
Protokół nr 6/2016/17
Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

w dniu 28 marca 2017 roku

Dziekan prof. dr hab. Anna Wiłkomirska powitała osoby przybyłe na Radę Wydziału.

I. Przyj ęcie porządku obrad
Porządek został przyjęty.

II. Przyj ęcie protokołu z 28 lutego 2017 r.
Protokół został przyjęty.

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego

Komunikaty dziekan prof. dr hab. A. Wiłkomirskiej
- Dziekan rozpoczęła od krótkiej relacji z posiedzenia Senatu UW. Na obradach Senatu gościł 
prof. dr hab. Jarosław Górniak przewodniczący Narodowego Kongresu Nauki. Dyskusja, z 
udziałem gościa, dotyczyła założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Projekt nowej 
ustawy nadal podlega konsultacjom. W materiałach przygotowanych na Radę Wydziału 
znajdują się dokumenty z tego spotkania. W środowisku naukowym nie ma jednolitej i 
spójnej wizji przyszłości szkolnictwa wyższego.
Poruszono również problem procedury habilitacji. Większość osób zgadza się, że potrzebne są
zmiany w tym zakresie ale istnieją rozbieżności co do ich kierunku. W czerwcu odbędzie się 
na Uniwersytecie Warszawskim kolejne ze spotkań konsultacyjnych. Będzie dotyczyło 
nowego modelu zarządzania. Dziekan przyznała, że środowisko uniwersyteckie obawia się 
ograniczenia autonomii uczelni. Jednym z tematów najbliższego spotkania NKN będzie 
natomiast sprawa ścieżki dydaktycznej.
- W przygotowanych materiałach znajduje się sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Prof. dr 
hab. A. Wiłkomirska poinformowała, że w tym roku jest mniej pieniędzy. Powodów jest kilka:
zmiana algorytmu, mała liczba grantów, niekorzystny stosunek liczby pracowników 
naukowych do liczby studentów.(u nas 1:21, zalecane jest 1:12\13). Powoduje to zmniejszenie
dotacji. Wzrosły natomiast koszty utrzymania budynku po przejęciu skrzydła zajmowanego 
do tej pory przez Liceum. Wzrosły też koszty sprzątania w związku ze zwiększeniem 
minimalnej stawki godzinowej.
Inaczej będą rozliczane praktyki, co ogranicza wydawanie przeznaczonych na nie środków 
Kolegium dziekańskie jest otwarte na pomysły, które pozwoliły by zmienić niekorzystną 
sytuację.
- W związku z ostatnimi problemami z pocztą elektroniczną dziekan prof. dr hab. A. 
Wiłkomirska zaleciła wszystkim pracownikom przeniesienie poczty na „gmeila”. 
Dotychczasowe umowy z dostawcą wygasły i Uniwersytet zdecydował się korzystać z usługi 
firmy Google. Dziekan przypomniała o zarządzeniu Rektora zobowiązującym pracowników 
do posiadania służbowego konta e-meilowego.
- Dziekan poinformowała o rozpoczęciu zakładania wizytówek w języku angielskim na 
stronie Wydziału. Poprosiła również o aktualizację wizytówek w języku polskim. Kierownicy 
jednostek zostali poproszeni o aktualizację danych dotyczących zajmowanych sal, pokoi a 
także numerów teczek na portierni.
Pracownicy tzw. projektowi, o których zapytała dr hab. M. Karwowska-Struczyk, również 
mogą, a nawet powinni, posiadać wizytówki na stronie Wydziału.



- Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała również, że rozpoczęła się kolejna tura 
„zwiękrzeń”. Pracownicy, którzy spełniają określone warunki, mogą składać wnioski do 9 
kwietnia 2017 roku.

Komunikaty prodziekan dr hab. A. Zielińskiej

- Prodziekan dr hab. A. Zielińska powróciła do tematu paramertyzacji. Termin 
składania ankiet został przedłużony do 21 kwietnia. Nadal częste są zmiany w 
szablonach i ich ponowne uzupełnianie. Stąd prośba o dalsze pilne śledzenie 
informacji dotyczących parametryzacji jednostki. W przypadku problemów z 
wypełnianiem aplikacji pomocą służy dziekanat.
- Po zakończeniu składania ankiet parametryzacyjnych ponownie ruszą prace nad 
profilem naukowym Wydziału.
- Na Wydziale rozpoczyna się cykl wykładów obejmujący zakresem szeroko 
rozumianą humanistykę. Pierwszy wygłosi 21 kwietnia dr hab.. R. Godoń. 
Tematem będzie  „Pedagogiczna wartość humanistyki”. Organizatorzy zapraszają 
do wysłuchania wystąpienia i udziału w debacie.
- 15 czerwca mija ostateczny termin składania wniosków grantowych do NCN-u. 
Informacje o ofercie i wymaganiach znajdują się na stronie programu.
- Prof. dr hab. K. Pankowska oficjalnie zaprosiła na jubileusz 50-lecia Zakładu 
Teorii Wychowania Estetycznego, który odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku. 
Przekazała szczegóły organizowanej z tej okazji konferencji naukowej pt „Polska 
koncepcja wychowania estetycznego : założenia – analiza doświadczeń – 
prognoza”.

