Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu 25
października 2012 roku

Posiedzenie rozpoczął prof. Józef Maroszek.
1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr J. Brzozowskiego Między Bydgoszczą a
Lwowem. Zygmunt I a szlachta koronna w latach 1520-1537.
Promotor rozprawy, prof. E. Dubas-Urwanowicz, przedstawił sylwetkę naukową doktoranta.
Następnie doktorant w autoreferacie przedstawił podstawowe tezy pracy.
Po wygłoszeniu autoreferatu prof. J. Maroszek poprosił o przedstawienie recenzji pracy
doktorskiej przygotowanych przez prof. Teresę Chynczewską-Hennel i prof. Jana
Dzięgielewskiego.
Prof. J. Maroszek podziękował recenzentom a następnie poprosił o zadawanie pytań z sali.
Prof. J. Urwanowicz zapytał o to, jak wyglądał ten sejm od strony proceduralnej w
porównaniu z innymi sejmami.
Prof. J. Maroszek zapytał o to, jakie było stanowisko szlachty litewskiej.
Mgr J. Brzozowski podziękował za wygłoszone uwagi i zapowiedział ich uwzględnienie w
edycji tekstu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania zadane z sali.
Prof. J. Maroszek podziękował doktorantowi i zarządził przejście do niejawnej części obrad.
Nastąpiła dyskusja na temat jakości przedstawionej rozprawy doktorskiej i jej obrony.
Powołano komisję skrutacyjną (w składzie: P. Guzowski, T. Mojsik, W. Walczak), a
następnie przystąpiono do głosowań samodzielnych członków Rady.
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 19
Głosów oddanych – 18
Głosów za – 18
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 1
Rada Naukowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych przyjęła publiczną obronę pracy
doktorskiej mgr J. Brzozowskiego Między Bydgoszczą a Lwowem. Zygmunt I a szlachta
koronna w latach 1520-1537.
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Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 19
Głosów oddanych – 18
Głosów za – 18
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
Rada Naukowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych nadała stopień doktora nauk
humanistycznych magistrowi J. Brzozowskiemu.
Po powrocie doktoranta i gości prof. Maroszek ogłosił rezultaty głosowań.
2. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michała Laszczkowskiego Korporacja
akademicka Walecja.
Promotor rozprawy, prof. A. Dobroński, przedstawił sylwetkę naukową doktoranta.
Doktorant w autoreferacie przedstawił podstawowe tezy pracy.
Prof. J. Maroszek poprosił następnie o przedstawienie recenzji pracy doktorskiej
przygotowanych przez prof. XXX i prof. M. Dajnowicz.
Prof. J. Maroszek podziękował recenzentom a następnie poprosił o zadawanie pytań z sali.
Jeden z uczestników obrony spytał o dom wenecki, z kolei prof. Łatyszonek spytał o to, czy
czy odrodzona Walecja utrzymuje kontakt z odrodzonymi korporacjami w Rydze.
Mgr J. Laszczkowski podziękował za wygłoszone uwagi i ustosunkował się do kwestii
poruszonych w recenzjach. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania zadane z sali.
Prof. J. Maroszek podziękował doktorantowi i zarządził przejście do niejawnej części obrad.
Nastąpiła dyskusja na temat jakości przedstawionej rozprawy doktorskiej i jej obrony.
Powołano komisję skrutacyjną, a następnie przystąpiono do głosowań samodzielnych
członków Rady.
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 19
Głosów oddanych – 19
Głosów za – 19
Głosów przeciw – 0
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Wstrzymujących się – 0
Rada Naukowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych przyjęła publiczną obronę pracy
doktorskiej mgr Michała Laszczkowskiego Korporacja akademicka Walecja.
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 19
Głosów oddanych – 19
Głosów za – 19
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
Rada Naukowa Instytutu Historii i Nauk Politycznych nadała stopień doktora nauk
humanistycznych magistrowi J. Laszczkowskiemu.
Po powrocie doktoranta i gości prof. Maroszek ogłosił rezultaty głosowań i zakończył
posiedzenie Rady.
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