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Protokół nr 30 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 26 maja 2015 roku 

 

 

I. Przyjęcie porządku obrad.  

Obrady Rady Wydział Pedagogicznego UW rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, 

prof. UW. Dziekan zaproponowała, aby do porządku obrad dodać punkt dotyczący przyjęcia Misji  

i Strategii Wydziału. Prof. dr hab. Andrea Folkierska zgłosiła sprzeciw. Po krótkiej dyskusji Dziekan 

dr hab. Anna Wiłkomirska poprosiła o głosowanie w sprawie dodania do porządku obrad punktu 

dotyczącego Misji i Strategii Wydziału Pedagogicznego UW. Większością głosów, przy dwóch 

przeciw i dwóch wstrzymujących się, Rada Wydziału wyraziła zgodę, aby na dzisiejszych obradach 

przedyskutować tę kwestię. Przyjęty porządek w dalszej części wyglądał następująco: 

II.   Przyjęcie protokołu z 21 kwietnia 2015 r.  

III.   Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

IV.   Podjęcie  uchwały w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego   

dr. Witoldowi Wincenciakowi.  

V.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce 

Naumiuk.  

VI.    Sprawy osobowe.   

VII.  Sprawa nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Julii 

Janowskiej.  

VIII.  Sprawa  nadania  stopnia  doktora  nauk  społecznych  w  zakresie  pedagogiki  

 mgr  Katarzynie Dworakowskiej.   

IX.   Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

X. Zatwierdzenie programu kursu Zasady żywienia dzieci.  

XI. Nowelizacja Strategii i Misji Wydziału Pedagogicznego UW. 

XII.   Wolne wnioski.    

 

II. Przyjęcie protokołu z 21 kwietnia 2015 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

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

- trwają prace nad nowelizacją Statutu UW. Na stronie Uniwersytetu Warszawskiego znajdują 

się wszelkie informacje dotyczące tej sprawy oraz  adresy, na które można przesyłać uwagi 
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- zapoznanie z planem finansowym Uniwersytetu Warszawskiego 

- zapoznanie z uchwałą Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie potwierdzania efektów 

- zapoznanie z zarządzeniem Rektora w sprawie okresowego zwiększenia wynagrodzenia 

zasadniczego dla pracowników, którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub 

dydaktycznymi. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska wyjaśniła, od czego zależy liczba osób z danej 

jednostki uniwersyteckiej, które mogą otrzymać takie „stypendium” i poinformowała, że Wydział 

Pedagogiczny może zgłosić tylko jednego pracownika. Dziekan zaproponowała, aby powołać 

Komisję, która rozpatrzy zgłoszenia i wyłoni pracownika Wydziału, który zostanie zgłoszony do 

otrzymywania zwiększonego wynagrodzenia. 

Do komisji zgłoszono: dr hab. Ewę Skibińską, dr hab. Annę Kowalewską, dr Małgorzatę 

Przanowską. 

 

Dr Małgorzata Przanowska poinformowała, że w ramach obchodu Jubileuszu Uniwersytetu 

Warszawskiego planowane jest zorganizowanie biegu jubileuszowego ze sztafetą. Osoby 

zainteresowane mogą kontaktować się w tej sprawie z dr Przanowską. 

 

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

- Prodziekan przeprosiła za błąd, który spowodował konieczność wprowadzenia korekty  

w przygotowanym wcześniej podziale środków z BST, a wynikał on z braku pełnej listy publikacji 

pracowników. W związku z trudnościami związanymi z uzupełnianiem i sprawdzaniem  

przez pracowników Polskiej Bibliografii Naukowej ustalono, że raz na kwartał wszyscy kierownicy 

jednostek otrzymają wykaz wpisanych publikacji przygotowany przez Bibliotekę Wydziału 

Pedagogicznego. Prośba o sprawdzanie tych danych i ich korektę, jeśli będzie konieczna.  

