
Protokół nr 2/2017/18
Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

w dniu 14 listopada 2017 roku

Dziekan prof. dr hab. A. Wiłkomirska powitała przybyłych na Radę Wydziału.

I. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty.

II. Przyjęcie protokołu z 10 października 2017 r.

Protokół został przyjęty.

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego.

Komunikaty Dziekan prof. dr hab. A. Wiłkomirskiej.

- Dziekan przypomniała o niedawno rozesłanej informacji, przekazanej z Biura Obsługi 

Badań UW dotyczącej publikacji w czasopismach australijskich. Niestety informacja nie 

została sprawdzona i istnieje podejrzenie, że organizacja zachęcająca do publikacji jest 

tzw. “predatory publisher”. Zwróciła się więc z prośbą o rozważne podejmowanie decyzji w

kwestii publikacji w polecanych czasopismach.

- Dziekan przypomniała kierownikom jednostek o weryfikacji planów i osiągnięć jednostki 

na bieżący rok oraz o przygotowanie materiałów do sprawozdań rocznych.

- Prof. dr hab. A. Wiłkomirska wspomniała o kwestii współpracy z miastem w dziedzinie 

prowadzonych badań. Przypomniała, że Wydział nie koordynuje tych działań. Ważne jest 

podpisanie stosownych umów i porozumień zwłaszcza w kwestii finansowania badań. Dr 

hab. R. Dolata uściślając, podkreślił, że aspekt umowy jest szczególnie ważny przy 

większych projektach badawczych, w których stroną może być Uniwersytet Warszawski a 

nie Wydział. Ważne jest też doprecyzowanie wysokości kosztów pośrednich, które określa 

grantodawca.

Komunikaty prodziekan dr hab. A. Zielińskiej.

- Prodziekan poinformowała, że wkrótce zostanie rozesłane pismo w sprawie 

organizowanych konferencji. Materiały te są zbierane w celu uzupełnienia bazy POLON. 

Dr hab. A. Zielińska przypomniała przy tej okazji o zasadach uczestnictwa w 

konferencjach. Dobrą praktyką powinno się stać zgłaszane takiej informacji do wiadomości

Wydziału niezwłocznie po zakończeniu konferencji

- Do 11 grudnia można składać wnioski grantowe na UW. W tym momencie jest jedna 

deklaracja z Wydziału dotycząca aplikowania o grant z  programu OPUS. Dr hab. A. 



Zielińska zachęciła po raz kolejny do starania się o granty. Są programy kierowane do 

profesorów ale też do doktorów oraz doktorantów (PRELUDIUM, MINIATURA). Pomocy i 

konsultacji w tym zakresie udziela dr hab. R. Dolata. Prodziekan stwierdziła, że Wydział 

powinien mieć zdecydowania więcej   grantów.

- Po analizie wyników parametryzacji, okazało się, że jedną ze słabych stron naszego 

Wydziału są tzw wdrożenia i aplikacje. Wiele osób nie zgłosiło projektów, które mogły być 

oceniane w tej kategorii. Dr hab. A. Zielińska poprosiła aby już teraz zbierać i zgłaszać 

wszelkie tego typu działania mogące w przyszłości zaliczać się do tej kategorii oceny 

parametrycznej.

- W dniach 24-25 listopada odbędzie się kolejna konferencja “Ethics and  education” 

Organizatorem z ramienia Wydziału jest dr hab. R. Godoń.

- W ramach Naukowych Piątków 1 grudnia odbędzie się wykład dr hab. R. Dolaty 

“Podzwonne dla gimnazjum. Analiza wyników egzaminacyjnych w dużych miastach w 

perspektywie równości szans”.  Na wykład prodziekan A. Zielińska zaprosiła wszystkich 

pracowników i doktorantów. Przypomniała,  że,poprzedni wykład, prof. dr hab. S. 

Mieszalskiego, wzbudził żywą dyskusję wśród uczestników.

