
 

Protokół nr 28 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 24 marca 2015 roku 

 

 

 

I. Przyjęcie porządku obrad. 

Obrady Rady Wydziału Pedagogicznego rozpoczęła dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, 

prof. UW. Nie zgłoszono uwag do porządku obrad, zatem w dalszej części wyglądał on następująco: 

II. Przyjęcie protokołu z 24 lutego 2015 r. 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

IV. Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr Zofii Walerii Stelmaszuk. 

V. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  

VI. Zasięgnięcie opinii w sprawie ogłoszenia konkursów na zatrudnienia na Wydziale 

Pedagogicznym UW. 

VII. Uchwała w sprawie kryteriów zatrudniania asystentów i adiunktów. 

VIII. Zasięgnięcie opinii w sprawie zarządzenia dotyczącego pensum dydaktycznego. 

IX. Uchwała w sprawie zmiany procedury procesu dyplomowania w Wydziale 

Pedagogicznym UW. 

X. Uchwała w sprawie dostosowania programów studiów. 

XI. Wolne wnioski 

 

II. Przyjęcie protokołu z 24 lutego 2015 r. 

Protokół został przyjęty. 

 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

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

- w ocenie pracowników należy brać pod uwagę zapisy regulaminu  

- zgodnie z przepisami wszelkie zmiany na Wydziale muszą mieć formę zarządzenia 

Dziekana. Zarządzenie nr 12 dotyczy stawek za pensum dydaktyczne. 

 

Następnie głos zabrała dr Anna Frintd-Bajson, która przedstawiła kolejne informacje 

dotyczące Jubileuszu Uniwersytetu Warszawskiego.  

 

 



IV.       Dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr Zofii Walerii Stelmaszuk. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW przywitała na obradach prof. dr. hab. Jerzego 

Szmagalskiego, który był recenzentem w przewodzie habilitacyjnym dr Zofii Walerii Stelmaszuk. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała krótko dotychczasowy przebieg 

rozpatrywanego postępowania habilitacyjnego i poinformowała, że komisja powołana w tej sprawie – 

po długich obradach – postanowiła dopuścić dr Stelmaszuk do kolokwium habilitacyjnego. Prodziekan 

wyjaśniła, że powodem dyskusji były bardzo rozbieżne opinie recenzentów. Dwie recenzje kończą się 

wnioskami pozytywnymi, a dwie negatywnymi. Na prośbę prof. dr hab. Andrei Folkierskiej 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska krótko przedstawiła wnioski recenzentów. 

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski potwierdził, że są duże rozbieżności między recenzjami. 

Uznał również, że aktywność naukowa dr Zofii Walerii Stelmaszuk jest ważna i znacząca. 

Głos w sprawie zabrał również Prodziekan dr hab. Rafał Godoń, który potwierdził, 

że działalność dr Stelmaszuk cieszy się dużym uznaniem poza granicami naszego kraju.  

Prof. dr hab. Jerzy Szmagalski, który był recenzentem w przewodzie habilitacyjnym dr Zofii 

Walerii Stelmaszuk, przedstawił swoją opinię w tej sprawie. 

Swoje uznanie dla działalność naukowej i publikacyjnej dr Zofii W. Stelmaszuk wyraziły 

także: prof. dr hab. Barbara Woynarowska, dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, dr hab. Maria 

Kolankiewicz, prof. UW, dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW. 

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

do kolokwium habilitacyjnego dr Zofii Walerii Stelmaszuk. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:               21                          

Liczba głosów „tak”:                21     

Liczba głosów „nie”:                           0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:              0                   

Liczba głosów nieważnych:                      0 

Rada Wydziału w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę o dopuszczeniu do kolokwium 

habilitacyjnego dr Zofii Walerii Stelmaszuk.  (Uchwała 32/2014/2015, zał. nr 3)               

 

V. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.  

Pełnomocnik Kwestora UW mgr Sylwia Swat-Marek zapoznała Radę Wydziału z bilansem 

finansowym za okres 1.01.2014–31.12.2014 r. Na wstępie poinformowała, że rok 2014 w bilansie 

budżetowym został zamknięty z wynikiem dodatnim. Pełnomocnik omówiła najważniejsze punkty 

sprawozdania, zaprezentowała, jak wygląda sytuacja finansowa Wydziału i przedstawiła także plany 

działań na kolejny rok. Prezentację mgr Sylwii Swat-Marek uzupełniła Dziekan dr hab. Anna 

Wiłkomirska, prof. UW, podkreślając, że Wydział spłacił swoje długi, a dalsze działania będą zależne 

od zdobytych pieniędzy.  



