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Protokół nr 26 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 27 stycznia 2015 roku 

 

 
 

I. Przyjęcie porządku obrad.  

Obrady Rady rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska. Dziekan podziękowała za lata 

współpracy odchodzącej z Wydziału Pedagogicznego UW dr Sabinie Sawickiej-Wilgusiak. 

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad zatem w dalszej części wyglądał on następująco: 

II. Przyjęcie protokołu z dnia 16 grudnia 2014 r.  

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

IV. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Naumiuk  

i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej.  

V. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Witolda Wincenciaka  

i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej.  

VI. Sprawa odwołania dr Barbary Murawskiej.  

VII. Zmiany w uchwale w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok 

studiów w roku akademickim 2015/2016.  

VIII. Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku 

akademickim 2016/2017.  

IX. Propozycja zmian w strukturze i programach studiów – dyskusja wstępna.  

X. Zatwierdzenie list współpracowników dydaktycznych Wydziału na studiach stacjonarnych 

i niestacjonarnych w semestrze letnim.  

XI. Wolne wnioski. 

 

II. Przyjęcie protokołu z dnia 16 grudnia 2014 r. 

Protokół został przyjęty. 

 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

Pierwsza komunikaty przedstawiła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska: 

- prośba o wykorzystywanie urlopów w czasie ferii i przerw świątecznych. Niewykorzystany 

urlop przepada po trzech latach. 

- dr hab. Małgorzata Żytko została odznaczona Złotą Odznaką Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego.  
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Dr hab. Jan Rutkowski poinformował, że powstała komisja zajmująca się pisaniem Strategii 

Wydziału Pedagogicznego, która stanie się częścią Strategii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan 

dr hab. Anna Wiłkomirska mianowała dra hab. Rutkowskiego koordynatorem tych działań. 

Dr hab. Jan Rutkowski udział w komisji zaproponował drowi Krzysztofowi Pierścieniakowi  

i mgr Annie Szewczyk oraz zaprosił wszystkich chętnych do współpracy.  

 

Kolejne komunikaty przedstawiła Prodziekan dr hab. Anna Zielińska: 

- zostały rozesłane pisma dotyczące sprawozdania dla Rektora. Prodziekan poprosiła,  

aby w przygotowywanych materiałach umieszczać tylko informacje, których wymaga Rektor.  

- drogą elektroniczną zostały wysłane pisma do kierowników katedr i zakładów z prośbą  

o podanie publikacji z ostatnich trzech lat za co najmniej 10 punktów. Będą one wykorzystane 

do analizy możliwości uzyskania przez Wydział wyższej kategorii. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska dodała, że prośba o podanie publikacji wyżej 

punktowanych wynika również z tego, iż dane w Polskiej Bibliografii Naukowej są niekompletne.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała, że mgr Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak 

oferuje pomoc w sprawie uzupełniania bibliografii.  

 

Następnie komunikaty przedstawił Prodziekan dr hab. Rafał Godoń: 

- prośba o sprawne wprowadzanie wyników zaliczeń do USOS-a;  

- do 22 lutego należy wypełnić protokoły z egzaminów; 

- 29 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w sali 507 odbędzie się spotkanie poświęcone znaczeniu 

specjalności w zdobywaniu uniwersyteckiego wykształcenia pedagogicznego. Wprowadzenie  

do debaty przygotuje dr hab. Adam Fijałkowski.  

- 18 albo 19 lutego odbędzie się seminarium, na którym referat wygłosi gość z Uniwersytetu 

w Hajfie – prof. Hanan Alexander. 

 

IV. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Naumiuk  

i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że na Wydział wpłynęło pismo Centralnej 

Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego dr Agnieszki Naumiuk oraz wyznaczenia trzech członków komisji. 

Prodziekan powiedziała, że jako rozprawę habilitacyjną dr Naumiuk podała książkę Edukacja 

- partycypacja - zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów 

społecznych). 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska zapoznała Radę Wydziału z nową procedurą 

przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. Prof. dr hab. Wiesław Theiss uzupełnił informacje  

i wyjaśnił pojawiające się wątpliwości. 
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Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła Radę Wydziału o głosowanie w sprawie 

wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agnieszki Naumiuk. 