Komunikaty prodziekan  dr hab. B. Murawskiej.

- Prodziekan dr hab. B. Murawska powitała w Radzie Wydziału nowych członków z grona 

studentów. Po krótkiej prezentacji nowych członków prodziekan powiedziała, że liczy na 

aktywną obecność studentów na spotkaniach.

- Dr hab. B. Murawska przypomniała o możliwości uzupełniania opisów przedmiotów w 

systemie USOS. System jest otwarty do 30 listopada. Wszelkiej pomocy w tym zakresie 

udziela mgr A. Szewczyk.

 - Prodziekan poinformowała, że trwają prace nad uruchomieniem na Wydziale punktu 

xero do przygotowywania materiałów na zajęcia. Czynne w pokoju 123 xero wymaga 

obsługi. Jest również kwestia kontroli ilości i jakości powielanych materiałów.

- Prodziekan zaapelowała o udział w koncercie charytatywnym na rzecz dr A. 

Kapuścińskiej. Koncert odbędzie sie 23 listopada. Przypomniała, że jest to inicjatywa 

studentów naszego Wydziału. Ważne jest, aby okazać wsparcie nie tylko dr Kapuścińskiej,

ale także tego typu działalności studentów na Wydziale.

IV. Sprawy osobowe

Dziekan prof dr hab A. Wiłkomirska przedstawiła Radzie prośbę o zgodę na 

zwrócenie się do Rektora  o ogłoszenie konkursów - jeden konkurs na asystenta oraz dwa 



konkursy na adiunkta. Wskazała, że jednym z warunków konkursowych będzie posiadanie

grantu i przeniesienie go na Wydział lub doświadczenie grantowe. Wyjaśniła również 

zmiany jakie nastąpiły na UW w kwestii ogłaszania i rozstrzygania konkursów. Rada w 

głosowaniu jawnym pozytywnie odniosła się do prośby o zgodę na ogłoszenie konkursu na

asystenta.

      Na Wydziale jest kilka osób, które będą podlegać rotacji.  Kolegium dziekańskie, po 

rozmowach i analizie przedstawionego dorobku naukowego oraz ocenie możliwości 

uzyskania w krótkim okresie habilitacji, postanowiło poprosić Radę o zgodę na ogłoszenie 

dwóch konkursów  na stanowisku starszego wykładowcy na czas określony (1 rok, 

maksimum 2 lata) z myślą o tych pracownikach. Nowe Zarządzenie rektora uniemożliwia 

zatrudnienie osób po rotacji na  stanowisku asystenta (co w pojedynczych przypadkach 

stosowaliśmy dotychczas). Wydział ograniczył zatrudnienie na stanowisku starszego 

wykładowcy ale jest to szansa dla tych osób na habilitowanie się. Osoby podlegające 

rotacji, których dorobek naukowy nie jest wystarczający do przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego nie mogą liczyć na taka szansę. Prof. dr hab. A. Wiłkomirska

poprosiła Radę o akceptację prośby o ogłoszenie tych konkursów.  Rada wyraziła zgodę 

na proponowane konkursy.

V. Nadanie stopnia doktora nauk społecznych mgr Zuzannie Ewie Wojciechowskiej

 Dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że 7 listopada odbyła się publiczna obrona 

rozprawy doktorskiej Zuzanny Ewy Wojciechowskiej pt. “Kobiece i męskie wzory 

(re)konstrukcji własnej biografii w perspektywie zmiany zawodowej”. Promotorem pracy była 

dr hab. E. Skibińska a recenzentami prof. dr hab. E. Kowalska-Dubas i dr hab. H. Solarczyk-

Szewc.

Obrona nie tylko zakończyła się wynikiem pozytywnym, ale była interesująca, a autorka 

wykazała się bardzo dobrą znajomością analizowanej w rozprawie problematyki. Komisja 

wnioskuje więc  o  wyróżnienie doktoratu.

