
 1 

 
Protokół nr 31 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 23 czerwca 2015 roku 

 

 
 

I. Przyjęcie porządku obrad.  

Posiedzenie Rady Wydziału rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW. 

Przywitała nowych członków Rady – dr hab. Walerię Stelmaszuk i dr hab. Agnieszkę 

Naumiuk. Dziekan zaproponowała, aby do porządku obrad dodać punkt 12 – Przyjęcie 

Uchwała w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół  

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

Przyjęty porządek obrad w dalszej części wyglądał następująco: 

II.  Przyjęcie protokołu z 26 maja 2015 r.  

III.  Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

IV.  Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego.  

V.  Uchwała w sprawie Misji i Strategii Wydziału.   

VI.  Sprawy osobowe.   

VII.  Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

VIII.  Zmiana w „Szczegółowych zasadach studiowania na Wydziale Pedagogicznym 

UW”.  

IX.  Zmiana w wykazie opłat.   

X.  Zatwierdzenie programu kursu: „Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu – 

metodyczny kurs kwalifikacyjny”.   

XI.  Dyplom z wyróżnieniem.  

XII.  Przyjęcie uchwały w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz 

określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego 

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

XIII. Wolne wnioski.  
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II. Przyjęcie protokołu z 26 maja 2015 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

Pierwsza komunikaty przedstawiła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW: 

- Zapoznanie z rankingiem szkół wyższych przeprowadzonym przez miesięcznik 

„Perspektywy”. Wydział Pedagogiczny UW uplasował się na drugim miejscu 

za Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

-    Przekazanie informacji o podwyżkach. 

- Inauguracja roku akademickiego 2015/16 i Promocja Absolwentów 2015 

na Wydziale Pedagogicznym UW odbędzie się w Auditorium Maximum 29 września 2015 r. 

o godz. 12.30. 

 

Kolejne komunikaty przedstawiła Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW: 

- Przypomnienie o konieczności składania wniosków na BST i DSM;  

- Przypomnienie o konieczności składania oświadczeń do zaliczenia do minimum 

kadrowego. Oświadczenia należy składać mgr Marii Walczewskiej; 

- Prośba do kierowników katedr i zakładów o dokonanie podziału środków  

i przekazanie tych danych mgr Marii Walczewskiej i Sekcji Finansowej Wydziału. 

 

Następnie komunikaty przedstawił Prodziekan dr hab. Rafał Godoń: 

- W tym roku pracownicy otrzymają od mgr Anny Szewczyk (pok. 116) arkusze 

sprawozdań dydaktycznych wydrukowane z USOS-a – będą mogli je przejrzeć i uzupełnić.  

- W maju odbyło się seminarium międzynarodowe, na którym wykład wygłosił dr Jani 

Ursin. Z pracowników w spotkaniu uczestniczyła jedynie dr Paulina Sosnowska oraz dwie 

doktorantki. Prodziekan zwrócił uwagę, że aktywność pracowników, jeśli chodzi o takie 

spotkania, jest znikoma. 

- 3 lipca planowane jest kolejne spotkanie z cyklu seminariów międzynarodowych  

z prof. Anną Sfard z Uniwersytetu w Hajfie.  

-  6 lipca odbędzie się międzynarodowe seminarium pedagogiczne z udziałem prof. 

Anny Sfard, prof. Andrzeja Wiercińskiego oraz dr hab. Małgorzaty Żytko. Spotkanie będzie 

miało charakter otwartego panelu dyskusyjny na temat tego, co dzieje się na studiach 

doktoranckich, jak mogą być i są organizowane na świecie. 
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Prof. dr hab. Andrea Folkierska zaproponowała, aby zmniejszyć częstotliwość 

seminariów i zadbać o dobór prelegentów.   

Prodziekan wyjaśnił, że seminaria odbywają się raz w miesiącu i taka częstotliwość 

wydaje się właściwa. 

- Student, który otrzymał od Prodziekana zgodę na studiowanie dwóch kierunków  

lub specjalności musi zaliczyć dwa seminaria dyplomowe i napisać dwie prace dyplomowe.  

W przypadku, kiedy student zaliczył program drugiej specjalności bez seminarium i pisania 

pracy, w wyjątkowych sytuacjach może mieć informację o zaliczeniu programu  

w suplemencie, ale nie na dyplomie.  

