwb.edu.pl) i
stronie dydaktycznej (www.ihinp.uwb.edu.pl). Przedstawił również nowe publikacje
pracowników IHiNP, poinformował o 60-tej rocznicy PTH i planie obchodów w białostockim
oddziale. Następnie poinformowano o grantach przyznanych pracownikom IHiNP - wspólny
grant dr. W. Walczaka i dr. K. Łopateckiego, a także grant pod kierownictwem prof. C.
Kuklo.
b) Prof. M. Dajnowicz poinformowała o organizacji wykładu prof. Władyki na wydziale.
c) Dr R. Poniat przypomniał o konieczności przygotowania nowychy sylabusów do zajęć
dydaktycznych.

2. Dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych prof. J. Snopko przedstawił projekt planu
finansowo-rzeczowego IHiNP na rok 2013. Przedstawił także informacje o stanie finansów
IHiNP w danym momencie. Propozycje dyrekcji wywołały dyskusję, w której wzięli udział:
prof. A. Mironowicz, dr P. Guzowski, prof. H. Parafianowicz. Na pytania i wątpliwości
członków Rady odpowiedzieli dyrektor prof. J. Snopko i wicedyrektor, dr R. Poniat.
W wyniku głosowania projekt planu finansowo-rzeczowego IHiNP na rok 2013 został
przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

3. Dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych prof. J. Snopko przedstawił wniosek dr
hab. K. Szelągowskiej o urlop naukowy w semestrze letnim r. ak. 2012/13. W wyniku
głosowania wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

4. Dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych prof. J. Snopko przedstawił projekt
uchwały dot. zwolnienia laureatów konkursu "Polska Jagiellonów" z procedury
kwalifikacyjnej na studia historyczne. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

5. Prezentacja dorobku naukowego dra Jacka Szczepańskiego rozpoczęła się od dyskusji nad
procedurą przyjmowania opinii przy otwarciu przewodu. Prof. H. Prafianowicz zwróciła się
do dziekana i dyrekcji z zapytaniem o to, czy procedura jest prawomocna. Dziekan wyjaśnił,
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że wysłuchanie prezentacji dorobku ma służyć wyrobieniu opinii członków Rady Naukowej
IHiNP o osobie doktora, ale nie musi być wiążącą opinią dla Rady Wydziału.
Po dyskusji nastąpiła prezentacja dorobku dra Jacka Szczepańskiego, która zajęła ok. 25
minut. Dr Szczepański mówił o swym wykształceniu (ukończył filozofię, historię
podyplomowo) obszarze badawczym (historia wojskowości, I wojna światowa, wojska
niemieckie, zwłaszcza wojska balonowe), doświadczeniu naukowym i zawodowym (doktorat
w 2005 r., dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie). Przedstawił także dotychczasowe
publikacje naukowe.
Po prezentacji członkowie Rady zadawali pytania dr. Szczepańskiemu. Prof. A. Mironowicz
pytał o ośrodek badawczy i ilość publikacji; prof. K. Filipow o konferencje organizowane i te,
w których dr. Szczepański uczestniczył, zwłaszcza międzynarodowe; prof. A. Dobroński
poprosił o wskazanie kontaktów naukowych w środowisku niemieckim.
Po odpowiedziach doktorant opuścił salę, a członkowie rady rozpoczęli dyskusję nad
prezentacją i dorobkiem naukowym dr. Szczepańskiego. Prof. M. Dajnowicz zadeklarowała,
że stanowczo popiera wniosek o otwarcie procedury. Z kolei prof. S. Czerep wskazał, że
badania dr. Szczepańskiego (dot. wojsk balonowych) wypełniają znaczącą lukę w badaniach
w obrębie historii wojskowości. Prof. A. Dobroński przypomniał, że dr Szczepański jest
autorem 15 książek. Dyrektor, prof. J. Snopko, potwierdził pozytywną opinię o dr
Szczepańskim w środowisku badaczy zajmujących się historią wojskowości. Na tym
zakończono dyskusję.
6. Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie dwóch protokołów z poprzednich Rad
Naukowych. Wszyscy członkowie rady byli za ich przyjęciem.
7. W związku z brakiem wolnych wniosków przewodniczący prof. C. Kuklo zakończył
posiedzenie Rady.
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