
 

Protokół nr 8/2016/17 
Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 23 maja 2017 roku 
 
 
 Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska powitała przybyłych na Radę Wydziału. 

Zaproponowała zmianę w porządku obrad i dopisanie punktu dotyczącego nostryfikacji 

dyplomu. Rada zaakceptowała proponowaną zmianę.  

I. Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek został przyjęty. 

II. Przyjęcie protokołu z 25 kwietnia 2017 r. 

Protokół został przyjęty. 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

Komunikaty dziekan prof. dr hab. A. Wiłkomirskiej 

- Na Uniwersytecie odbywają się debaty nad kształtem nowej ustawy o szkolnictwie 

wyższym. 

Takie debaty toczą się w wielu ośrodkach w kraju. Udział w nich jest ważny. Są różne 

pomysły zapisów w ustawie i istotne jest aby głos, dotyczący kształcenia nauczycieli i 

edukacji, był obecny w dyskusji. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie 

Wydziału i na stronie Uniwersytetu.  W najbliższym czasie odbędzie się też debata 

Narodowego Centrum Nauki dotycząca zarządzania w ośrodkach akademickich.  

- Zapowiedziane spotkanie ze wszystkimi pracownikami posiadającymi tytuł doktora 

habilitowanego odbędzie się 30 maja. Jest to ważne spotkanie dla Wydziału. 

- W ostatnim czasie odbyło się spotkanie Summer School w Krakowie. Organizatorem 

był dr hab. A. Wierciński. Udział wzięli też inni pracownicy Wydziału. Odbyła się też przy 

tej okazji  konferencja międzynarodowa z licznym udziałem gości ze świata.  

-  W najbliższym czasie planowane są kolejne konferencje i seminaria. Jedno z nich 

organizuje dr M. Pietrusińska. Tematem będą problemy wsparcia imigrantów. Kolejne 

spotkanie organizuje dr hab. E. Skibińska, będzie to zjazd andragogiczny. 30 maja 

zapowiedziana jest debata gwieździsta dotycząca kształcenia nauczycieli. Tego typu 

spotkania odbywają się e całej Polsce. W projekt zaangażowały się dr hab. M. Żytko, dr 

hab. A. Zielińska, prof. dr hab. J. Madalińska-Michalak oraz PTP. Dr hab. B. Murawska 

zaznaczyła, że na naszym Wydziale nie ma formalnego dokumentu opisującego 

strategię kształceni nauczycieli. Być może zaistnieje potrzeba stworzenia takiej strategii 



 

i debata może stanowić bazę do wypracowania dokumentu w oparciu o potrzeby 

środowiska. 

W czerwcu planowane jest seminarium polsko-chińskie dotyczące systemów 

nauczania. Przewidywane są krótkie wystąpienia (prezentacje w j. angielskim) 

omawiające systemy w obydwu krajach,. 

Dr hab. A. Naumiuk zaprosiła na lipcową Szkołę Letnią Erasmusa. Szczegółowe 

informacje dotyczące programu zostaną zamieszczone na stronie Wydziału. 

- Dziekan prof. dr hab. A. Wiłkomirska odczytała pismo z Uniwersytetu Muzycznego. 

Władze tamtejszej uczelni dziękują za przygotowane konwersatorium „Muzyczność 

kształcenia”. Organizatorem zajęć była dr M. Przanowska. 

Komunikaty prodziekan dr hab. A. Zielińskiej 

- Dr hab. A. Zielińska poinformowała, że zostały rozdzielone środki BST. Informację 

zawierającą kosztorys i podział środków na poszczególne  projektów realizowane przez 

katedry i zakłady należy przesłać do sekcji finansowej i do mgr M. Walczewskiej. Przy 

tej okazji Prodziekan przypomniała na jakie cele mogą być przeznaczone te środki. 

- Dr hab. A. Zielińska czeka na zgłoszenia chętnych do przeprowadzenia kolejnych 

wykładów z cyklu „Naukowych Piątków” na Wydziale Pedagogicznym.  