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 Pedagogicznego UW w tajnym głosowaniu podjęła uchwałę  

o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr  Agnieszki Naumiuk. (Uchwała 18/2014/2015, 

zał. nr 1) 

 

Kolejną kwestią było powołanie trzech członków komisji habilitacyjnej. Prodziekan  

dr hab. Anna Zielińska zaproponowała, aby sekretarzem komisji została dr hab. Ewa Skibińska, 

recenzentem – prof. dr hab. Jerzy Szmagalski, a członkiem komisji – dr hab. Rafał Godoń.  

Nie zgłoszono innych kandydatur, zatem Prodziekan poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

dr hab. Ewa Skibińska 

Liczba oddanych głosów:                              20                       

Liczba głosów „tak”:                               20 

Liczba głosów „nie”:                                0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                            0                   

Liczba głosów nieważnych:                                     0 

 

 Prof. dr ab. Jerzy Szmagalski 

 Liczba oddanych głosów:                              20                      

 Liczba głosów „tak”:                               20 

 Liczba głosów „nie”:                                                0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                             0                   

Liczba głosów nieważnych:                                      0 

 

 Dr hab. Rafał Godoń 

 Liczba oddanych głosów:                              20                       

 Liczba głosów „tak”:                               18 

 Liczba głosów „nie”:                                            0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                             2                   

Liczba głosów nieważnych:                                      0 
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W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę  

o powołaniu do komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Agnieszki Naumiuk  

następujących osób: dr hab. Ewy Skibińskiej, prof. dra hab. Jerzego Szmagalskiego i dra hab. Rafała 

Godonia. (Uchwała 19/2014/2015, zał. nr 2) 

 

V. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Witolda Wincenciaka  

i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów 

wystosowała do Wydziału Pedagogicznego pismo w sprawie wyrażenia zgody  

na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Witolda Wincenciaka i wyznaczenia trzech 

członków komisji. Prodziekan dr hab. Anna Zielińska zapoznała Radę Wydziału  

z dorobkiem naukowym dra Wincenciaka, a dr hab. Janina Kamińska krótko scharakteryzowała 

tematykę jego publikacji. Następnie Prodziekan poprosiła o głosowanie w sprawie wyrażenia zgody 

na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dra Witolda Wincenciaka. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                           21                      

Liczba głosów „tak”:                            20         

Liczba głosów „nie”:                              1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                          0                  

Liczba głosów nieważnych:                 0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę  

o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dra Witolda Wincenciaka. (Uchwała 20/2014/2015, 

zał. nr 3) 

 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska na członków komisji zaproponowała: dra hab. Adama 

Fijałkowskiego (sekretarz), dr hab. Janinę Kamińską (recenzent) oraz dra hab. Jan Rutkowskiego 

(członek komisji). 

Nie zgłoszono innych kandydatów. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła o głosowanie w sprawie powołania komisji 

habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Witolda Wincenciaka. 

Wyniki głosowania 

Dr hab. Adam Fijałkowski 

Liczba oddanych głosów:                            21                       

Liczba głosów „tak”:                            20   

Liczba głosów „nie”:                                            0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                         0                   

Liczba głosów nieważnych:                                  1 
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Dr hab. Janina Kamińska  

Liczba oddanych głosów:                          21                       

Liczba głosów „tak”:                           21            

Liczba głosów „nie”:                                            0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                        0                   

Liczba głosów nieważnych:                                 0 

 

Dr hab. Jan Rutkowski 

Liczba oddanych głosów:                           21                       

Liczba głosów „tak”:                            21     

Liczba głosów „nie”:                                             0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                         0                   

Liczba głosów nieważnych:                                  0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę  

o powołaniu do komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dra Witolda Wincenciaka 

następujących osób: dra hab. Adama Fijałkowskiego, dr hab. Janiny Kamińskiej i dra hab. Jana 

Rutkowskiego. (Uchwała 21/2014/2015, zał. nr 4) 

 

VI. Sprawa odwołania dr Barbary Murawskiej.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że wpłynęło odwołanie dr Barbary 

Murawskiej od uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego UW z 16 grudnia 2014 roku w sprawie 

odmowy przyznania stopnia doktora habilitowanego. Prodziekan zapoznała Radę z treścią odwołania.  

