Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu
24.10.2013

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Naukowej prof. C. Kuklo.
1. Informacje Dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych, prof. J. Snopko:
•

•
•

•
•
•
•

informacja o zdarzeniach naukowych z ostatniego miesiąca - m.in. sesji naukowej
dotyczącej
powstania
w getcie, promocja ks. prof. M. Wrzoska;
informacja o wyróŜnieniu, które uzyskała ksiąŜka prof. Maroszka na targach ksiąŜki
akademickiej w Poznaniu;
informacja o debacie dotyczącej parametryzacji nauki organizowanej przez Obywateli
Nauki
przy
wsparciu
dr P. Guzowskiego;
informacja o zmianach w finansowaniu godzin ponadwymiarowych;
informacja o sytuacji finansowej IHiNP i planach budŜetowych;
informacja o Urodzinach Wydziału i konkursach dla studentów organizowanych przez
IHiNP;
informacja o projekcie uchwały senatu o liczebności grup studenckich.

Po przedstawieniu informacji przez Dyrektora rozpoczęła się dyskusja. Szczególną uwagę
zwrócona na informację o projekcie uchwały senatu. W dyskusji zabrali głos m.in.: prof. E.
Dubas-Urwanowicz, prof. A.Cz. Dobroński (informacja o konkursie o dziejach ziemi
łomŜyńskiej); prof. H. Parafianowicz (propozycja przemyślenia programu dydaktycznego z
uwzględnieniem moŜliwości kadrowych i potrzeby poszerzenia oferty dydaktycznej);
prof. J. Sadowska mówiła o pomyśle zmian w programach i tle finansowym zmian
dydaktycznych.
W dalszej części dyskusji prof. J. Maroszek przypomniał o systemie zakładającym
uczęszczanie studentów na dwa seminaria w trakcie studiów; prof. M. Dajnowicz
przypomniała z kolei o potrzebie pozyskiwania środków zewnętrznych. Prof. C. Kuklo
zwrócił uwagę na potrzebę zapraszania interesariuszy zewnętrznych do dyskusji o kierunkach
zmian w funkcjonowaniu IHiNP. Prof. Urwanowicz zachęcał do tworzenia drugich
seminariów dla studentów nawet kosztem fakultetów. Prof. D. Grinberg mówił z kolei o
potrzebie rozmów z wydziałem filologicznym dla ustalenia wspólnej opinii w sprawie zmian
dot. liczebności grup.
Na uwagi pracowników odpowiedział dyrektor prof. J. Snopko.
2. Dyrekcja przedstawiła i omówiła raport z wizytacji Zespołu Oceniającego PKA na
kierunku historia. W raporcie zwrócono uwagę m.in. na ocenę dydaktyki, prace dyplomowe.
Wskazano na stosunkowo niską ocenę czasopism instytutowych, a takŜe na potrzebę
powołania rady interesariuszy zewnętrznych.
3. Zmiany w Regulaminie Procedowania Przewodów Doktorskich IHiNP. Drobne zmiany
wprowadzone w przepisach zreferował prof. C. Kuklo. W krótkiej dyskusji zabrali głos prof.
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D. Boćkowski, prof. H. Parafianowicz, prof. A.Cz. Dobroński. Następnie przeprowadzono
głosowanie nad przyjęciem proponowanych zmian.
Wyniki głosowania:
Osób uprawnionych – 28
Osób obecnych – 20
Głosów oddanych – 20
Głosów za – 17
Głosów przeciw – 1
Wstrzymujących się – 2
W wyniku głosowania Regulamin Procedowania Przewodów Doktorskich wszedł w Ŝycie w
IHiNP wraz z dniem jego uchwalenia.
4. Zatwierdzenie recenzentów pracy doktorskiej mgr A. Stockiej nt. Stany Zjednoczone w
świetle prasy warszawskiej (1865-1877). Przewodniczący Komisji Doktorskiej zaproponował
na recenzentów prof. J. Snopko i prof. J. Daszyńską. Propozycja została przyjęta
jednogłośnie.
5. Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Tomasza Naruszewicza nt. Dzieje
dekanatu olwickiego w XVIII w. Przewodniczący Komisji Doktorskiej zaproponował prof. S.
Aleksandrowicza i prof. J. Tęgowskiego. W wyniku głosowania obaj profesorowie zostali
wyznaczenia na recenzentów zdecydowaną większością głosów [prof. S. Aleksandrowicz (za:
18, głos wstrzymujący 1), J. Tęgowski (za: 18, głos przeciw: 1)]
6. Wyznaczenie recenzentów pracy doktorskiej mgr. Krzysztofa Skłodowskiego nt. Garnizon
Suwałki w latach 1921-1939. Relacje wojsko-ludność cywilna. Przewodniczący Komisji
Doktorskiej zaproponował prof. G. Nowika i prof. Cz. Grzelaka. W wyniku głosowania obaj
profesorowie zostali wyznaczenia na recenzentów jednogłośnie [prof. G. Nowik (za: 19),
prof. Cz. Grzelak (za: 19)]
8. Wolne wnioski. Ze względu na brak wolnych wniosków prof. C. Kuklo zamknął
posiedzenia Rady.
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