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Zjazd Dziekanów Wydziałów Historycznych i Dyrektorów Instytutów Historii 

Szczecin, 10-11 maja 2018 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Od blisko dwudziestu lat dziekani wydziałów historycznych i dyrektorzy instytutów 

spotykają się, by wspólnie wypowiadać się w najważniejszych sprawach dotyczących nauki 

i kształcenia historycznego w Polsce. W tym roku Zjazd odbędzie się w Szczecinie w dniach 

10-11 maja w siedzibie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 

Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79. 

Jego gospodarzami będą Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. 

Krzysztof Mikulski, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii 

Nauk prof. Tomasz Schramm oraz dyrektor Instytutu Historii i Stosunków 

Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Adam Makowski, prof. US. 

Tematyka najbliższego Zjazdu wynika z czekających nas zmian w organizacji nauki 

polskiej. Niejasne jeszcze w tej chwili losy ustawy 2.0 powodują, że wstrzymujemy się         

z ostatecznym podaniem szczegółowego programu Zjazdu. Z całą pewnością nasza dyskusja 

będzie oscylować wokół trzech tematów: 

1. Nauczanie historii akademickiej w Polsce wobec zapowiadanych (przewidywanych) 

zmian w ustroju szkolnictwa wyższego 

2. Parametryzacja jednostek naukowych 

3. Nauczanie historii po reformie edukacji. Nowa podstawa programowa. 

Podczas Zjazdu ogłoszona zostanie również wyniki konkursu na Książkę Historyczną 

Roku o Nagrodę Dyrektorów Instytutów Historycznych w Polsce 

O ostatecznym kształcie programu Zjazdu zostaną Państwo poinformowani około 

połowy kwietnia. Liczymy, że w najbliższym miesiącu wyjaśnią się losy ustawy 2.0 i 

przepisów przez nią przewidywanych.  

   

Przewidywany ramowy plan Zjazdu 

Czwartek, godz. 15.30 rozpoczęcie obrad 

Czwartek, godz. 20.00 uroczysta kolacja 

Piątek, godz. 10.00 wznowienie obrad 

Piątek, godz. 12.00 zakończenie obrad 

Po obradach zaprosimy Państwa na dodatkowe atrakcje, których propozycję przedstawimy 

niebawem (bardzo zachęcamy, Szczecin w maju jest piękny) 

 

 

Poniżej znajdą Państwo informacje, które powinny pomóc w zaplanowaniu podróży i pobytu 

w Szczecinie. 

http://www.hist.us.szn.pl/
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Dojazd 

Z większości kierunków pociągi przyjeżdżają do Szczecina w godzinach 13-14.40. 

Odległość z dworca PKP do hotelu i miejsca obrad wynosi ok. 6,5-7 km. W Szczecinie 

podobno są najtańsze taksówki w Polsce. 

Proponujemy rozważanie dojazdu samochodem (z Warszawy ok. 5,5 h, z Poznania ok. 2,5 h, 

z Krakowa ok. 8 h, dogodny dojazd z trasy S3). Gwarantujemy wygodny parking. 

Można też rozważyć podróż samolotem (z Warszawy koszt ok. 300 zł w dwie strony). 

 

Noclegi 

W najbliższym sąsiedztwie miejsca obrad (300 metrów pieszo, 1300 metrów samochodem) 

znajduje się hotel Ibis Budget. Dysponuje ponad 60 pokojami 1-, 2- i 3-osobowymi. Z 

dyrekcją hotelu uzgodniliśmy ułatwienia dla uczestników Zjazdu. 

 Na tę chwilę wszystkie pokoje przygotowane są jako 1-osobowe. Istnieje możliwość 

zmiany konfiguracji 

 Na hasło "zjazd dziekanów" mamy specjalną ofertę cenową: 

 Pokój jednoosobowy ze śniadaniem 149zł 

 Pokój dwuosobowy ze śniadaniami 169zł 

 Pokój trzyosobowy ze śniadaniami 229zł. 

Powyższe koszty dotyczą nocy z 10 na 11 maja. 

 Goście mają możliwość skorzystania z parkingu przy hotelu lub przy miejscu obrad. 

 Przez najbliższe dwa tygodnie cały hotel wszystkie miejsca w hotelu są 

zarezerwowane dla uczestników Zjazdu. Po tym terminie pokoje niezarezerwowane 

będą udostępniane innym gościom. 

 

Hotel Ibis Budget Szczecin 

ul. Profesora Ludwika Janiszewskiego 2 

71-004 Szczecin  

Tel.: +48 91 482 24 66  

- Fax : +48 91 482 63 22 

Email: H3428@accor.com  

ibisbudget.com, accorhotels.com  

 

Zdecydowanie sugerujemy skorzystanie z proponowanego hotelu. Inne najbliższe hotele 

znajdują się w odległości 4-6 km od miejsca obrad. 

 

 

Serdecznie zapraszam do Szczecina 
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