Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w
dniu 11.10.2012

Posiedzenie rozpoczął prof. Cezary Kuklo.
1. Informacje Dyrekcji Instytutu Historii i Nauk Politycznych:
a) informacje dotyczące dydaktyki i spraw wewnętrznych uczelni przedstawiła dr M. Ocytko;
b) dyrektor prof. J. Snopko poinformował o organizowanym przez IHiNP w dniu 16 listopada
ogólnopolskim
zjeździe
dyrektorów
i
dziekanów
kierunków
historycznych;
c) dyrektor poinformował również o zbliżającym się jubileuszu 60-lecia białostockiego
oddziału
PTH
(17
listopada)
i
planach
obchodów
rocznicy;
d) informacja o przygotowywanych na 6 listopada Urodzinach wydziału i programie imprezy;
e) dr R. Poniat przypomniał o konieczności przygotowania sylabusów do zajęć;
f) prof. M. Dajnowicz poinformowała o przygotowywaniu księgi pamiątkowej dla prof.
Dobrońskiego i zachęciła pracowników do udziału w przygotowaniu Festschriftu.
2. Powołanie trzech stałych Komisji Doktorskich:
a) do końca XVIII wieku
b) XIX wiek
c) XX wiek
Wszyscy członkowie Rady zagłosowali za ustaloną formą podziału na komisje i za ich
sposobem organizacji.
Osób uprawnionych – 37
Osób obecnych – 27
Głosów oddanych – 27
Głosów za – 27
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
3. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej magistra Jacka Brzozowskiego i dopuszczenia do
publicznej obrony.
Prof. J. Maroszek omówił przebieg egzaminów i przedstawił recenzje. Następnie
przeprowadzono głosowanie, w którym zarówno przyjęto recenzje, jak i dopuszczono mgr.
Jacka Brzozowskiego do publicznej obrony. Wyniki głosowań:
Przyjęcie recenzji:
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Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 21
Głosów oddanych – 21
Głosów za – 21
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
Dopuszczenie do publicznej obrony:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 21
Głosów oddanych – 21
Głosów za – 21
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0

4. Przyjęcie recenzji rozprawy doktorskiej magistra Michała Laszczkowskiego i dopuszczenia
do publicznej obrony.
Prof. J. Maroszek omówił przebieg egzaminów i przedstawił recenzje. Następnie
przeprowadzono głosowanie, w którym zarówno przyjęto recenzje jak i dopuszczono mgr.
Michała Laszczkowskiego do publicznej obrony. Wyniki głosowań:
Przyjęcie recenzji:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 21
Głosów oddanych – 21
Głosów za – 21
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
Dopuszczenie do publicznej obrony:
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Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 21
Głosów oddanych – 21
Głosów za – 21
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
5. Zgłoszenie dwóch kandydatów na członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów
na kadencję 2013-16. Na wstępie dyrektor przedstawił informacje o kryteriach wyboru
członków. Następnie członkowie rady zaproponowali kandydatów - spoza IHiNP: prof. K. Mikulski, prof. A. Chwalba
- z IHiNP: prof. E. Mironowicz (wyraził zgodę) prof. T. Chynczewska-Hennel
(wyraziła zgodę).
Kilka osób spośród członków rady, których kandydatury zgłoszono w trakcie dyskusji - prof.
H. Parafianowicz, prof. J. Tęgowski, prof. C. Kuklo, prof. A.Mironowicz - nie wyraziło zgody
na kandydowanie.
Wyniki głosowania:
Osób uprawnionych – 37
Osób obecnych – 27
Głosów oddanych – 26
Głosy "za" oddane na poszczególnych kandydatów:
- prof. E. Mironowicz - 18
- prof. T. Chynczewska-Hennel - 7
- prof. K. Mikulski - 11
- prof. A. Chwalba - 16
W wyniku głosowania wyłoniono kandydatury prof. E. Mironowicza i prof. A. Chwalby.

6. Propozycja nadania Bibliotece Wydziału Historyczno-Socjologicznego imienia Profesora
Andrzeja Wyczańskiego. Propozycję omówił przewodniczący Rady prof. C. Kuklo. W
wyniku jawnego głosowania wszyscy członkowie rady jednogłośnie poparli propozycję.
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7. Zaopiniowanie prof. Jana Kofmana na stanowisko kierownika Katedry Historii
Współczesnej. Wniosek został poparty jednogłośnie (27 za) przez wszystkich obecnych
członków Rady (27 osób na 37 uprawnionych).

8. Wolne wnioski
Ze względu na brak wolnych wniosków prof. Kuklo zamknął posiedzenia Rady.
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