PROF. UG, DR HAB. ARNOLD KŁONCZYŃSKI
Kandydat na Prorektora ds. Studenckich
Uniwersytetu Gdańskiego
Dane personalne:
Data urodzenia: 7 września 1967 roku, Miastko
Miejsce zamieszkania: Gdynia
Przebieg nauki:
1986-1989 Studia historyczne (specjalizacja nauczycielska)
w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego
1991-1992 Nauka w Triton College, USA
1992-1994 Kontynuacja studiów historycznych na UG. Praca magisterska przygotowana pod
kierunkiem prof. dr hab. St. Mielczarskiego pt. „Kult św. Idziego w Polsce
w średniowieczu”.
2000-2001 Studia doktoranckie w Instytucie Historii UG
Praca zawodowa:
1993 - 2000 Nauczyciel historii w I LO w Gdyni
1996 - 2012 Nauczyciel historii w III LO w Gdyni oraz w International Baccalaureate School No
0704
2001-2005
Uniwersytet Gdański, asystent w Zakładzie Dydaktyki Historii
2005-2013
Uniwersytet Gdański adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Historii, Instytut Historii UG
Od 2013
Profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego
Udział w pracach organizacyjnych uczelni:
Członek Rady Programowej Instytutu Historii (od listopada 2011), kierownik Studiów
Podyplomowych Historii (I 2012 – VII 2012). Sekretarz lub członek komisji rekrutacyjnej latach
2001 – 2012. Prodziekan Wydziału Historycznego ds. kształcenia i studenckich w kadencji 2012 –
2016.
Praca naukowa:
Zainteresowania badawcze związane z historią Szwecji w XX wieku, stosunków polsko –
szwedzkich i dziejów Polonii w Skandynawii w XX wieku oraz polskiej i skandynawskiej dydaktyki
historii i wiedzy o społeczeństwie, autor 3 monografii oraz ponad 60 publikacji naukowych w języku
polskim, angielskim i szwedzkim.
Współredaktor tomu „Uniwersytet Gdański 1970 – 2000” (Gdańsk 2000).
Organizacja 4 konferencji naukowych; przygotowanie wniosku na konkurs MNiSW „o milion” dla
Wydziału Historycznego UG; organizacja i prowadzenie wykładów otwartych dla uczniów szkół
średnich; warsztaty z zakresu dydaktyki historii dla nauczycieli; działalność dydaktyczna w szkołach
trójmiejskich.
Członkostwo w organizacjach naukowych: Instytut Polsko – Skandynawski (Kopenhaga), Instytut
Bałtycki, Instytut Kaszubski:

2005 doktorat nt. „Odrodzenie i rozwój stosunków polsko – szwedzkich w latach 1945 – 1956”
(promotor prof. Jan Szymański,)
2013 habilitacja w oparciu o dysertację pt. „My w Szwecji nie porastamy mchem….Emigranci
z Polski w Szwecji w latach 1945-1980”.
Znajomość języków obcych: angielski, szwedzki
Prof. UG, dr hab. Arnold Konczyński w Uniwersytecie Gdańskim pracuje od 2001 roku (mgr –
1994 r., dr – 2005 r., hab. - 2013 r., prof. UG – 2013 r.).
Pracownik naukowy Instytutu Historii UG, zainteresowania badawcze związane z historią
Skandynawii, autor 3 monografii oraz ponad 60 publikacji naukowych w j. polskim, angielskim
i szwedzkim.
Współredaktor tomu „Uniwersytet Gdański 1970 – 2000” (Gdańsk 2000).
W latach 2012-2016 - Prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG,
odpowiedzialny m.in. za jakość kształcenia, tworzenie nowych programów kształcenia, sprawy
studenckie (socjalne, organizacyjne i naukowe), nadzór nad wymianą studencką, kołami
naukowymi.
Doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków i certyfikatów potwierdzających wysoką jakość
kształcenia na Wydziale, np.:
 autor zwycięskiego projektu w konkursie na najlepsze programy kształcenia ogłoszonym przez
MNiSW w 2012 roku, Wydział Historyczny uzyskał jako jeden z trzech wydziałów na UG
dofinansowanie w wys. 1 miliona zł (2012 r.),
 autor zwycięskiego wniosku o certyfikat „Studia z Przyszłością” (Fundacja Rozwoju i Edukacji
Szkolnictwa Wyższego, 2016 r.),
Doświadczenie w zakresie dydaktyki:
Organizator
konferencji „Innowacyjne metody kształcenia studentów kierunków
humanistycznych” (UG 2013 r), organizator i uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń
z zakresu dydaktyki (od 1996r.).
Nagroda „Outstanding Teacher Award” przyznana przez University of Chicago (2007 r.).
Doświadczenie organizacyjne:
 prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Historycznego UG (2012-2016), pełna
znajomość problemów socjalnych studentów, systemu stypendialnego,
 kierownik Studiów Podyplomowych Historii (2011-2012),
 współorganizator szeregu konferencji organizowanych przez studenckie koła naukowe Wydziału
Historycznego,
 opiekun koła Naukowego Studentów Historii (od 2012),
 inicjator i koordynator współpracy Wydziału Historycznego z interesariuszami (szkoły średnie,
gimnazjalne, Muzeum Emigracji, Muzeum Miasta Sopotu i inne),
 członek Rady Programowej w Instytucie Historii UG.

