Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu
21.03.2013

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący prof. Cezary Kuklo.
1.
Informacje
Dyrekcji
Instytutu
Historii
i
Nauk
Politycznych:
a) Dr R. Poniat poinformował o planowanej wizycie komisji akredytacyjnej - niektóre
wymogi związane z akredytacją wywołały dyskusję, część członków Rady wyraziła swój
sprzeciw
wobec
niektórych
zasad
przeprowadzania
oceny
jednostki.
b) Dr R. Poniat poinformował o przygotowywaniu archiwum prac dyplomowych (APD) wśrod nowości pojawia się m.in. anglojęzyczna wersja tematu pracy, proponowany recenzent
i termin obrony; poza tym streszczenie i terminy kluczowe. Dr Poniat poinformował o
konieczności wprowadzenia informacji o pracach do systemu do 30 marca. Informacja
dyrekcji
wywołała
żywą
dyskusję.
c) Dr R. Poniat poinformował o środkach BST na bieżacy rok i nowym sposobie podziału
środków zaproponowanym przez dyrekcję w związku z doświadczeniami związanymi z
przygotowywaniem oceny parametrycznej Wydziału. Propozycja została jednogłośnie
przyjęta
i
zaakceptowana.
d) Następnie dyrekcja i przewodniczący Rady Naukowej zaprezentowali nowe publikacje
pracowników IH.
2. Przewodniczący Rady, prof. Cezary Kuklo rozpoczął drugi etap dyskusji nad regulaminem
procedowania przewodów doktorskich przedstawionym wstępnie na poprzednim posiedzeniu
Rady. Po wyjaśnieniu nieścisłości i wskazaniu wprowadzonych po konsultacjach z członkami
Rady poprawek, regulamin został poddany pod głosowanie. W wyniku głosowania regulamin
procedowania przewodów doktorskich w IHiNP został przyjęty jednogłośnie (21 głosów za,
21 obecnych, 37 osób uprawnionych) i wejdzie w życie od 1 października 2013 r.
3. Przewodniczący Rady, prof. Cezary Kuklo przedstawił wniosek o powołanie Centrum
Struktur Demograficznych i gospodarczych przednowoczesnej Europy środkowowschodniej. Prof. Kuklo przedstawił projekt Centrum i idee przyświecające założycielom
Centrum. W wyniku głosowania wniosek o powołanie Centrum Struktur Demograficznych i
gospodarczych przednowoczesnej Europy środkowo-wschodniej został przyjęty jednogłośnie
(21 głosów za, 21 obecnych, 37 osób uprawnionych).
4. Wolne wnioski - Dziekan prof. W Śleszyński poprosił pracowników o ponowne
sprawdzenie swoich sprawozdań.
Przewodniczący Rady, prof. Cezary Kuklo ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady Naukowej
IHiNP