Kierownik Biblioteki Wydziału Pedagogicznego UW mgr Urszula Pawłowicz przeprosiła za 

zaistniały błąd i brak wszystkich publikacji pracowników w PBN oraz wynikające z tego problemy 

przy podziale środków z BST. Wyjaśniła jednocześnie, że potrzebna jest kontrola publikacji przez ich 

autorów, autoryzacja i afiliowanie. Kierownik biblioteki poprosiła pracowników naukowych  

o współpracę z biblioteką w tej kwestii. Urszula Pawłowicz poinformowała, że w Czytelni Biblioteki 

Wydziału Pedagogicznego będą organizowane spotkania dla pracowników w celu pokazania, jak 

wprowadzać i autoryzować swoje publikacje. Kierownik Biblioteki pokazała również listę czasopism 

prenumerowanych przez bibliotekę, których wpływające bieżące numery są przeglądane w celu 

wyłowienia i wpisania publikacji pracowników Wydziału.   

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, powiedziała, że winę również ponoszą osoby, 

które nie sprawdziły i nie autoryzowały swoich publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej. Dziekan 

poinformowała również, że rozważane jest stworzenie bibliografii tylko na potrzeby Wydziału 

Pedagogicznego, aby była lepsza kontrola nad publikacjami pracowników.  

- prośba o wypełnienie oświadczenia do minimum kadrowego. 
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Następnie komunikaty przedstawił Prodziekan dr hab. Rafał Godoń: 

- promotorzy prac dyplomowych zobowiązani są do korzystania z systemu antyplagiatowego  

i zamieszczania w teczce studenta raportu z dokonania weryfikacji  

- nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Warszawskiego wprowadza kilka zmian. Szczególną 

uwagę należy zwrócić studentom, którzy nie obronią pracy dyplomowej w terminie, gdyż ich sytuacja 

od 1 października 2015 r. się zmieni.   

- rząd przyjął zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej w 

2015 r. Zgodnie z nimi na każdych 20 pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone 

co najmniej jedno miejsce praktyk dla studentów. Studenci zainteresowani takimi praktykami powinni 

się zgłosić do Prodziekana dr. hab. Rafała Godonia. 

- w pierwszych dniach lipca Wydział pedagogiczny odwiedzi profesor Ann Swart. Celem 

wizyty jest sympozjum naukowe oraz organizacja wspólnego seminarium doktorskiego - Wydział 

Pedagogicznym i Uniwersytet w Hajfie. 

- zbliża się lenia sesja egzaminacyjna, należy pamiętać o wpisywaniu ocen do protokołów, 

oraz wpisaniu terminu urlopu w wizytówkach na stronie Wydziału, 

- nie powinno się organizować tylko jednego terminu egzaminu pisemnego.  

Sprawa ta wywiązała krótką dyskusję. 

 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka przedstawiła harmonogram 

sesji i powiedziała, że jest on niejasny i ponownie brak w nim wszystkich informacji dotyczących dat 

egzaminów i sposobu zaliczania modułów. Marta Siedlecka zwróciła również uwagę na brak opisów 

modułów w USOS-ie i poinformowała, że Parlament Studentów UW wnioskował o wprowadzenie 

opłat dla prowadzących, którzy nie wpisują opisów w USOS-ie. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poprosił o uzupełnienie danych w USOS-ie. 

 

IV. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego   

dr.  Witoldowi Wincenciakowi.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła dr. hab. Adama Fijałkowskiego,  

który był sekretarzem Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni  

i Tytułów, o zreferowanie przebiegu posiedzenia i wnioski komisji w  sprawie  nadania  stopnia  

doktora  habilitowanego  dr.  Witoldowi Wincenciakowi. 

Dr hab. Adam Fijałkowski powiedział, że 15 maja 2015 odbyło się posiedzenie komisji  

w składzie: prof. dr hab. Władysław Szulakiewicz, dr hab. Adam Fijałkowski, dr hab. Wiesław 

Jamrożak, prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak, dr hab. Janina Kamińska, dr hab. Romuald Grzybowski, 

dr hab. Jan Rutkowski. Dr hab. Adam Fijałkowski, krótko omówił przebieg posiedzenia  

i poinformował, że po zapoznaniu się ze zgromadzanymi materiałami komisja głosowała przeciw 
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nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr. Witoldowi Wincenciakowi. Sekretarz komisji przedstawił 

uzasadnienie tej decyzji i powiedział, że komisja wnioskuje o odmowę nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr. Witoldowi Wincenciakowi. 