- Przedstawienie propozycji podziału kierunków i specjalności. Prodziekan wyjaśnił, 

że to są propozycje, które należy przemyśleć przez wakacje po to, aby w nowym roku 

akademickim można było podjąć uchwałę w tej sprawie. 

Przedstawiony materiał wywołał, krótką dyskusję. Swoje uwagi zgłosiły  

dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk oraz dr hab. Krystyna Pankowska.  

Prodziekan powtórzył, że program ma być opracowany do połowy września,  

a przedstawiony materiał jest tylko propozycją. Wyjaśnił wszelkie wątpliwości i powody 

tworzenia takich, a nie innych specjalności. Prodziekan dr hab. Rafał Godoń podkreślił,  

że chodzi o studia wydziałowe i poszczególne jednostki powinny ze sobą współpracować. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poinformowała, że – w związku ze 

zmianą przepisów dotyczących awansów – zaczną na Wydział zgłaszać się osoby chcące 

odbyć np. staż podoktorski i należy znaleźć dla tych osób miejsce. 

 

IV.  Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska przekazała głos Pełnomocnikowi Kwestora  

mgr Sylwii Marek-Swat. Pełnomocnik zapoznała Radę z planem rzeczowo-finansowym 

Wydziału i wyjaśniła, że przychody uzależnione są od wyników rekrutacji na studia 

niestacjonarne. W październiku nastąpi ewentualna krekta planu finansowego. 

Wszyscy członkowie Rady Wydziału zaakceptowali plan finansowy. 

 

V. Uchwała w sprawie Misji i Strategii Wydziału Pedagogicznego UW.   

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska przekazała głos dr. Krzysztofowi Pierścieniakowi. 

Doktor Pierścieniak przedstawił krótko historię i sposób powstawania Misji i Strategii 

Wydziału oraz zapoznał Radę z treścią dokumentu. Dr Pierścieniak poinformował, 

że materiały będą udostępniane do wglądu w Czytelni Wydziału Pedagogicznego w taki 
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sposób, w jaki udostępnia się prace doktorskie. Dokument zostanie też zamieszczony w 

Monitorze UW. 

Po krótkich wyjaśnieniach dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poprosiła 

o głosowanie w sprawie przyjęcia Misji i Strategii Wydziału Pedagogicznego UW. 

Dokument został przyjęty większością głosów, przy czterech wstrzymujących się. 

(Uchwala 51/2014/2015, zał. nr 1) 

 

VI. Sprawy osobowe.   

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poinformowała, że komisja – po 

rozpatrzeniu wszystkich wniosków zgłoszonych do konkursu na zatrudnienie w Zakładzie 

Filozoficznych Podstaw Pedagogiki – wybrała dr Katarzynę Dworakowską. Dziekan 

poprosiła o głosowanie w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny Dworakowskiej na stanowisku 

adiunkta na czas od 1.10.2015 r. do 30.09.2019 r. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:            35                       

Liczba głosów „tak”:             28        

Liczba głosów „nie”:             2 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:      4                   

Liczba głosów nieważnych:            1                    

 

Następnie Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poprosiła o głosowanie 

w sprawie zatrudnienia dr Haliny Rotkiewicz na stanowisku starszego wykładowcy na czas 

od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                35                       

Liczba głosów „tak”:                 34    

Liczba głosów „nie”:                  0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:           0                   

Liczba głosów nieważnych:                 1             

 

Kolejna rozpatrywana sprawa dotyczyła zatrudnienie dr Elżbiety Widoty 

na stanowisku starszego wykładowcy na ½ etatu na czas od 1.10.2015 r. do 30.09.2017 r. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   35                       
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Liczba głosów „tak”:                    32 

Liczba głosów „nie”:                     1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:              1                   

Liczba głosów nieważnych:                    1           

 

Ostatnią rozpatrywaną sprawą było zatrudnienie mgr Anny Wrony na stanowisku 

asystenta naukowego na ½ etatu na czas od 1.11.2015 r. do 31.01.2018 r. Dziekan  

dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, po krótkich wyjaśnieniach poprosiła o głosowanie w tej 

sprawie. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                       35                       

Liczba głosów „tak”:                        31 

Liczba głosów „nie”:                         0 

Liczba głosów „wstrzymuje się”:                 3                   

Liczba głosów nieważnych:                       1       

 

Na koniec Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poprosiła Radę Wydziału  

o zgodę na trzy konkursy na stanowisko asystenta i jeden konkurs na stanowisko adiunkta. 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursów.  

