Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu
25.04.2013

Posiedzenie rozpoczął prof. J. Maroszek.
1. Informacje Dyrektora Instytutu Historii i Nauk Politycznych:
- informacja o pozytywnym wyniku kolokwium habilitacyjnego dr. M. Karczewskiego i
przywitanie go przez członków Rady;
- informacja o przyznaniu prof. Dobrońskiemu Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta
Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury za 2012 r.
- informacje o przygotowywanych konferencjach, w tym także studenckich;
- informacja o publikacjach pracowników IHiNP i osób związanych z Instytutem;
- przypomnienie o zbliżającej się akredytacji IHiNP;
- informacja o kondycji finansowej IHiNP;
- dyskusja nad przedstawioną na poprzedniej Radzie propozycji nowego sposobu podziału
środków BST; w długiej i burzliwej dyskusji zabrali głos m.in. prof. H. Parafianowicz, prof.
J. Snopko, dr R. Poniat, prof. E. Dubas-Urwanowicz; dr T. Mojsik, dr K. Boroda, prof. A.
Mironowicz, prof. A. Dobroński; prof. J. Maroszek ostatecznie zaproponował zamknięcie
dyskusji i przeprowadzenie głosowania nad utrzymaniem starego sytemu podziału środków
(propozycja dyrekcji).
Wyniki głosowania (za utrzymaniem starego systemu podziału środków BST):
Osób uprawnionych – 37
Osób obecnych – 22
Głosów oddanych – 22
Głosów za – 10
Głosów przeciw – 4
Wstrzymujących się – 8
2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. Tarasowi Szumejko p.t.: Słowo o prawie i łasce”
Iłariona Kijowskiego jako traktat polemiczny. Studium źródłoznawcze oraz wyznaczenie
promotora. Opis sylwetki doktoranta, jego publikacji i zarys pracy przedstawił prof. J.
Maroszek. Profesor Maroszek poinformował m.in, że doktorant jest uczniem dr. hab.
Dariusza Dąbrowskiego (prof. UKW). Po prezentacji zawiązała się dyskusja, dodatkowe
pytania postawił m.in. prof. A. Mironowicz.
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Głosowanie nad wszczęciem przewodu odłożono ze względu na frekwencję (14 osób na 26
uprawnionych) na następne posiedzenie rady.
3. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych także odłożono na następne posiedzenie rady.
4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich rad (głosowane przez wszystkich członków rady).
Przedłożone protokoły zostały przyjęte większością głosów.
5. Wolne wnioski
Ze względu na brak wolnych wniosków prof. J. Maroszek zamknął posiedzenie Rady.
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