Komunikaty prodziekan dr hab. B. Murawskiej.

- Dr hab. B. Murawska informując o zbliżającej się sesji letniej, nawiązała do 
organizacji sesji zimowej. Było kilka uwag dotyczących terminu zaliczeń, 
zwłaszcza w przypadku wykładów. Termin zaliczenia na przedostatnich zajęciach 
powoduje bowiem „stratę” dwóch wykładów. Pierwszy na zaliczenie, drugi z 
powodu absencji studentów. W związku z tym prodziekan nie wyznacza ścisłego 
terminu przeprowadzania zaliczeń. Ostatecznym terminem zaliczenia składowych
modułu jest 14 czerwca. Po tym terminie rozpoczynają się egzaminy modułowe.

 - Dr hab. B. Murawska przypomniała o obowiązku jaki spoczywa na kierownikach 
modułu, którzy powinni przed dopuszczeniem do egzaminu modułowego 
sprawdzić zaliczenie składowych modułu. Skierowała też prośbę o przestrzeganie 
tych zasad, ponieważ studenci skarżą się na nieprawidłowości w tym zakresie.
 - Dr hab. M. Kolankiewicz zwróciła uwagę na problem osób odbywających 
praktyki. Często kończą się one w późniejszym terminie co sprawia, że studenci  
nie spełniają warunków przystąpienia do egzaminu modułowego. Prodziekan 
poinformowała, że istnieje możliwość wpisania oceny z praktyk do końca sesji 
poprawkowej. Trzeba jednak dążyć do wcześniejszego zakończenia praktyk tak, 
aby wszelkie zaliczenia były wpisane do USOS-a przed 14 czerwca.

Dr hab.. B. Murawska poprosiła o sporządzenie własnej charakterystyki 
obejmującej publikacje ważne dla rozwoju prowadzonych zajęć dydaktycznych. 
Dane te zostaną umieszczone w ankiecie przygotowywanej dla PAKI. Informacje 
te będą analizowane pod kątem efektów kształcenia studentów.



Prodziekan dr hab. B. Murawska na zakończenie swoich komunikatów 
przypomniała o obowiązku obecności pracowników naukowych na Wydziale w 
czasie wyznaczonych seminariów, konsultacji i dyżurów dla osób 
przygotowujących się do napisania pracy licencjackiej lub magisterskiej.

IV. Sprawozdanie finansowe za rok 2016

Sprawozdanie finansowe Wydziału za 2016 rok przedstawiła pełnomocnik 
kwestora mgr. Sylwia Swat-Marek. Zaprezentowała bilans z działalności 
budżetowej i pozabudżetowej Wydziału. Szczegółowo omówiła rozdysponowanie 
środków budżetowych.
W stosunku do lat ubiegłych środki pozabudżetowe w zasadzie nie zmieniły się.
Bilans roku jest dodatni
Dziekan prof. dr. hab. A. Wiłkomirska poprosiła o wnioski i pytania do 
zaprezentowanego dokumentu. Rada nie miała zastrzeżeń i zaakceptowała 
sprawozdanie finansowe Wydziału za 2016 rok.
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V. Sprawy osobowe

Dziekan Wiłkomirska poprosiła Radę o wyrażenie zgody na ogłoszenie kilku 
konkursów.
Część konkursów jest wynikiem przewidywanego ruchu kadrowego na Wydziale.
Prośba dotyczy konkursów na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze 
Edukacji Ustawicznej i Andragogiki (1 osoba) oraz w Katedrze Wczesnej 
Edukacji i Kształcenia Nauczycieli (1 osoba).
Osoby wyłonione w drodze konkursu zostaną zatrudnione na 33 miesiące. Będzie 
to szansa na uzyskanie w tym czasie habilitacji.
Kolejne dwa konkursy dotyczą stanowiska adiunkta w Zakładzie 
Humanistycznych Podstaw Pedagogiki. Przewidywane jest zatrudnienie na czas 
nieokreślony.
Trzy następne konkursy na stanowiska adiunkta w Katedrze Polityki Oświaty i 
Społecznych Badań nad Edukacją (1 osoba), Katedrze Pedagogiki Społecznej  i 
Pedagogiki Specjalnej.(1 osoba) i Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i 
Seksuologii (1 osoba).
Kandydaci ubiegające się o te stanowiska zastąpią osoby, które odchodzą z 
Wydziału
Rada przychyliła się do prośby prof. dr hab. A. Wiłkomirskiej.

Rada została również poinformowana o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko 
adiunkta w Katedrze Dydaktyki i Pedeutologii. Komisja rekomenduje na to 
stanowisko dr hab. B. Murawską. Członkowie Rady zostali poproszeni o 
głosowanie tajne w tej sprawie. Rada poparła rekomendacje komisji konkursowej.