 

VII. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że Komisja ds. przewodów 

doktorskich rozpatrzyła następujące wnioski: 

1. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Rutkowskiej. 

Komisja, po zapoznaniu się z koncepcją rozprawy, wnioskuje o wszczęcie przewodu 

i powołanie na promotora dr hab. Krystyę Milczarek-Pankowskiej. Został złożony także 

wniosek w sprawie powołania dr Barbary Kwiatkowskiej-Tybulewicz na promotora 

pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Rutkowskiej. Komisja poparła również ten 

wniosek.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła o głosowanie w sprawie 

wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Rutkowskiej i powołania na promotora 

dr hab. Krystyny Milczarek-Pankowskiej, prof. UW. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                        22                       
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 Liczba głosów „tak”:                         20 

 Liczba głosów „nie”:                                     1 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  0                   

 Liczba głosów nieważnych:                           1     

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Rutkowskiej i powołaniu  

na promotora dr hab. Krystyny Milczarek-Pankowskiej, prof. UW. (Uchwała 52/2014/2015, 

zał. nr 2) 

 

Następnie Prodziekan poprosiła o głosowanie w sprawie powołania dr Barbary 

Kwiatkowskiej-Tybulewicz na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr 

Rutkowskiej. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                     22                       

Liczba głosów „tak”:                      20 

Liczba głosów „nie”:                                  0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:               0                   

Liczba głosów nieważnych:                       2 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o powołaniu dr Barbary Kwiatkowskiej-Tybulewicz na promotora pomocniczego w 

przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Rutkowskiej. (Uchwała 53/2014/2015, zał. nr 3) 

  

2. w sprawie powołania recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Jadwigi 

Pietrusińskiej. 

Komisja na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Jadwigi Pietrusińskiej, 

której promotorem jest dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, zaproponowała prof. dr. hab. 

Tadeusza Lewowickiego (WSP ZNP w Warszawie) oraz prof. dr. hab. Andrzeja 

Wiercińskiego ( Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg in Breisgau). 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki 

Liczba oddanych głosów:                        21                       

Liczba głosów „tak”:                         18 

Liczba głosów „nie”:                                     1 
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Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  1                   

Liczba głosów nieważnych:                          1 

 

Prof. dr hab. Andrzej Wierciński 

Liczba oddanych głosów:                        21                       

Liczba głosów „tak”:                      19 

Liczba głosów „nie”:                                  1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:               0                   

Liczba głosów nieważnych:                       1 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o powołaniu na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Marty Jadwigi Pietrusińskiej 

prof. dr. hab. Tadeusza Lewowickiego oraz prof. dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego. (Uchwała  

54/2014/2015, zał. nr 4) 

 

3. w sprawie powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława 

Czado. 

Komisja na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława Czado, którego 

promotorem jest prof. dr hab. Mirosław Szymański, zaproponowała dr. hab. Adama 

Fijałkowskiego (Wydział Pedagogiczny UW) oraz prof. dr hab. Elwirę Kryńską (Wydział 

Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku). 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Dr hab. Adam Fijałkowski 

Liczba oddanych głosów:                     22                       

Liczba głosów „tak”:                      17   

Liczba głosów „nie”:                                  1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:               1                   

Liczba głosów nieważnych:                       3 

 

Prof. dr hab. Elwira Kryńska 

Liczba oddanych głosów:                       22                       

Liczba głosów „tak”:                        17 

Liczba głosów „nie”:                                    1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                 0                   
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Liczba głosów nieważnych:                         4 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o powołaniu na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Mirosława Czado dr. hab. 

Adama Fijałkowskiego oraz prof. dr hab. Elwiry Kryńskiej. (Uchwała 55/2014/2015,  

zał. nr 5) 

  

4. w sprawie powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamilli 

Wichrowskiej. 