VI. Zasięgnięcie opinii w sprawie ogłoszenia konkursów na zatrudnienia na Wydziale 

Pedagogicznym UW. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, poprosiła Radę Wydziału o opinię w sprawie 

planowanych konkursów dotyczących zatrudnienia. Dziekan wyjaśniła, że przyjęta przez władze 

Wydziału Pedagogicznego polityka kadrowa polega na zatrudnianiu młodych i wybitnych 

pracowników naukowo-dydaktycznych. 

Po krótkich wyjaśnieniach Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poprosiła o opinie w sprawie 

ogłoszenia trzech konkursów dotyczących przedłużenie zatrudnienia w: Zakładzie Historii Oświaty  

i Wychowania, Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii oraz Katedrze Edukacji 

Ustawicznej i Andragogiki. Dziekan zapytała również o zgodę na ogłoszenie konkursów dla nowych 

pracowników. Pierwszy konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Filozoficznych Podstaw 

Pedagogiki, a drugi dla profesora w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji. 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW poparła wniosek w sprawie ogłoszenia konkursów . 

 

VII. Uchwała w sprawie kryteriów zatrudniania asystentów i adiunktów. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, zapoznała Radę Wydziału z propozycją 

uchwały w sprawie kryteriów zatrudniania asystentów i adiunktów.  

Głos w sprawie zabrali dr hab. Ewa Skibińska, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, 

prof. dr hab. Joanna Madaliński-Michalak, dr hab. Roman Dolata, dr hab. Małgorzata Żytko, prof. 

UW. Dyskutowano nad kryterium oceny bardzo dobrego doktoratu oraz jednogłośnego przyjęcia 

obrony. Zwracano również uwagę na niejasne sformułowania językowe itp.  

Po wprowadzeniu proponowanych poprawek większością głosów, przy trzech 

wstrzymujących się, Rada Wydziału Pedagogicznego UW przyjęła uchwałę w sprawie kryteriów 

zatrudniania asystentów i adiunktów. (Uchwała 33/2014/2015, zał. nr 4) 

 

VIII. Zasięgnięcie opinii w sprawie zarządzenia dotyczącego pensum dydaktycznego. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę Wydziału z zarządzeniem dotyczącym 

planowania, ustalania wymiaru oraz zasad rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli 

akademickich na Wydziale Pedagogicznym UW i zapytał o uwagi w tej sprawie. 

Większość członków Rady Wydziału Pedagogicznego UW wyraziła pozytywną opinię  

w sprawie zarządzenia dotyczącego pensum dydaktycznego. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. 

 

IX. Uchwała w sprawie zmiany procedury procesu dyplomowania w Wydziale 

Pedagogicznym UW. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że proponowane zmiany procedury procesu 

dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW wynikają ze zmian w Regulaminie Studiów 

Uniwersytetu Warszawskiego i krótko omówił wprowadzane modyfikacje. 



Rada Wydziału Pedagogicznego UW jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany 

procedury procesu dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym UW. (Uchwała 34/2014/2015,  

zał. nr 5) 

 

X. Uchwała w sprawie dostosowania programów studiów. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę Wydziału z proponowanymi zmianami  

wynikającymi z ustawy o szkolnictwie wyższym. Po krótkich wyjaśnieniach Prodziekan poprosił  

o głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały. 

Rada Wydziału Pedagogicznego UW jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie dostosowania 

programów studiów. (Uchwała 35/2014/2015, zał. nr 6) 

 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zaapelował o refleksję nad programem studiów i zgłaszanie 

wszelkich uwag. Prodziekan poprosił również by wpisywane do USOS-a informacje były przemyślane 

i rzetelne.  

 

XI. Wolne wnioski 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poinformowała o nowych konkursach 

na granty. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poinformowała, że 25 marca o godz. 13.30 

w sali 507 odbędzie się wykład prof. Andrzeja Wiercińskiego, którego tematem będzie Odwaga 

bycia w świecie: Etyczny wymiar ludzkiej egzystencji. 

Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW, zapytała, czy można składać wnioski na 

środki z BST. Prodziekan dr hab. Anna Zielińska wyjaśniła, że wnioski można składać i jak tylko 

pieniądze wpłyną, zostaną rozdzielone. Prodziekan poinformowała również, że jest prowadzony audyt 

w sprawie BST, co oznacza, że będą sprawdzane dokumenty dotyczące rozdzielania środków. 

Prodziekan zaapelowała o składanie wszystkich wymaganych sprawozdań. 

Kierownik Biblioteki Wydziału Pedagogicznego mgr Urszula Pawłowicz ponowiła 

zaproszenie do korzystania z Czytelni jako miejsca dogodnego do prowadzenia zajęć, organizowania 

spotkań dydaktyczno-naukowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału 

 

 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała 

(na podstawie nagrania z obrad) 

 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 

 

 