Komunikaty prodziekan dr hab. B. Murawskiej 

- Dr hab. B. Murawska przypomniała o konieczności przeprowadzenia ankiet 

ewaluacyjnych. Koordynatorzy modułów zostali poproszeni  o dopilnowanie 

przeprowadzenia ankiety oceniającej zajęcia również tych osób, które nie są 

pracownikami Wydziału a prowadza zajęcia ze studentami niestacjonarnymi. 

- Prodziekan  dr hab. B. Murawska zwróciła uwagę na problem zmiany formy egzaminu. 

Forma egzaminu podana do sylabusa jest obowiązująca. Przypomniała, że do 30 maja 

można dodawać opisy przedmiotów do USOS-a. Zalecane jest zamieszczenie opisu 

również w j. angielskim. 

- Wraz z inauguracją nowego roku akademickiego odbędzie się promocja dyplomów. 

Informacja zostanie podana na stronie Wydziału. W organizację i promocje wydarzenia 

zaangażuje się Samorząd Studencki. Termin promocji to 26 września 2017. 

- Dużo pytań dotyczy akcji promocyjnej najlepszych prac magisterskich i licencjackich - 

sesja plakatowa. Dr hab. B. Murawska zaproponowała aby plakat miał wymiary A0. 



 

Może być wykonany metodą „chałupniczą”.  Prace oceni zespół ekspertów. Na 

zakończenie dla autorów najlepszych prac przewidywane są nagrody. 

- Studenci specjalności Edukacja Artystyczna i Medialna zapraszają na otwarcie 

Szuflady Sztuki – miejsca promocji artystycznej młodych twórców. Otwarcie 

zaplanowane jest na 1 czerwca. 

 

VI. Sprawy osobowe 

 Dziekan prof. dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała, że odbyło się spotkanie 

komisji konkursowej. Komisja rozstrzygnęła konkurs na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego i jednogłośnie rekomenduje zatrudnienie na to stanowisko dr hab. 

M. Żytko. Rada nie zgłosiła zapytań. Zarządzono w tej sprawie głosowanie tajne. 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 33 

Liczba głosów NIE - 1 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

Liczba głosów nieważnych – 0 

W głosowaniu Rada poparła rekomendacje Komisji. 

V. Przedstawienie osiągnięć publikacyjnych pracowników za ostatni okres 

parametryzacyjny 

Prodziekan dr hab. A. Zielińska przygotowała krótką prezentację, w której 

przedstawiła  zbiorcze dane z ankiety paramertyzacyjnej. 

Najważniejsze dla naszego Wydziału jest kryterium pierwsze i czwarte. Pierwsze to 

publikacje, czwarte szczególne osiągnięcia (np. prestiżowe konferencje, seminaria). 

Podstawę do obliczeń w kryterium pierwszym stanowi liczba pracowników (N). Średnia 

za okres parametryzacyjny to 54 osoby. Od tej liczby zależy liczba publikacji, która 

będzie uwzględniona w parametryzacji (162) i liczba afiliacji spoza Wydziału, która 

może stanowić 20% wszystkich publikacji czyli maksymalnie 32 pozycje (do analizy 

wykorzystano  28 publikacji o najwyższej punktacji). 

Z szacunków wynika, że łącznie zgomadzono 2640 punktów. Średnia na pracownika 

wynosi 46,8 punktów .   

Dr hab. A. Zielińska odczytała listę osób, które przodują w liczbie punktów. Są to  prof. 

dr hab. Z. Izdebski, prof. dr hab. J. Madalińska-Michalak,  prof dr hab. J. Połturzycki, dr 



 

hab. A. Wierciński. Z analizy ogólnej liczby publikacji i przypisanych im punktów można 

wnioskować, że  publikacje 13 osób zaliczanych do liczby N  nie będą zaliczane do 

parametryzacji jednostki. W prezentacji nie uwzględniono osób i ich publikacji, jeśli nie 

są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału (ale mieszczą się w wspomnianych 

wyżej 20%.) W gronie tych osób są również autorzy wysoko punktowanych publikacji. 