Dr hab. Anna Zielińska poprosiła o głosowanie w sprawnie nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr. Witoldowi Wincenciakowi. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   21                       

Liczba głosów „tak”:                     1  

Liczba głosów „nie”:                    19 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  1                   

Liczba głosów nieważnych:                    0 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW w wyniku tajnego głosowania uchwaliła, że nie nadaje 

stopnia doktora habilitowanego dr. Witoldowi Wincenciakowi. (Uchwała 44/2014/2015, zał. nr 1) 

 

V. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  

dr Agnieszce Naumiuk.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła dr hab. Ewę Skibińską, która była 

sekretarzem Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, 

o zreferowanie przebiegu posiedzenia i wnioski komisji w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr Agnieszce Naumiuk. 

Dr hab. Ewa Skibińska przedstawiła wyniki pracy komisji, która 21 maja 2015 r. obradowała 

w składzie: prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Ewa Skibińska, prof. dr hab. Tadeusz Pilch, 

prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka, dr hab. Stanisław Szmagalski, prof. dr hab. Jerzy Modrzewski, 

dr hab. Rafał Godoń. Sekretarz komisji poinformowała, że komisja zapoznała się z dokumentacją 

przedstawioną przez dr Agnieszkę Naumiuk i w jawnym głosowaniu jednogłośnie podjęła uchwałę  

o zwróceniu się do Rady Wydziału Pedagogicznego o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

dr Naumiuk. Dr hab. Ewa Skibińska zapoznała Radę z uzasadnieniem decyzji komisji. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła o głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego dr Agnieszce Naumiuk. 

 W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW jednogłośnie podjęła uchwałę  

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Naumiuk. (Uchwała 45/2014/2015, zał. nr 2) 

 

Prodziekan pogratulowała prof. dr. hab. Wiesławowi Theissowi za wychowanie tak 

znakomitego pracownika naukowo-dydaktycznego, jakim jest dr Agnieszka Naumiuk. 
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 W tym punkcie Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UUW, poprosiła Radę Wydziału  

o głosowanie w sprawie przyjęcia wniosku dr Ewy Kozdrowicz o umorzenie przewodu 

habilitacyjnego. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska krótko przedstawiła sprawę i poprosiła o głosowanie. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                 20                       

Liczba głosów „tak”:                  20   

Liczba głosów „nie”:                  0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:               0                   

Liczba głosów nieważnych:                 0 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę o umorzeniu 

przewodu habilitacyjnego dr Ewy Kozdrowicz. (Uchwała 46/2014/2015, zał. nr 3) 

 

VI. Sprawy osobowe.   

W tym punkcie obrad Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poprosiła Radę 

Wydziału Pedagogicznego o głosowanie w kilku sprawach dotyczących zatrudnienia. 

Pierwsza rozpatrywana kwestia dotyczyła zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego  

na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres od 1.10.2015 r. do 30.09.2020 r. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, powiedziała, że do konkursu na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji zgłosił się  

dr hab. Andrzej Wierciński. Dziekan zapoznała Radę Wydziału z sylwetką i dorobkiem naukowym 

profesora oraz przedstawiła warunki, na jakich miałby zostać zatrudniony. Prodziekan dr hab. Rafał 

Godoń dodał, że dr hab. Andrzej Wierciński od kilu lat współpracuje z Wydziałem Pedagogicznym  

i środowiskiem pedagogów w Polsce, a książka, którą obecnie pisze, będzie mogła stanowić podstawę 

profesury.  

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

o głosowanie w sprawie zatrudnienia dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                 32                       

Liczba głosów „tak”:                  30     

Liczba głosów „nie”:                  1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:               1                   

Liczba głosów nieważnych:                 0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę  

na zatrudnienie dr. hab. Andrzeja Wiercińskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

na czas od 1.10.2015 r. do 30.09.2020 r. 
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Kolejna sprawa dotyczyła zatrudnienia dr. hab. Adama Fijałkowskiego na stanowisku adiunkta 

na czas od 1.10.2015 r. do 30.09.2019 r. 

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

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                 32                       

Liczba głosów „tak”:                  32   

Liczba głosów „nie”:                  0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:               0                   

Liczba głosów nieważnych:                 0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę  

na zatrudnienie dr. hab. Adama Fijałkowskiego na stanowisku adiunkta na czas od 1.10.2015 r.  

do 30.09.2019 r. 

 

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

zatrudnienie dr hab. Anny Kowalewskiej na stanowisku adiunkta na czas od 1.10.2015 r.  

do 30.09. 2019 r. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                    32                       

Liczba głosów „tak”:                     32    

Liczba głosów „nie”:                     0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  0                   

Liczba głosów nieważnych:                    0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę  

na zatrudnienie dr hab. Anny Kowalewskiej na stanowisku adiunkta na czas od 1.10.2015 r.  

do 30.09. 2019 r. 

