
PROTOKÓŁ Nr 1 

Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika UW 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika prof. dr hab. Zbigniew 

Izdebski powitał zebranych na pierwszym posiedzeniu Rady, zapytał, czy są uwagi do porządku 

obrad. Nikt z zebranych nie zgłosił uwag, zatem Przewodniczący Rady sprawdził, czy na sali 

jest kworum. Kworum zostało osiągnięte (24 obecnych, 15 pracowników samodzielnych). 

Przedstawił również Zastępcę Przewodniczącego RND – dra hab. Grzegorza Szumskiego, prof. 

ucz. 

PORZĄDEK OBRAD 

1. Wybór komisji skrutacyjnej 

Przewodniczący Rady rozpoczął procedurę wyboru komisji skrutacyjnej: poprosił 

o zgłoszenie się chętnych. Zgłosiły się kolejno: dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz., 

dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz oraz dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz., które zostały 

jednogłośnie wybrane do komisji skrutacyjnej w głosowaniu jawnym. 

2. Wybór Sekretarza Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika 

Następnie przewodniczący zaproponował na Sekretarza Rady Dyscypliny dr hab. 

Remigiusza Kijaka. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym zaaprobowali tę kandydaturę 

(1 głos wstrzymujący się). 

3. Podjęcie uchwały sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie 

Smogorzewskiej  

Przewodniczący prof. Izdebski poprosił sekretarza Komisji habilitacyjnej – dr hab. 

Remigiusza Kijaka – o zreferowanie postępowania. Sekretarz przedstawił skład komisji – 

przewodniczącego prof. Bogusława Śliwerskiego, sekretarza dr hab. Remigiusza Kijaka, 

recenzentów – prof. Józefę Bałachowicz, prof. Ewę Filipiak, dr hab. Małgorzatę Żytko, 

członków komisji – dr hab. Ewę Wysocką oraz dr hab. Romana Dolatę. Sekretarz zreferował 

przebieg posiedzenia Komisji z dnia 8 listopada 2019 r. oraz przeczytał cytaty z pozytywnych 

konkluzji wszystkich trzech recenzji. Następnie przedstawił pozytywne opinie członków 

Komisji oraz podsumowanie Przewodniczącego prof. Śliwerskiego. Przedstawił również 

wyniki głosowania. 

Przewodniczący prof. Izdebski zapytał zebranych, czy są pytania do sekretarza Komisji 

habilitacyjnej. Ze względu na brak pytań Przewodniczący RND zarządził przeprowadzenie 

głosowania tajnego w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego. Członkinie komisji 

skrutacyjnej rozdały karty do głosowania. Następnie głosy zostały przeliczone – liczba osób 

uprawnionych do głosowania: 18, obecnych: 15, oddano 15 głosów, 15 za, 0 przeciw 

i wstrzymujących się, 0 nieważnych. Wniosek przeszedł i Przewodniczący RND 

pogratulował obecnej na sali dr Smogorzewskiej. Następnie odczytał uchwałę Rady Naukowej 

Dyscypliny Pedagogika w sprawie nadania jej stopnia doktora habilitowanego. 



Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Joannie Smogorzewskiej 

stanowi Załącznik do protokołu. 

4. Podjęcie uchwały sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie 

Woynarowskiej-Sołdan 

Przewodniczący RND poprosił dr hab. Annę Kowalewską – sekretarza Komisji 

habilitacyjnej dr Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan – o przedstawienie sprawy. Dr hab. Anna 

Kowalewska przestawiła przebieg postępowania – skład komisji (przewodniczący – 

prof. dr hab. Zenon Gajdzica, sekretarz – dr hab. Anna Kowalewska, recenzenci – prof. dr hab. 

Andrzej Olubiński, dr hab. Beata Jachimczak, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, członkowie 

komisji – prof. dr hab. Grażyna Dryżałowska, dr hab. Ryszard Pęczkowski). Następnie 

przedstawiła przebieg posiedzenia z 8 lipca 2019 r., cytaty z pozytywnych konkluzji wszystkich 

recenzji oraz przebieg głosowania. 

Następnie Przewodniczący RND zapytał, czy są pytania. Wobec ich braku zarządził 

głosowanie. Komisja skrutacyjna przystąpiła do rozpoczęcia procedury głosowania. Po 

podliczeniu głosów Przewodniczący RND przedstawił wyniki – 19 osób uprawnionych, 

16 oddało głos, za – 15, przeciw – 0, wstrzymała się – 1. Przewodniczący RND odczytał 

uchwałę Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. 

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie 

Woynarowskiej-Sołdan stanowi Załącznik do protokołu. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania stopnia doktora mgr Annie Ludmile Grygoruk 

oraz mgr Magdalenie Czarneckiej 

Przewodniczący prof. Izdebski poprosił Dziekan prof. dr hab. Annę Zielińską 

o przedstawienie spraw dotyczących przewodów doktorskich. Prof. Anna Zielińska 

przedstawiła tytuł rozprawy doktorskiej mgr Anny Ludmily Grygoruk Zachowania 

komunikacyjne dzieci trzyletnich uczęszczających do przedszkola, której promotorem była 

dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk. Recenzentami byli dr hab. Agnieszka Nowak-

Łojewska oraz prof. dr hab. Józefa Bałachowicz. Prof. Zielińska podkreśliła, że komisja 

jednogłośnie pozytywnie opowiedziała się za nadaniem stopnia doktora. 