Zarządzone zostały w tej sprawie głosowania tajne.

Wyniki głosowania -nadanie stopnia doktora

oddano 20  głosów

głosów “tak” – 20

głosów “nie” – 0

głosów “wstrzymuję się” - 0

głosów nieważnych – 0

Uchwała stanowi załącznik nr 11/2017/2018



Wyniki głosowania - za wyróżnieniem doktoratu

oddano 20  głosów

głosów “tak” – 19

głosów “nie” – 1

głosów “wstrzymuję się” - 0

głosów nieważnych – 0

Uchwała stanowi załącznik nr 12/2017/2018

VI. Wnioski Komisji ds przewodów doktorskich

Dr hab. A. Zielińska poinformowała, że komisja d/s przewodów doktorskich 

wnioskuje o dopuszczenie do publicznej obrony mgra Wojciecha Goli autora rozprawy pt. 

“Ulica jako przestrzeń socjalizacji i edukacji. Alternatywne projekty życiowe młodzieży z 

warszawskiego centrum”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. W. Theiss a recenzentami 

dr hab. M. Bernasiewicz I dr hab. M. Granosik. Rada w tajnym głosowaniu przychyliła się 

do wniosku komisji.

Wyniki głosowania

Oddano  -   20 głosów

Głosów  „Tak” - 20

Głosów „Nie” - 0

Głosów „Wstrzymuje się” - 0

Głosów nieważnych  - 0
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Kolejny  wniosrkiem jest wniosek w sprawie dopuszczenie do obrony mgra  

Mirosława Czado. Promotorem pracy “Metody wychowania obywatelskiego w polskiej 

szkole średniej w latach 1926-1939” jest prof. dr hab. M. Szymański. Praca została 

poprawiona. Wpłynęły dwie pozytywne recenzje prof. dr hab. E. Kryńskiej i dr hab. A. 

Fijałkowskiego. W tajnym głosowaniu Rada Poparła wniosek komisji.

Wyniki głosowania

Oddano  -  20 głosów

Głosów  „Tak” - 20

Głosów „Nie” - 0

Głosów „Wstrzymuje się” - 0

Głosów nieważnych  - 0
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Następny wniosek dotyczy mgra Piotra Koniecznego. Napisał on rozpraw pt 

“Kształcenie na odległość w szkolnictwie wyższym Hiszpanii” Promotorem pracy jest prof. 

dr hab. J. Półturzycki a recenzentami prof. dr hab. T. Aleksander i dr hab. A. Frąckowiak.

W zarządzonym tajnym głosowaniu Rada poparła wniosek komisji.

Wyniki głosowania

Oddano  -   20 głosów

Głosów  „Tak” - 20

Głosów „Nie” - 0

Głosów „Wstrzymuje się” - 0

Głosów nieważnych  - 0
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Do komisji wpłynął wniosek o powołanie komisji dla mgra Havala Huseina Saeeda. 

Promotorem pracy pt. “Initial Teacher Training for Early Childhood Education in Poland 

and Iraqi Kurdistan. A Comparative Study” jest dr hab. M. Żytko. Na recenzentów 

zaproponowane zostały dr hab. A. Nowak-Łojewska i prof dr hab. W. Dróżka. Obrona 

odbędzie się w j. angielskim. Rada w tajnym głosowaniu poparła propozycje komisji.

