Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu
28.02.2013

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący prof. Cezary Kuklo.
1. Informacje Dyrekcji Instytutu Historii i Nauk Politycznych:
a. Dyrekcja przypomniała o czekajacej Instytut akredytacji kierunkowej.
b. Dyrekcja i przewodniczący Rady Naukowej zaprezentowali nowe publikacje
pracowników IH i osób związanych z Instytutem.
c. Dr R. Poniat przedstawił informacje dotyczące kwestii dydaktycznych (m.in.
minimum punktów ECTS wymaganych do zaliczenia roku akademickiego na poszczególnych
kierunkach studiów [propozycja Dyrekcji została przyjęta jednogłośnie przez członków Rady]
czy przypomnienie o zasadach dotyczących zajęć).
2. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Olenie Babakowej nt. Janusz Ostrogski (ok. 1554–
1620) i jego rola w procesie politycznej, kulturowej, religijnej integracji elit ukraińskich w I
Rzeczypospolitej oraz wyznaczenie promotora. Sylwetkę mgr. Babakowej przedstawiła prof.
T. Chynczewska-Hennel. W trakcie dyskusji nad tematem i zakresem problemowym pracy
członkowie Rady zaproponowali zmianę tematu do formy: Janusz Ostrogski (ok. 1554–1620)
i jego rola w procesie politycznej, kulturowej, religijnej integracji elit ukraińskich w
Rzeczypospolitej. Propozycja miała na celu usunięcie „I” przed słowem Rzeczpospolita.
Następnie przewodnicący przeprowadził głosowanie nad otwarciem przewodu doktorskiego.
Wynik głosowania:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 18
Głosów oddanych – 18
Głosów za – 18
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
Następnie odbyło się głosowanie nad wyznaczeniem promotora - zaproponowano prof. T.
Chynczewską-Hennel.
Wynik głosowania:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 18
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Głosów oddanych – 18
Głosów za – 18
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
3. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr. Janusza Gwardiaka nt. Więziennictwo guberni
łomżyńskiej 1866–1915. W wyniku głosowania przewod został oficjalnie zamknięty.
Wynik głosowania:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 17
Głosów oddanych – 17
Głosów za – 17
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
4. Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Anny Mackiewicz nt. Profesor Mieczysław
Paszkiewicz – polski emigrant, intelektualista, ambasador kultury europejskiej. W wyniku
głosowania przewod został oficjalnie zamknięty.
Wynik głosowania:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 19
Głosów oddanych – 19
Głosów za – 19
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
5. Przewodniczący Rady prof. Cezary Kuklo przedstawił propozycję regulaminu dotyczącego
procedowania przewodów doktorskich przygotowaną przez dr. T. Mojsika (przy wsparciu dr.
R. Poniata). W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na wiele aspektów proedowania przewodu
(np. dodatkowa opinia przyszłego promotora przy otwieraniu przewodu, promotor
pomocniczy, zaliczka przy otwarciu przewodu, data wejścia w życie regulaminu), a także nad
stroną formalną tekstu regulaminu. Ostatecznie zaproponowano odłożenie na następną Radę
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akceptacji projektu i poproszono autorów o wprowadzenie poprawek do tekstu, a także
wyjaśnienie kilku kwestii szczegółowych (promotorzy pomocniczy).
6. Dyrekcja przedstawiła do opinii Rady informację w sprawie zmiany organizacji roku
akademickiego. Wedle propozycji Rektora UwB sesja poprawkowa w semestrze letnim
zostałaby przesunięta na lipiec, po tygodniu przerwy od sesji właściwej. W związku z tym
prace dyplomowe powinny być bronione do końca lipca. Zmiana ma wejśc w życie od
przyszłego roku akad. Projekt poddany pod głosowanie został przyjęty większością głosów (3
głosy przeciw, brak wstrzymujacych się).
7. Powołanie zespołów do spraw zatwierdzania tematów prac dyplomowych na kierunkach
historia i stosunki międzynarodowe. Propozycja Dyrekcji jest pochodną wprowadzenia
nowego systemu obsług prac dyplomowych. W związku z tym Dyrekcja zaproponowała
powołanie dwóch zespołów w następujących składach:
a. kierunek stosunki międzynarodowe: prof. E. Mironowicz, prof. W. Śleszynski, dr A.
Grabska, dr R. Poniat;
b. kierunek historia: prof. H. Parafianowicz, prof. C. Kuklo, prof. R. Kosiński, dr M.
Ocytko.
Następnie przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem: oba wnioski
zostały przyjęte jednogłośnie.
8. Informacja Dyrekcji o planach i propozycjach rektora dotyczących uruchomienia studiów
w języku angielskim i języku rosyjskim. Dyrektor poinformował, że IHiNP może
przygotować w języku angielskim (i/lub rosyjskim) program studiów 2 stopnia na kierunku
stosunki międzynarodowe i że wstępna wersja proigramu jest już opracowywana.
9. Przewodniczący Rady prof. Cezary Kuklo zreferował list od doktoranta mgr Jaworskiego
dotyczący zwolnienia go z egzaminu specjalistycznego z filozofii w ramach procedury
przeprowadzania przewodu doktorskich. Rada nie wyraziła zgody na zwolnienie doktoranta i
jednogłośnie opowiedziała się za właściwym procedowaniem przewodu.
10. Przewodniczący zaprosił dr. Piotra Chomika na Radę i poprosił o przedstawienie
członkom Rady dorobku naukowego i charakterystyki prowadzonych badań. Większość
prelekcji dotyczyła badań związanych z najnowszą książkową publikacją dr. Piotra Chomika Życie monastyczne w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI wieku, Kraków 2013. Doktor
Chomik przedstawił członkom Rady listę publikacji, konferencji naukowych, a także
(z)realizowanych grantów. Po zakończeniu prezentacji wywiązała się dyskusja nad referatem,
w której brali udział prof. Dobroński, prof. T. Chynczewska-Hennel, prof. J. Tęgowski, prof.
E. Dubas-Urwanowicz, prof. J. Maroszek, prof. H. Parafianowicz. Wszyscy wyrażali
zadowolenie z pokaźnego dorobku dr. Chomika i chwalili jego udział w życiu naukowym czy
w grantach.
11. Wolne wnioski. Ze względu na brak wolnych wniosków prof. Kuklo zamknął posiedzenia
Rady.
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