Doświadczenie w zakresie rekrutacji: znajomość procesu rekrutacji (członek komisji rekrutacyjnych
w Instytucie Historii UG od 2002r.), członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (od 2012),
realizator strategii rekrutacyjnej na Wydziale Historycznym, np. współorganizator Zimowej Szkoły
Matury z Historii na Wydziale Historycznym, organizator Dni Otwartych Wydziału Historycznego,
zajęć prowadzonych dla maturzystów, kontaktów ze szkołami całego regionu.
Od kilku lat zachęcam studentów do działalności naukowej i organizacyjnej. Uczestniczę we
wszystkich konferencjach i sympozjach organizowanych przez 9 kół naukowych Wydziału
Historycznego, wydarzeniach jednostkowych np. Medionaliach (warsztaty dziennikarskie dla
studentów) oraz cyklicznych (coroczne konferencje studentów historii z całego kraju). Wspieram
studentów w ich działalności naukowej poprzez pozyskiwanie środków na organizację życia
naukowego studentów np. wydanie publikacji, promowanie wniosków stypendialnych
i konkursowych studentów Wydziału Historycznego w skali regionu i całego kraju.
Koordynuję działania z zakresu studenckich spraw socjalnych na Wydziale, współpracuję
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej itd. Wspieram studentów w trudnych sytuacjach
życiowych np. poprzez organizowanie pomocy materialnej.
Kładę nacisk na rozwój jakości kształcenia wspierając inicjatywy dydaktyczne na Wydziale
zgłaszane przez studentów i pracowników naukowych oraz poprzez konferencje i warsztaty
dydaktyczne.
Moje umiejętności dydaktyczne oraz interpersonalne są wynikiem wieloletnich doświadczeń
wynikających z pracy dydaktycznej na Uniwersytecie Gdańskim, w tym współpracy z organizacjami
studenckimi oraz pracy w szkołach średnich - latach 1993-2012, w tym w III LO w Gdyni
i w klasach matury międzynarodowej (ostatnio w ramach współpracy Uniwersytetu i II LO
w Sopocie). Jestem autorem wielu programów kształcenia historii, uczestnikiem krajowych
i międzynarodowych kursów i szkoleń dydaktycznych, laureatem kilku nagród, w tym Towarzystwa
Szkół Twórczych itd.

Projekt kompetencji i właściwości
Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Gdańskiego
na kadencję 2016-2020
Współpraca i nadzór przy opracowywaniu zasad rekrutacji na studia.
Zatwierdzanie limitów przyjęć na studia w Uniwersytecie Gdańskim.
Przewodniczenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
Sprawy związane z przebiegiem studiów – sprawy regulaminowe:
 skreślenia z listy studentów,
 egzaminy komisyjne,
 powtarzanie roku,
 urlopy dziekańskie,
 przeniesienie na inny wydział/uczelnię,
 drugi kierunek studiów.
5. Udzielanie zniżek z odpłatności za zajęcia dydaktyczne.
6. Studenckie sprawy dyscyplinarne.
7. Współpraca z Dyscyplinarną Komisją ds. Studentów oraz Rzecznikiem dyscyplinarnym do
spraw studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
8. Współpraca z Komisją Dyscyplinarną do spraw Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego.
9. Nadzór nad samorządnością studencką.
10. Nadzór nad działalnością studenckich kół naukowych.
11. Nadzór nad organizacjami studenckimi.
12. Zatwierdzanie regulaminów kół naukowych i organizacji studenckich.
13. Nadzór nad sprawami socjalno-bytowymi studentów i doktorantów.
14. Sprawy dotyczące opieki zdrowotnej studentów.
15. Nadzór nad studenckim ruchem kulturalnym.
16. Nadzór nad działalnością Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”.
17. Nadzór i współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym.
18. Nadzór i współpraca z Centrum Studiów Azji Wschodniej UG.
19. Z upoważnienia JM Rektora UG przewodniczenie Zarządowi Fundacji im. G. Herdera.
20. Nadzór nad działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
21. Nadzór i współpraca z Biurem Obsługi Studentów Zagranicznych (studenci komercyjni spoza
Unii Europejskiej).
22. Współpraca z Komisją Stypendialną przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Pomorskiego.
23. Współpraca z duszpasterstwem akademickim UG.
24. Nadzór i współpraca z Radą Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UG.
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