Głos w sprawie zabrały prof. dr hab. Andrea Folkierska i dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska. 

Obie poparły odwołanie; zasugerowały jednak korektę treści odwołania. 

Po krótkiej dyskusji Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła Radę Wydziału 

Pedagogicznego UW o głosowanie w sprawie przyjęcia odwołania dr Barbary Murawskiej od uchwały 

Rady Wydziału Pedagogicznego odmawiającej przyznania stopnia doktora habilitowanego. 

Prodziekan poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                        

 Liczba głosów „tak”:                    18 

 Liczba głosów „nie”:                     0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:             2                   

Liczba głosów nieważnych:                     0 

 W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę o przyjęciu 

odwołania dr Barbary Murawskiej. (Uchwała 22/2014/2015, zał. nr 5) 
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VII. Zmiany w uchwale w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego  

na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń przedstawił członkom Rady Wydziału Pedagogicznego 

propozycje zmian w uchwale w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów 

w roku akademickim 2015/2016. Zaproponowano m.in. zmianę limitów przyjęć i limitów w grupach, 

zrezygnowano z odpłatności za studia w języku angielskim oraz przelicznika punktów w ramach 

kwalifikacji na studiach drugiego stopnia, zmieniono procedurę składania wniosków o przeniesienie.  

Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska zapytała o różnice w limitach grup na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska wyjaśniła, że studia 

niestacjonarne odbywają się w innym trybie i dlatego wymagają innych limitów. 

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

zatwierdzenia zmian w uchwale. 

W jawnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego większością głosów, przy jednym 

wstrzymującym się, przyjęła uchwałę w sprawie zmian zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego  

na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016. (Uchwała 23/2014/2015, zał. nr 6) 

 

VIII. Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów  

w roku akademickim 2016/2017.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę Wydziału Pedagogicznego z propozycjami  

w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 

2016/2017. Następnie Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia 

uchwały dotyczącej zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 

2016/2017.  

Rada Wydziału Pedagogicznego UW w jawnym głosowaniu przyjęła uchwałę. (Uchwała 

24/2014/2015, zał. nr 7) 

 

IX. Propozycja zmian w strukturze i programach studiów – dyskusja wstępna.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zaznaczył, że przedstawiony bardzo szkicowy projekt zmian 

w strukturze i programach Wydziału jest tylko przyczynkiem do dyskusji. Ustawa o szkolnictwie 

wyższym wprowadza zmiany dotyczące dydaktyki, które zmuszają do zmian w programie studiów. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń jeszcze raz krótko przedstawił najważniejsze postulaty zawarte  

w ustawie i omówił propozycje przygotowane przez kolegium dziekańskie. Prodziekan podkreślił,  

że – opracowując nową strukturę – trzeba mieć na myśli dobro całego Wydziału, a nie poszczególnych 

jednostek. W celu uniknięcia zagrożenia, że nie będzie wystarczającej liczby studentów zagrożenia 

konieczne jest ograniczenie ilości kierunków i specjalności. Zespół dziekański zaproponował dwa 

kierunki na studiach pierwszego stopnia i dwa na studiach drugiego stopnia. Na studiach pierwszego 

stopnia jeden kierunek o profilu ogólnoakademickim z trzema specjalnościami, a drugi o profilu 
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praktycznym z czterema specjalnościami. Na studiach drugiego stopnia oba kierunki 

ogólnoakademickie. Prodziekan kilkakrotnie powtórzył, że to jest jedynie materiał do dyskusji 

przygotowany przez zespół dziekański. Prodziekan dr hab. Godoń powiedział, że chciałby utrzymać 

dotychczasową dydaktykę tylko w nieco innej strukturze. Po dość szczegółowym wprowadzeniu 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zaprosił wszystkich do dyskusji. 

Dr hab. Krystyna Pankowska wyraziła swoje zaniepokojenie tym, że nowa struktura 

spowoduje rezygnację z niektórych zajęć. Zapytała także, czy studia podyplomowe mogą być 

prowadzone, jeśli nie ma specjalności. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska wyjaśniła, że nie obowiązują już przepisy ograniczające 

dostosowywanie studiów podyplomowych do specjalności wydziałów. 