Komisja na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamilli Wichrowskiej, której 

promotorem jest dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW, zaproponowała  

dr hab. Krystynę Lubomirską (Wydział Pedagogiczny UW) oraz prof. dr hab. Annę 

Michońską-Sttadnik (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Wrocławskiego). 

 Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

 Dr hab. Krystyna Lubomirska 

Liczba oddanych głosów:                      22                       

Liczba głosów „tak”:                       18 

Liczba głosów „nie”:                                    1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                 0                   

Liczba głosów nieważnych:                         3 

 

Prof. dr hab. Anna Michońska-Sttadnik 

Liczba oddanych głosów:                       22                       

Liczba głosów „tak”:                        18 

Liczba głosów „nie”:                                     1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  0                   

Liczba głosów nieważnych:                          3 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o powołaniu na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamilli Wichrowskiej  

dr hab. Krystyny Lubomirskiej oraz prof. dr hab. Anny Michońskiej-Sttadnik. (Uchwała  

56/2014/2015, zał. nr 6) 

 

5. w sprawie powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy 

Wasilewskiej-Kamińskiej. 
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Komisja na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Kamilli Wichrowskiej, której 

promotorem jest dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW, zaproponowała prof. dr. hab. 

Mirosława S. Szymańskiego (Wydział Nauk Pedagogicznych Akademi Pedagogiki Specjalnej 

w Warszawie) dr. hab. Krzysztofa Szymanka (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego). 

Dr hab. Jan Rutkowski stwierdził, że warto na recenzentów powoływać pracowników 

Wydziału Pedagogicznego UW i zaproponował dr. hab. Rafała Godonia na recenzenta w tym 

przewodzie doktorskim. Tę propozycje poparła prof. dr hab. Elżbieta Putkiewicz. Dziekan dr 

hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, stwierdziła, że jest za tym, by umożliwić pracownikom 

Wydziału recenzowanie. Prof. dr hab. Andrea Folkierska uznała, że ważne jest również to, 

aby recenzenci byli z zewnątrz, bo to zapewnia większą obiektywność w recenzowaniu.  

Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW, powiedziała, że praca jest z zakresu dydaktyki, 

a na Wydziale nie ma profesora z tej dziedziny i wyjaśniła, dlaczego Komisja zaproponowała 

takich recenzentów. 

 Po krótkiej dyskusji Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła  

o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Prof. dr hab. Mirosław S. Szymański 

Liczba oddanych głosów:                             21                       

Liczba głosów „tak”:                              11 

Liczba głosów „nie”:                                          10 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                       0                   

Liczba głosów nieważnych:                             0 

 

Dr hab. Krzysztof Szymanek 

Liczba oddanych głosów:                            21                       

Liczba głosów „tak”:                             15 

Liczba głosów „nie”:                                          5 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                       0                   

Liczba głosów nieważnych:                               1 

 

Dr hab. Rafał Godoń 

Liczba oddanych głosów:                           21                       

Liczba głosów „tak”:                            14 
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Liczba głosów „nie”:                                         1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                      0                   

Liczba głosów nieważnych:                            6 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o powołaniu na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej  

dr. hab. Krzysztofa Szymanka i dr. hab. Rafała Godonia. (Uchwała  57/2014/2015, zał. nr 7) 

 

VIII. Zmiana w „Szczegółowych zasadach studiowania na Wydziale 

Pedagogicznym UW”.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń przedstawił propozycje uchwały w sprawie zasad 

studiowania na Wydziale Pedagogicznym. Wyjaśnił również, że zmiana dotyczy też zasad 

dyplomowania. Po krótkim wprowadzeniu zapoznał Radę z wprowadzonymi zmianami: 

- absolutorium będzie oznaczało zaliczenie programu z wyłączeniem ostatniego roku 

seminarium dyplomowego 

- możliwość wznowienie studiów stacjonarnych dla studentów studiów 

niestacjonarnych w sytuacji, gdy nie ma już danej specjalności na studiach niestacjonarnych  

- student, który nie złożył całej pracy dyplomowej, nie może zaliczyć seminarium. 