Następnie prof. Zielińska przedstawiła obronę mgr Magdaleny Czarneckiej. Rozprawa nosi 

tytuł Moja dzielnica, nasze miasto. Praktyki społeczno-kulturowe warszawskich grup 

dzielnicowych, promotorem pracy była prof. dr hab. Anna Wiłkomirska, a recenzentami prof. dr 

hab. Wojciech Burszta oraz dr hab. Paweł Rudnicki. Prof. Zielińska również podkreśliła, że 

komisja pozytywnie opowiedziała się za nadaniem stopnie doktora. Przewodniczący 

podziękował Pani Dziekan za informacje i przystąpił do procedury głosowania tajnego w 

sprawie nadania stopnia doktora mgr Grygoruk i mgr Czarneckiej. Komisja skrutacyjna rozdała 

karty do głosowania.   

Wyniki głosowania w sprawie mgr Grygoruk – uprawnionych – 21, obecni – 16, za – 16, 

przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 



Wyniki głosowania w sprawie mgr Czarneckiej uprawnionych – 21, obecni – 16, oddanych 

– 16, za – 16, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. 

Wobec wyników Przewodniczący RND przeczytał uchwały dotyczący nadania stopnia 

doktora mgr Grygoruk i mgr Czarneckiej. 

Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

pedagogika  mgr  Annie Grygoruk oraz Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika  mgr  Magdalenie Czarneckiej stanowią 

Załączniki do protokołu. 

6. Powołanie komisji ds. parametryzacji Wydziału Pedagogicznego UW 

Następnie Przewodniczący prof. Izdebski przeszedł do kwestii powołania komisji 

ds. parametryzacji Wydziału Pedagogicznego. Zaproponował, aby przewodniczącym został 

prof. Roman Dolata, który zajmował się wcześniej tymi kwestiami. Poprosił prof. Dolatę 

o zaproponowanie składu tej komisji. Następujące osoby zostały zgłoszone: dr Magdalena 

Kuleta-Hulboj, mgr Katarzyna Potrzebowska, dr Hanna Tomaszewska-Pękała, dr Zuzanna 

Wojciechowska, prof. Grzegorz Szumski i z ramienia IPSiR – dr hab. Aneta Ostaszewska. 

Przewodniczący RND poprosił prof. Dolatę o przewodniczenie. Następnie w głosowaniu 

jawnym powołano komisję – 1 osoba wstrzymała się, reszta głosowała za. Prof. Dolata wygłosił 

krótkie oświadczenie, zachęcając pracowników do publikowania. 

Przewodniczący RND prof. Izdebski rozwinął kwestię dotyczącą parametryzacji – liczby 

osób zaliczonych do dyscypliny na całym uniwersytecie (78) oraz kwestię zdobycia przez UW 

statusu uniwersytetu badawczego i implikacji tego faktu dla pedagogiki. Podniesiono kwestię 

niedziałającej PBN i potrzeby przesłania informacji dotyczących publikacji bezpośrednio na 

Wydział. Głos zabrała Dziekan WP prof. Wiłkomirska, która wytłumaczyła sprawę dotyczącą 

PBN i migracji danych do systemu PO-lon 2.0, oraz odpowiadała na pytania dotyczące 

parametryzacji. 

Wiceprzewodniczący RND dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz również zabrał głos 

w sprawie punktowania poszczególnych typów publikacji. Następnie odbyła się krótka 

dyskusja między prof. Zielińską, prof. Dolatą, prof. Wiłkomirską i prof. Szumskim na temat 

liczenia wysoko punktowanych publikacji we współautorstwie. 

Następnie Przewodniczący RND powiedział o liście członka Rady Doskonałości Naukowej 

prof. Bogusława Śliwerskiego – związane z potrzebą przedstawienia kandydatów do wpisania 

na listę recenzentów. 

Przewodniczący RND podniósł również kwestię zatwierdzenia kolejnych doktoratów – 

zapytał prof. Zielińską czy w najbliższym czasie odbędą się obrony doktoratów i czy 

posiedzenie RND ma odbyć się w grudniu. Prof. Zielińska odpowiedziała, że do 17 grudnia, 

czyli daty posiedzenia Rady Wydziału, przed którą możliwe by było posiedzenie Rady 

Naukowej Dyscypliny, nie odbędą się żadne obrony. Wobec tego Przewodniczący 

prof. Izdebski zaproponował kolejne posiedzenie RND na 14 stycznia 2020 r. 



Przy braku wolnych wniosków Przewodniczący RND podziękował z udział w posiedzeniu 

Rady, jeszcze raz pogratulował obecnej dr hab. Joannie Smagorzewskiej i następnie zamknął 

obrady. 
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