Podsumowując dr hab. A. Zielińska stwierdziła, że wynik jest lepszy niż w poprzedniej 

parametryzacji, jednak dużo będzie zależało  od grup wspólnej oceny, które ogłasza 

ministerstwo.  

Po zakończeniu prezentacji głos zabrała. prof. dr hab. A. Wiłkomirska. Przypomniała, że 

do kierowników jednostek została skierowana prośba o plany publikacyjne. Po analizie 

planów i skonfrontowaniu ich z  wymaganiami parametryzacji wydaje sie, że nadal 

pewne wymagania parametryzacji nie są uwględniane przy planowaniu publikacji. 

Niepokój wzbudza też liczba osób, które zaliczane są do liczby N, a ich publikacje nie 

powiększają  naszej puli punktowej.  

Zdaniem dr hab. A. Zielińskiej powinniśmy jako Wydział publikować więcej monografii. 

 

VI. Uchwała w sprawie zakończenia kształcenia na jednolitych studiach 

magisterskich 

Dr hab. B. Murawska poinformowała, że  Prorektor oczekuje podjęcia uchwały o 

zakończeniu kształcenia na jednolitych studiach magisterskich. W najbliższym czasie 

taka uchwała ma zostać przedstawiona Senatowi UW, ale aby to było możliwe 

wszystkie Wydziały formalnie powinny podjąć takie uchwały. Po odczytaniu tekstu 

uchwały odbyło się jawne głosowanie. Przy dwóch głosach wstrzymujących się  Rada 

podjęła uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik 73/2016/2017 

 

VII. Uchwała w sprawie wykreślenia z kierunkowych efektów kształcenia efektu 

dotyczącego wychowania fizycznego jako niezwiązanego z kształceniem 

kierunkowym 

Dr hab. B. Murawska przypomniała, że Rada głosowała wcześniej nad uchwałą 

dotyczącą obowiązku uczestnictwa i zaliczania przedmiotu, z której wynika, że studenci 

nie mają obowiązku zaliczanie wychowania fizycznego. Obowiązek został utrzymany na  



 

studiach I stopnia.. Obecna uchwała jest konsekwencją poprzedniej. Po odczytaniu 

tekstu uchwały odbyło się jawne głosowanie. Przeciw zagłosowało 5 osób, od głosu 

wstrzymały się 2.  Rada podjęła uchwałę. 

Uchwała stanowi załącznik 74/2016/2017 

 

VIII. Nostryfikacja dyplomu 

Dr hab. B. Murawska przestawiła Radzie sprawę nostryfikacji dyplomu. Kolegium 

dziekańskie przeanalizowało dostarczone przez kandydatkę dokumenty i postanowiło 

rekomendować Radzie odrzucenie prośby o nostryfikację dyplomu na poziomie 

licencjata.  Po odczytaniu uchwały zarządzono głosowanie jawne, w którym Rada 

jednogłośnie poparła stanowisko Kolegium. 

Uchwała stanowi załącznik 75/2016/2017 

 

IX. Wolne wnioski 

Dr hab. A. Zielińska podziękowała mgr K. Potrzebowskiej-Pietrzak i mgr U. Pawłowicz 

za pracę włożoną w przygotowanie danych do ankiety parametryzacyjnej i innych 

zestawień dotyczących publikacji pracowników Wydziału. 

Dr hab. M Karwowska-Struczyk  poinformowała, że wraz z dr hab. R. Godoniem 

odebrali od Rektora tzw.„zwiększenia”. Podziękowała Radzie za przychylność. 

 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Wydziału  
Dziekan 
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska 

 
 
Protokołowała 
mgr Dorota Michałowska 
 
 
 
 
 
 


