Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych w dniu
29.11.2012

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący prof. Cezary Kuklo.
1. Informacje Dyrekcji Instytutu Historii i Nauk Politycznych:
- Dyrektor IHiNP poinformował o przyznaniu prof. Cezaremu Kuklo przez Wydział Nauk
Historycznych i Społecznych PAN nagrody w kategorii najlepszej książki w zakresie
demografii historycznej;
- Dyrektor pokazał nową publikację - książkę pamiątkową dedykowaną prof. A. Wyrobiszowi
Ars historiae - historia artis - a także nowe publikacje z dziedziny stosunków
międzynarodowych;
- Dyrektor przedstawił krótkie sprawozdanie ze spotkania dyrektorów i dziekanów instytutów
i wydziałów historycznych;
- Dyrektor przekazał informację od rektora o planach powstania zamiejscowego wydziału w
Olecku - kierunek: turystyka i rekreacja; propozycja wywołała krótką dyskusję na ideą, a
także nad planami włączenia się IHiNP w powstawanie wydziału;
- Dyrektor przekazał informacje o nowych zarządzeniach rektora - np. dotyczących
finansowania procedury doktoryzowania, a także proponowane zasady finansowania kosztów
podróży i noclegów gości z zagranicy;
- Dyrektor przypomniał o zmianach w kształcie strony internetowej IHiNP i poprosił o
sprawdzenie aktualności swoich danych.

2. Przyjęcie rozprawy mgr. M. Kietlińskiego - Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy
"Solidarność" na Białostoczyźnie w latach 1980-1989 i dopuszczenie doktoranta do obrony.
Omówienie recenzji - prof. J. Sadowska.
Wyniki głosowania nad przyjęciem pracy:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 16
Głosów oddanych – 16
Głosów za – 16
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
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Wyniki głosowania nad dopuszczeniem do obrony:
Osób uprawnionych – 25
Osób obecnych – 16
Głosów oddanych – 16
Głosów za – 16
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 0
Ustalenie terminu obrony na 20 grudnia, godz. 11.00.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich rad:
Osób uprawnionych – 37
Osób obecnych – 22
Głosów oddanych – 22
Głosów za – 20
Głosów przeciw – 0
Wstrzymujących się – 2
Protokoły zostały przyjęte większością głosów.
4. Wolne wnioski:
- Prof. K. Szelągowska przedstawiła propozycję programu stacjonarnych studiów
doktoranckich. Uwagi zgłosili np. prof. Maroszek (brak historii regionalnej), prof. S. Czerep i
prof. D. Grinberg o języku obcym; prof. W. Śleszyński wskazał na wymogi pensowe i
zaproponował zwiększenie puli przedmiotów historycznych, np. historii regionalnej; prof. J.
Sadowska - wskazała na to, że na studia zgłaszają się nie tylko historycy, ale także socjolodzy
czy pedagodzy; prof. H. Parafianowicz wyraziła zainteresowanie zwiększeniem godzin
przedmiotów warsztatowych, a także zajęć z języków obcych; prof. A. Mironowicz wskazał
na problem uczenia podstaw warsztatu; prof. J. Snopko ponownie wyjaśnił procedurę
finansowania przewodów doktorskich.
- Dr M. Ocytko poinformowała o liczeniu obciążeń dydaktycznych dla pracowników
prowadzących zajęcia na studiach doktoranckich.
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Ze względu na brak dalszych wolnych wniosków prof. Kuklo zamknął posiedzenie Rady.
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