 

Kolejna rozpatrywana kwestia dotyczyła zatrudnienie dr. Krzysztofa Pierścieniaka  

na stanowisku asystenta. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, zapoznała Radę Wydziału  

z warunkami zatrudnienia dr. Krzysztofa Pierścieniaka i poprosiła o głosowanie w tej sprawie.  

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   32                       

Liczba głosów „tak”:                    31 

Liczba głosów „nie”:                     1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  0                   

Liczba głosów nieważnych:                    0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę  

na zatrudnienie dr. Krzysztofa Pierścieniaka na stanowisku asystenta na czas nieokreślony. 
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Następnie Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poprosiła o głosowanie w sprawie 

zatrudnienia mgr. Adama Malinowskiego na stanowisku starszego wykładowcy na czas  

od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:               32                       

Liczba głosów „tak”:                31     

Liczba głosów „nie”:                 1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:              0                   

Liczba głosów nieważnych:                0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę  

na zatrudnienie mgr. Adama Malinowskiego na stanowisku starszego wykładowcy na czas  

od 1.07.2015 r. do 30.06.2017 r. 

 

Ostatnia rozpatrywana w tym punkcie kwestia dotyczyła zatrudnienia prof. dr hab. Andrei 

Folkierskiej. Dziekan krótko wyjaśniła warunki zatrudnienia prof. dr hab. Andrei Folkierskiej  

i poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:               32                       

Liczba głosów „tak”:                28     

Liczba głosów „nie”:                 3 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:              1                   

Liczba głosów nieważnych:                0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła zgodę na zatrudnienie 

prof. dr hab. Andrei Folkierskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego na ½ etatu na czas  

od 1.10.2015 r. do 31.07.2016 r. 

  

VII. Sprawa nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki  

mgr Julii Janowskiej.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że mgr Julia Janowska obroniła pracę 

doktorską. Komisja ds. przewodów doktorskich wnioskuje o nadanie mgr Janowskiej stopnia doktora. 

Prodziekan poprosiła o głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych  

w zakresie pedagogiki mgr Julii Janowskiej. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:               19                       

Liczba głosów „tak”:                19     

Liczba głosów „nie”:                 0 
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Liczba głosów „wstrzymuję się”:              0                   

Liczba głosów nieważnych:                0 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 

doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Julii Janowskiej. (Uchwała 47/2014/2015, zał. 

nr 4) 

 

VIII. Sprawa  nadania  stopnia  doktora  nauk  społecznych  w  zakresie  pedagogiki 

mgr  Katarzynie Dworakowskiej.   

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że mgr Katarzyna Dworakowska obroniła 

pracę doktorską. Komisja jednogłośnie przyjęła obronę i wnioskuje o wyróżnienie doktoratu. 

Dr hab. Małgorzata Żytko, która była członkiem komisji, wyraziła ogromne uznanie  

dla mgr Katarzyny Dworakowskiej i jej doktoratu. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła o głosowanie w sprawie nadania stopnia doktora 

mgr Katarzynie Dworakowskiej. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                19                       

Liczba głosów „tak”:                 19    

Liczba głosów „nie”:                                 0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:              0                   

Liczba głosów nieważnych:                0 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 

doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Katarzynie Dworakowskiej (Uchwała 

48/2014/2015, zał. nr 5) 

 

IX.   Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

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

doktorskich - po zapoznaniu się z recenzjami rozprawy doktorskiej mgr Beaty Baron - wnioskuje  

o skierowanie pracy do poprawy. Prodziekan wyjaśniła, że jedna z recenzji wskazuje szereg 

niedociągnięć w pracy i w związku z tym pojawił się wniosek o poprawę pracy. 

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

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   19                       

Liczba głosów „tak”:                    18 

Liczba głosów „nie”:                                    1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                 0                   

Liczba głosów nieważnych:                    0 
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W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego wyraziła zgodę na poprawienie pracy 

doktorskiej przez mgr Beatę Baron zgodnie z wnioskiem recenzenta. (Uchwała 49/2014/2015, zał. nr 

6) 

 

X. Zatwierdzenie programu kursu Zasady żywienia dzieci.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę Wydziału z projektem kursu Zasady żywienia 

dzieci. Prodziekan wyjaśnił powody powołania takiego kursu i przedstawił krótko jego program. 