Dr Jerzy Marek zaproponował, aby nie rezygnować z tego, co się sprawdza i zwrócił uwagę 

na brak w proponowanej strukturze specjalności Pedagog szkolny, doradca edukacyjno-zawodowy.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami – każdy 

absolwent Wydziału Pedagogicznego może być pedagogiem w szkole. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska wyjaśniła, że licencjat daje absolwentom uprawnienia do 

pracy w szkołach podstawowych, dlatego specjalność doradcy zawodowego na studiach pierwszego 

stopnia jest bezzasadna. 

Dr Jerzy Marek zapytał, co będzie z seminariami dyplomowymi po rezygnacji z niektórych 

specjalności. 

Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk szczególną uwagę zwróciła na to, że nauczyciel 

edukacji przedszkolnej musi mieć przygotowanie w zakresie prowadzenia zajęć z języka obcego  

i zapytała o zasadność tworzenia specjalności Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna bez języka 

angielskiego. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń powiedział, że nie wszyscy kandydaci są zainteresowani 

studiami z językiem angielskim ze względu na słabe umiejętności językowe. Prodziekan stwierdził 

również, że dokształcanie nauczycieli edukacji przedszkolnej w kwestii nauczania języka obcego daje 

szansę na otwieranie studiów podyplomowych. Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk wyjaśniła, 

że nie ma naboru na takie studia. 

Prof. dr hab. Andrea Folkierska zapytała, jak ma się kierunek do profili i wyraziła wątpliwość 

czy specjalność Pomoc społeczna dziecku i rodzinie spełnia założenia profilu ogólnoakademickiego. 

Sprawa podziału na profil praktyczny i ogólnoakademicki wywołała szeroką dyskusję. 

Zastanawiano się nad zasadnością tworzenia takiego podziału oraz zgłaszano wnioski,  

że na uniwersytecie powinien być tylko profil ogólnoakademicki. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że studia powinny mieć kierunek, a każdy kierunek 

- profil. 
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Prodziekan dr hab. Anna Zielińska powiedziała, że profil ogólnoakademicki wskazuje 

na szerszą refleksję połączoną z badaniami i przyznała, że popiera pomysł stworzenia tylko profili 

ogólnoakademickich. 

Dr hab. Małgorzata Żytko uznała, że podtekst, który się kryje pod stwierdzeniem, że profil 

ogólnoakademicki jest lepszy, a praktyczny gorszy, jest absurdalny. Powiedziała, że nie wyobraża 

sobie kształcenia nauczycieli bez prowadzania badań. Refleksja teoretyczna i praktyczna powinny być 

ściśle powiązane. Zaproponowała także włączenie terapii pedagogicznej i edukacji artystycznej  

do edukacji początkowej.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska uznała, że nie ma przeciwwskazań, aby profil 

ogólnoakademicki dawał kwalifikacje nauczycielskie. 

Dr Małgorzata Przanowska zaapelowała, aby profil ogólnoakademicki był dominujący. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zaproponował, aby nie skupiać się na podziałach na profile, 

ale stworzyć jak najlepszy program studiów. 

Prof. dr hab. Wiesław Theiss wyraził uznanie dla przygotowanego projektu, u podłoża którego 

leży koncentracja, która wyprowadza Wydział z rozproszenia, które panowało. Przyznał również,  

że terapia pedagogiczna nie znajduje się w kompetencjach pedagogiki społecznej i specjalnej.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że pomysł połączenia terapii pedagogicznej  

z pedagogiką specjalną wiązał się z połączeniem nauczyciela terapeuty z nauczycielem 

wspomagającym.  

Dr hab. Krystyna Pankowska zauważyła, że nie ma w Polsce wydziałów pedagogicznych bez 

treści artystycznych w nazwie specjalności. 