Wyniki głosowania

Liczba głosów TAK - 33

Liczba głosów NIE - 0

Liczba głosów wstrzymuje się - 1



Liczba głosów nieważnych - 0

VI Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.

Dr hab. Anna Zielińska przedstawiła Radzie wniosek Komisji ds przewodów 
doktorskich w sprawie powołania recenzentów w przewodzie mgr Marty 
Gogłuskiej-Jerzyny. Promotorem pracy pt : Edukacyjne możliwości sztuki -  
propozycja warszawskiego środowiska uniwersyteckiego” jest dr hab. A. 
Fijałkowski. Na  recenzentów pracy komisja proponuje: prof. dr hab. J. Gajdę i dr 
hab. A. Ciążelę.
W tajnym głosowaniu Rada poparła stanowisko komisji.

Wyniki głosowania dla prof. dr hab. J. Gajdy

Liczba głosów TAK - 22

Liczba głosów NIE - 0

Liczba głosów wstrzymuje się - 0

Liczba głosów nieważnych – 0

Wyniki głosowania dla dr hab. A. Ciążeli

Liczba głosów TAK - 20

Liczba głosów NIE - 1

Liczba głosów wstrzymuje się - 1

Liczba głosów nieważnych – 0
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Kolejną sprawą kierowaną do Rady przez Komisję jest wniosek o dopuszczenie 

do publicznej obrony i wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej w przewodzie

doktorskim mgr Marka Smulczyka. Wpłynęły pozytywne recenzje pracy „W 

poszukiwaniu teorii academic resilience czyli o przezwyciężaniu statusowej 

determinacji osiągnięć szkolnych”, której promotorem jest dr hab. R. Dolata.  

Proponowany jest następujący skład komisji egzaminacyjnej:

dr hab. A. Zielińska

dr hab. R. Dolata

dr hab. K. Ostaszewski

dr hab. M. Karwowski

prof. dr hab. J. Madalińska Michalak



dr hab. A. Naumiuk

prof. dr hab. A. Wiłkomirska

dr hab. M Żytko

prof. dr hab. S. Mieszalski

Zostało zarządzone głosowanie tajne.

Wyniki głosowania

Liczba głosów TAK - 22

Liczba głosów NIE - 0

Liczba głosów wstrzymuje się - 0

Liczba głosów nieważnych – 0
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Termin obrony zostanie ustalony w najbliższym czasie.

VII Zmiany dotycz ące wychowania fizycznego w programach studiów I i II stopnia

Prodziekan dr hab. B. Murawska zreferowała Radzie rozporządzenie Rektora w 
sprawie obowiązku uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.
Na studiach niestacjonarnych zlikwidowano ten obowiązek. Zajęcia te posiadały 
wartość 1 punktu. Ten punkt studenci powinni zdobyć na innych zajęciach 
fakultatywnych.
Obowiązek uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego uchylono również 
wobec studentów studiów stacjonarnych II stopnia. Tu również pozostaje do 
zdobycia na zajęciach fakultatywnych 1 punkt.
Obowiązek zaliczenia zajęć wychowania fizycznego pozostawiono dla studentów 
studiów stacjonarnych I stopnia. Wartość tych zajęć to 3 punkty ECTS. Tymi  
trzema punktami został dociążony moduł Społecznych Podstaw Edukacji.
Przedstawiciel studentów O. Wojtynowski poinformował Radę o akceptacji 
propozycji przez Samorząd Studencki.
W zarządzonym jawnym głosowaniu Rada, przy jednym głosie wstrzymującym 
się, zaakceptowała proponowane zmiany
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XVII. Wolne wnioski

Dr hab. B. Murawska poprosiła o propozycje rozwiązań problemu osób palących. 
Przypomniała o bezwzględnym zakazie palenia w budynku. Dotychczasowe 
miejsce spotkań palaczy uniemożliwia wietrzenie pomieszczeń znajdujących się 
nieopodal (biblioteka), proponowana jest przestrzeń przed drugą klatką schodową 
od strony parkingu lub jakieś inne miejsce najmniej uciążliwe dla osób 
niepalących.

Dr hab. A. Zielińska podzieliła się z Radą swoimi wrażeniami z wyjazdu do 
Strasburga. Wraz z dr hab. M. Żytko odwiedziły tamtejsze uczelnie. Nawiązane 
kontakty dają szansę na udział w międzynarodowych grantach dotyczących 



między innymi nauczania matematyki. Kolejnym polem badawczym, w którym 
pojawia się szansa współpracy, to kształcenie dorosłych. Osoby zainteresowane 
udziałem w projektach mogą się kontaktować z dr hab. A. Zielińska lub dr hab. M.
Żytko. Okazja do nawiązania bezpośrednich kontaktów będzie w styczniu 2018 
roku w tym czasie będziemy gościć na Wydziale przedstawicieli Uniwersytetu w 
Strasburgu.

Przewodnicząca Rady Wydziału
Dziekan

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Protokołowała
mgr Dorota Michałowska