Student, który zaliczył cały program, a nie napisał pracy dyplomowej, może powtarzać rok 

studiów i płaci za jedno seminarium magisterskie (300 zł.). Jeśli student zgłosi zbyt późno 

chęć zaliczenia seminarium i napisania pracy (po 15 października), może jedynie wznowić 

studia. Za wznowienia opłata wynosi 660 zł.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że student, który wznawia studia, wraca 

na seminarium dyplomowe. Sprawa wznawiania studiów wywołała krótką dyskusję wśród 

członków Rady. 

Po krótkich wyjaśnieniach Prodziekan dr hab. Godoń poprosił o głosowanie 

nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w „Szczegółowych zasadach studiowania 

na Wydziale Pedagogicznym UW”.  

Rada Wydziału Pedagogicznego w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 

(Uchwała 58/2014/2015, zał. nr 8) 

 

Następnie Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę Wydziału z procedurą 

dyplomowania na Wydziale Pedagogicznym UW i przypomniał, że istnieje obowiązek 

korzystanie z internetowego systemu antyplagiatowego. Następnie Prodziekan przedstawił 

warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego. 
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Prodziekan poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia procedury dyplomowania. 

Rada Wydziału Pedagogicznego w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęła uchwałę. 

(Uchwała 59/2014/2015, zał. nr 9)  

 

IX.  Zmiana w wykazie opłat.   

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poinformował, że opłata za wznowienie studiów 

na Wydziale Pedagogicznym UW będzie wynosiła 660 zł.  

Rada Wydziału Pedagogicznego w jawnym głosowaniu jednogłośnie przyjęła uchwałę 

w tej sprawie. (Uchwała 60/2014/2015, zał. nr 10) 

 

X. Zatwierdzenie programu kursu: „Nauczanie języka angielskiego 

w przedszkolu – metodyczny kurs kwalifikacyjny”.   

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poinformowała, że dyrektor 

Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zwrócił się 

do Wydziału z prośbą o przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli przedszkoli w zakresie 

metodyki nauczania języka angielskiego. Władze Wydziału zdecydowały się 

na przeprowadzenie kursu, gdyż procedura powstawania jest krótsza, a projekt ma ruszyć już 

w październiku. Program kursu został przekazany do WCIES-u oraz musi być zatwierdzony 

prze Radę Wydziału Pedagogicznego. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska zapoznała Radę 

z programem kursu i poprosiła o jego zatwierdzenie. 

Rada Wydział większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym się, przyjęła 

program kursu: „Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu – metodyczny kurs 

kwalifikacyjny”. (Uchwała 61/2014/2015, zał. nr  11) 

 

XI. Dyplom z wyróżnieniem.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poinformował, że do dyplomu z wyróżnienie 

zgłoszono Katarzynę Fertach, która napisała pracę pod kierunkiem dr hab. Alicji Siemak-

Tylikowskiej, prof. UW. 

Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek. (Uchwała 62/2014/2015, zał. nr 12) 

 

          XII. Uchwała w sprawie Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli  

oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 

wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 
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Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, krótko przybliżyła treść 

Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 

zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 

kształcenia nauczycieli. Wyjaśniła, że niepokój wzbudziły te przepisy, które poszerzają krąg 

instytucji, które mogą kształcić nauczycieli. Władze dziekańskie stwierdziły,  

że rozporządzenie prowadzi do znacznego obniżenia jakości kształcenia nauczycieli i uznały, 

że należy zaprotestować w tej sprawie. Dziekan poprosiła, aby do końca tygodnia przesyłać 

wszelkie uwagi dotyczące protestu wobec zmian wprowadzanych przez rozporządzenie 

Ministra Edukacji i poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie protestu 

wobec Rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (Uchwała 63/2014/2015, zał. nr 13) 

 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka poinformowała, 

że przedstawiciele Samorządu Studenckiego również będą protestowali w tej sprawie.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poinformowała, że na początku 

października na Wydziale Pedagogicznym UW odbędzie się debata dotycząca kształcenia 

nauczycieli. Debata organizowana jest przez Wydział i portal Efekty.  

  

XII.  Wolne wnioski.  

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka poinformowała, 

że Agata Ostrowska kończy studia i nie będzie już w Radzie Wydziału. 

 

 
Przewodnicząca Rady Wydziału 

 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 

 

 

Protokołowała 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 