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski zauważył, że warto konsultować taki kurs z katedrą zajmującą 

się edukacją zdrowotną. Prodziekan dr hab. Rafał Godoń powiedział, że dobrze byłoby, aby  

od pracowników jednostek wychodziły pomysły takich kursów. 

Po krótkiej dyskusji Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poprosił o głosowanie w sprawie 

zatwierdzenia programu kursu Zasady żywienia dzieci. 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW jednogłośnie w jawnym głosowaniu zatwierdziła 

program kursu Zasady żywienia dzieci. (Uchwała 50/2014/2015, zał. nr 7) 

 

XI. Nowelizacja Strategii i Misji Wydziału. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, przypomniała, że jeden z trzech powołanych w 

związku z obchodami Jubileuszu 200lecia UW zespołów miał się zająć Strategią Wydziału. Zgodnie z 

wcześniejszymi wytycznymi do 15 czerwca strategia miała być zatwierdzona przez Radę. Dziekan 

poinformowała, że dokument może być jednak przyjęty w późniejszym terminie. W związku z tym, że 

została opracowana propozycja Strategii Wydziału Pedagogicznego, Dziekan dr hab. Anna 

Wiłkomirska poprosiła dr. Krzysztofa Pierścieniaka o jej przedstawienie. 

Dr Krzysztof Pierścieniak zapoznał Radę Wydziału z propozycją zmienionej Strategii 

Wydziału Pedagogicznego; przedstawił proces powstawania i założenia, jakie kierowały twórcami 

tego dokumentu. Dr Pierścieniak powiedział, że podstawowe kierunki strategiczne to 

uszczegółowienie dokumentu, który został przez Radę opracowany i przyjęty w 2012 roku. 

Dr hab. Małgorzata Żytko zapytała, czy w tworzeniu strategii uwzględniona została 

perspektywa unijna do 2020 r. Dr Krzysztof Pierscieniak odpowiedział, że nie, gdyż początkowo  

dokument miał być opracowany do końca maja i nie było czasu, ale w związku z przesunięciem 

terminu można go rozszerzyć i dopracować. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska podziękowała wszystkim, którzy włączają się w prace 

i porosiła o nadsyłanie uwag do przedstawionego dokumentu. 

 

XI.   Wolne wnioski.    

Prof. dr hab. Andrea Folkierska poprosiła, aby nie wysyłać e-maili z treścią, że spotkanie jest 

dedykowane do jakiejś grupy osób. Profesor zwróciła również uwagę na tytuły i stopnie naukowe 
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jakie posiadają pracownicy i zaapelowała, o to by zwracać studentom uwagę, aby nie nazywali 

profesorem osoby, która nim nie jest. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska wyjaśniła, że w rozmowach formalnych używa tytułów 

naukowych. 

Prof. dr hab. Józef Półturzycki zauważył, że w języku polskim określenie profesor ma także 

charakter grzecznościowy w stosunku do nauczyciela. Przyznał jednak, że w oficjalnych pismach 

należy używać właściwych tytułów naukowych. Zdanie prof. dr. hab. Józefa Półturzyckiego poparł 

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska dodała, że na niektórych uczelniach z „automatu” zostaje 

się profesorem po habilitacji. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń powiedział, że w czasie dni adaptacyjnych informuje 

studentów o stopniach, jakie funkcjonują na Wydziale. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poinformował, że zgłosili się przedstawiciele Ministerstwa 

Białorusi w sprawie uczestniczenia w seminarium na Wydziale Pedagogicznym. O przedstawienie 

szczegółowych informacji prodziekan poprosił dr. Jerzego Marka. 

Dr Jerzy Marek powiedział, że na Wydziale ma pojawić się ok. 30-osobowa delegacja 

przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Białorusi. Zaproponowany termin to 31 maja 2015 r. Doktor 

Jerzy Marek wyjaśnił, że początkowo mieli przybyć studenci i dla nich miał poprowadzić seminarium,  

ale skoro przybywają tak zacni goście, to uznał, że warto, aby pracownicy naukowi włączyli się w to 

spotkanie. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału 

 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 

 

 

 

Protokołowała 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 

 