Wyniki głosowania prof. dr hab. W. Dróżka

Oddano  -  20 głosów

Głosów  „Tak” - 20  

Głosów „Nie” - 0

Głosów „Wstrzymuje się” - 0

Głosów nieważnych  - 0

Wyniki głosowania dr hab. A. Nowak-Łojewska

Oddano  -  19 głosów

Głosów  „Tak” -19

Głosów „Nie” - 0

Głosów „Wstrzymuje się” - 0

Głosów nieważnych  - 0

Uchwała stanowi załącznik   16/2017/2018



VII. Dyskusja na temat przeznaczenia środków na inicjatywy w ramach Programu 

Indywidualizacji Kształcenia (PIK)

Prodziekan dr hab. B. Murawska referując punkt wyjaśniła, że chodzi o środki z 

dotacji projakościowej. Na poprzedniej Radzie prof. dr hab. A. Wiłkomirska prosiła o 

zgłaszanie propozycji działań, które mogłyby być sfinansowane z tego funduszu. Wydział 

ma szansę na pozyskanie kolejnej takiej dotacji w przyszłym roku akademickim, ale trzeba

przekazać plany zagospodarowania środków do 15 grudnia.

Przypomniała, że środki te powinny być przeznaczone na rozwój naukowy studentów.

Mogą to być szkoły letnie, seminaria międzynarodowe, warsztaty metodologiczne, 

minigranty badawcze. Do końca tygodnia zbierane będę pisemne propozycje zawierające 

opis merytoryczny proponowanych działań, harmonogram realizacji, wstępny kosztorys i 

planowane efekty dla studentów.

VIII. Sprawa zatwierdzenia lektorów przyjmujących egzaminy doktorskie z języka 

angielskiego

Na prośbę prodziekan dr hab. A. Zielińskiej sprawę zreferowała dr hab. M. Żytko. 

Wyjaśniła, że osoba odbierająca do tej pory egzaminy doktoranckie z języka angielskiego 

złożyła rezygnację ze względu na reorganizację pracy w swojej jednostce macierzystej, Po

rozmowach i konsultacjach postanowiono przedstawić Radzie dwie kandydatury lektorów 

do przeprowadzania tego typu egzaminów. Są to Agnieszka Wiloch -Sikorska oraz Anna 

Łętowska -Mickiewicz.

Dr hab. M. Żytko poprosiła Radę o wypowiedzenie się w sprawie. Rada jednogłośnie  

zaakceptowała proponowane kandydatury.
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IX  Informacja o Bibliotece

          W ramach dopisanego punktu, szczegółowych wyjaśnień udzieliła mgr U. Pawłowicz, 

kierownik biblioteki. Strategię rozwoju zakładającą likwidację bibliotek wydziałowych 

opracowała dyrekcja BUW. W skrócie projekt zakłada centralizację zbiorów, tworzenie 

bibliotek kampusowych i punktów obsługi badań. Projekt został opracowany bez konsultacji z 

kierownikami bibliotek. Kierownicy na spotkaniu wypracowali swoje założenia. Zwrócili tam 

uwagę na rozproszenie wydziałów co przy realizacji założonej strategii wpłynęłoby na 

mniejszą dostępność literatury, szczególnie w tych wydziałach, które są usytuowane poza 

głównymi kampusami. Ważne kwestie to kształtowanie zbiorów w oparciu o bezpośrednie 

kontakty z kadrą dydaktyczną, szybki dostęp do literatury zarówno pracowników jak i 



studentów, dostępność zbiorów dla studentów niestacjonarnych.

Rada wyraziła swoje zaniepokojenie, uważając że biblioteka jest ważnym elementem procesu

dydaktycznego i badawczego na Wydziale.

W dyskusji zwrócono uwagę na :

- problem rozliczania BST, jeśli jest z nich finansowany zakup książek. Czas opracowania 

zbiorów w BUW jest o wiele dłuższy niż w Bibliotece Wydziałowej. (dr hab. R. Godoń, dr hab. 