Dr hab. Ewa Skibińska zaproponowała, aby proces decyzyjny w sprawie nowej struktury  

i programu studiów nie był procesem pośpiesznym. Uznała, że zmiany należy opracowywać powoli, 

nie niszcząc tego, co zostało wcześniej wypracowane. Zwróciła także uwagę na konieczność 

stworzenia programu, który będzie atrakcyjny dla studentów. Dr hab. Skibińska stwierdziła, że należy 

pochylić się nad pewnymi nazwami zaproponowanymi w przedstawionym materiale oraz 

przeanalizować, ile osób straci możliwość prowadzenia zajęć.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska zapewniła, że takie analizy są prowadzone. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poinformował, że w maju ma być gotowy program 

pierwszego stopienia studiów. Prodziekan jeszcze raz podkreślił, że chodzi o wykorzystanie tego, 

co już zostało zrobione, uporządkowanie tego, co jest i poprawienie tego, co nie wychodzi. Zapewnił, 

że nikt nie chce wszystkiego burzyć.  

Dr hab. Maria Kolankiewicz powiedziała, że podłożem specjalności Pomoc społeczno-

wychowawcza dziecku i rodzinie jest pedagogika społeczna. Poparła pomysł łączenia, a tym samym 

współpracy z Katedrą Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej. Dr hab. Kolankiewicz 

zauważyła także, że dobry wychowawca umie analizować i badać to, co robi  

oraz refleksyjnie odnosić się do dzieciny, w której działa. Kierownik Zakładu  Problemów 
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Społecznych Dziecka i Rodziny powiedziała, że – kształcąc studentów – ma na uwadze to, że kiedyś 

staną przed konkretnym dzieckiem lub sytuacją i wszelka refleksja jest im potrzebna. 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka podzieliła się swoimi 

spostrzeżeniami z Dni Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego oraz rekrutacji, na których spotyka się 

z kandydatami na studia. Marta Siedlecka przyznała, że dla ucznia liceum profil praktyczny brzmi 

ciekawiej, gdyż sugeruje, że wtedy zdobywa wiedzę praktyczną. Przyznała także, że wybór 

specjalności podczas rekrutacji często bywa przypadkowy. Przedstawicielka studentów 

zaproponowała, aby pracownicy naukowi Wydziału Pedagogicznego również brali udział w Dniach 

Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego, pozwoli to poznać oczekiwania kandydatów. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zaproponował, aby nie likwidować profilu praktycznego. 

Dr hab. Grażyna Dryżałowska stwierdziła, że warto zastanowić się należy zastanówmy się, 

kogo Wydział chce w przyszłości kształcić. Rynek pracy za parę lat będzie inny niż obecnie. W tym 

kontekście należy patrzeć na atrakcyjność studiów i tworzyć Wydział, który przyciągnie studentów.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska powiedziała, że z decyzjami w kwestii profili boryka się 

wiele wydziałów. Poinformowała również, że planowane jest przeprowadzenie na pierwszym roku 

studiów badania dotyczącego źródeł wiedzy o wydziale i motywach wyboru takiego kierunku studiów. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń podziękował wszystkim za głosy i zaprosił na czwartkową 

debatę będącą kontynuacją dzisiejszej dyskusji.  

 

X. Zatwierdzenie list współpracowników dydaktycznych Wydziału na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę z listą współpracowników Wydziału. Po 

krótkich wyjaśnieniach Prodziekan poprosił o głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy 

współpracowników.  

W jawnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego jednogłośnie zatwierdziła listę 

współpracowników. 

 

XI. Wolne wnioski. 

Dr hab. Krystyna Pankowska zachęciła wszystkich do przeczytania pierwszej polskiej 

powieści kampusowej „100 dni bez słońca” Wita Szostaka. 

Redaktor naczelny „Kwartalnika Pedagogicznego” dr hab. Adam Fijałkowski poinformował, 

że zostały już wydane wszystkie numery czasopisma z 2014 r. Nakład powinien zostać rozesłany 

w ciągu tygodnia. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska ponowiła prośbę o podpisywanie umów  

z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego. 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka przekazała członkom Rady 

Wydziału Kalendarze Akademickie i poinformowała, że każda osoba z Wydziału pedagogicznego, 
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która chciałaby otrzymać taki kalendarz, powinna skontaktować się z Zarządem Samorządu 

Studentów. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska przywitała Emilię Solnicę - nową przedstawicielkę 

doktorantów w Radzie Wydziału. 
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