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W Instytucie Historii działalność naukowo-badawczą prowadzi
pięć zakładów: Historii Starożytnej i Średniowiecznej; Historii
Nowożytnej do 1918 r.; Historii Najnowszej Powszechnej; Historii
Najnowszej Polski; Metodologii i Dydaktyki Historii. Obowiązki Dy
rektora Instytutu pełni prof, dr hab. Stanisław Łach, a zastępcy
dr Stefan Żurawski. Kierownikami zakładów są profesorowie: Jerzy
Hauziński, Aleksander Nyrek, Andrzej Czarnik, Jerzy Przybylski,
Barbara Popielas-Szultka. W roku akademickim 1994/95 obowiązki
kierowników zakładów przestali pełnić prof.dr hab. Zbigniew Machaliński (zmiana uczelni), prof, dr hab. Hieronim Rybicki (przygotowuje
się do przejścia na emeryturę).
Instytut Historii 31 grudnia 1994 r. zatrudniał na pierwszym etacie
32 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 9 profesorów, 1
docenta, 9 doktorów. Instytut wspomaga 4 profesorów z Instytutu
Historii Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudnionych na drugim etacie.
Aktualny stan kadry zabezpiecza kształcenie na poziomie wyższym
magisterskim, prowadzone są studia magisterskie stacjonarne i zaocz
ne, a także wyższe studia zawodowe.
Odnotowuje się stały postęp w rozwoju własnej kadry naukowej.
W 1994 r. dr hab. Barbara Popielas-Szultka została zatrudniona na
etacie profesora nadzwyczajnego, a prof. zw. dr hab. Marian Leczyk
na etacie profesora zwyczajnego. W lutym 1995 r. mgr Marzena
Głodek uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie nauk humanis
tycznych na Uniwersytecie Szczecińskim. Dwie osoby mają otwarte
przewody doktorskie (mgr Maciej Hejger, mgr Jacek Heidenreich).
Wszystkim asystentom zapewniają opiekę naukową profesorowie za
trudnieni w Instytucie.
Instytut Historii wyróżnia się pod względem liczby samodzielnych
pracowników naukowych, niekorzystnie natomiast kształtuje się struk
tura wieku - przeważają profesorowie w wieku 60-70 lat. Niepokoi
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zbyt powolne finalizowanie rozpraw habilitacyjnych adiunktów. Pla
nowo realizowane są doktoraty. Profesorowie: Jerzy Hauziński,
Andrzej Czarnik, Stanisław7Łach, Jerzy Przybylski prowadzą semina
ria doktorskie, na które uczęszcza 16 osób. W minionym roku profe
sorowie Instytutu Historii wypromowali 3 doktorów (J.Przybylski - 2,
S.Łach - 1). W lutym 1995 r. 1 osoba z seminarium prof. dr hab.
Jerzego Hauzińskiego uzyskała doktorat na Uniwersytecie Szcze
cińskim.
O aktywności naukowej pracowników Instytutu Historii najwy
mowniej świadczy udział w ogólnokrajowych i międzynarodowych
konferencjach naukowych. Instytut* Historii i Wojskowy Instytut His
toryczny w Warszawie byli współorganizatorami ogólnopolskiej kon
ferencji naukowej na temat: Powstanie Warszawskie 19^4 r. z perspe
ktywy półwiecza (Słupsk, 7.10.1994 r.). Wzięli w niej udział history
cy z Wojskowego Instytutu Historycznego w Warszawie, Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, kombatanci II wojny światowej, na
uczyciele historii ze słupskich szkół, studenci oraz uczniowie.
Materiały z sesji zostaną opublikowane w 1995 r.
Wymiernym efektem pracy kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu
są publikacje. Opublikowano ich w roku sprawozdawczym 46, w tym
3 monografie,1{41 artykułów, 2 recenzje. Przygotowano kilkadziesiąt
maszynopisów prac, część'z‘nich została przekazana do wydania.
Zakończone zostały ‘prace4 organizacyjne biblioteki instytutowej
(zatrudnietiie na 1/2 etatu bibliotekarza pózwoliło na otwarcie biblio
teki i czytelni). Instytut dysponuje' kserokopiarką i komputerem z
drukarką laserową, w związku z czym występujące przez wiele lat tru
dności z powielaniem materiałów do zajęć dydaktycznych i pracy nau
kowej przestały istnieć.
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