P. Sosnowska)

- profilowany księgozbiór zawierający również kolekcje darczyńców, który rozproszony traci 

wartość (dr hab. J. Kamińska)

- niedostateczne przygotowanie BUW do przyjęcia i obsługi większej liczby studentów  

zwłaszcza w czasie sesji. Problemem jest dostęp do informacji oraz organizowanie wycieczek

w BUW. Są one uciążliwe dla uczących się czy piszących pracę studentów. (M. Siedlecka)

- oddalenie Wydziału od kampusu i związane z tym utrudnienia w korzystaniu z książek w 

trakcie zajęć dydaktycznych. ( dr hab. A. Zielińska)

Zwrócono  uwagę na problem biblioteki i wydziału w kontekście zapisów nowej ustawy o 

szkolnictwie (Ustawa 2.0) oraz nowej lokalizacji Wydziału ( prof. dr hab. Z. Izdebski).

Dr hab. J Kamińska zaproponowała wystosowanie pisma ze stanowiskiem Rady. Dr hab. R. 

Dolata złożył wniosek o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Rada przychyliła się do wniosku i jednogłośnie podjęła uchwałę.
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X Wolne wnioski

- Dr hab. B. Murawska przypomniała o konieczności sporządzenia sprawozdania o stopniu 

osiągnięcia przez studentów efektów kształcenia w na podstawie wyników egzaminów 

modułowych. Jest to wymóg uczelnianej komisji jakości kształcenia.

Dr hab. R. Dolata zapytał, co zrobić jeśli zamierzone cele nie zostały osiągnięte. Dr hab. B. 

Murawska wyjaśniła, że należy to wpisać do wspomnianej tabeli dodając wyjaśnienie, 

dlaczego tak się stało.

- Prodziekan dr hab. B. Murawska poinformowała, że 17 listopada odbędzie się spotkanie dla 

pracowników, słuchaczy Studiów Podyplomowych i studentów z prawnikiem ZNP. Spotkanie 

przeznaczone jest głównie dla studentów specjalności nauczycielskiej, ale zaproszeni są 

wszyscy zainteresowani.

- Marta Siedlecka przypomniała, że samorząd studencki powinien zatwierdzić harmonogram 

sesji egzaminacyjnej. Poprosiła więc o wcześniejsze opracowanie materiałów, tak aby 

starczyło czasu na ewentualne poprawki.

- Dr hab. J. Kamińska zasygnalizowała kilka spraw.



Problem z pocztą mailową UW. W wielu przypadkach poczta posadowiona na Zimbrze 

automatycznie została przeniesiona na konta Google. Niestety segregacja materiałów 

wpływających nie jest dobra.

Drugą sprawą poruszaną przez dr hab. J. Kamińską  była kwestia tłumaczenia na język 

angielski artykułów zamieszczanych w Kwartalniku Pedagogicznym. Pod wszystkimi 

tłumaczeniami jest podpisana redaktor, nawet jeżeli tłumaczenia dokonała inna osoba. Budzi 

to sprzeciw tłumaczy. Wyjaśnień udzielił dr hab. R. Godoń informując, że takie jest stanowisko

dyrekcji WUW. Dr hab. A. Zielińska dopowiedziała, że kwestia ta będzie poruszana na 

spotkaniu w Wydawnictwach, na które wybiera się wspólnie z dr. hab. A. Fijałkowskim.

Dr hab. J. Kamińska, jako przewodnicząca Wydziałowej Komisji Bibliotecznej, poinformowała 

Radę o projekcie, który zakłada likwidację bibliotek wydziałowych.

Kwestia wywołała żywą reakcję. Złożono wniosek o dopisanie do porządku obrad punktu 

dotyczącego Informacji na ten temat. Rada zaakceptowała wniosek.

Prof. dr hab. Z. Izdebski zapytał o kwestię odwołania w sprawie wyników parametryzacji. Dr 

hab. A. Zielińska wyjaśniła, że takie odwołanie będzie wystosowane.

Dr hab. M. Żytko zaprosiła na spotkania z prof. N. Melo de Silva, zajmującym się edukacją 

środowiskową w Portugalii,  Profesor będzie przebywał  na Wydziale w dniach 28 i 29 

listopada.

Przewodnicząca Rady Wydziału
Dziekan
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Protokołowała
mgr Dorota Michałowska


