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PROTOKÓŁ NR 2 

Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika  

z dnia 14 stycznia 2020 r. 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski 

otworzył trzecie posiedzenie Rady.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych o uzupełnionym porządku obrad. 

Obrady uzupełniono o 3 punkty: 

 pkt. 4.4 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony 

mgr Katarzyny Czai oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie 

terminu obrony. 

 pkt. 4.5 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony 

mgr Joanny Kuźmicz oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie 

terminu obrony. 

 pkt. 5. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad 

rekrutacji do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim. 

Rada jednomyślnie przyjęła porządek obrad z uzupełnieniami. 

 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia  

26 listopada 2019 r.  

Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych, że termin kolejnej Rady planowany jest 

na dzień 4 lutego 2020 r. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że posiedzenie Rady będzie protokołowane 

przez mgr Magdalenę Bujak. Została krótko omówiona współpraca z Biurem Rad Naukowych 

Dyscyplin. 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że uchwały będą publikowane w Dzienniku 

Uchwał dla Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika. 

 

4. Przewody doktorskie: 

Przewodniczący Rady odczytał pismo prof. Pawła Swianiewicza w sprawie wyznaczenia 

promotorów prac doktorskich w dziedzinie nauk społecznych: 
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Mgr Dobrawa Aleksiak – dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz.(promotor) 

Mgr Danuta Parlak – dr hab. Zofia Szarota, prof. ucz.(promotor) 

Mgr Nigina Misiorova – prof. Joanna Madalińska-Michalak (promotor) 

Mgr Urszula Kretkowska – dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz.(promotor) 

Mgr Julia Stępniewska – dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz.(promotor)  

Przewodniczący Rady wyznaczył osoby do Komisji Skrutacyjnej: 

1. dr Magdalena Kuleta-Hulboj 

2. dr Ewa Dębska 

3. dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz 

  

4.1 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony 

mgr Eweliny Olgi Zubali oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie 

terminu obrony. 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przegłosowała jednogłośnie skład Komisji 

egzaminacyjnej: 

Skład Komisji do przeprowadzenia obrony: 

1. prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Przewodnicząca 

2. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz – Członek Komisji (promotor) 

3. dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ – Członek Komisji (recenzent) 

4. prof. dr hab. Bożena Matyjas – Członek Komisji (recenzent) 

5. prof. dr hab. Zbigniew Izdebski – Członek Komisji (egzaminator) 

6. dr hab. Remigiusz Kijak –  Członek Komisji (egzaminator) 

7. dr hab. Maria Kolankiewicz, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

8. dr hab. Agnieszka Naumiuk –  Członek Komisji (egzaminator) 

9. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. – Członek Komisji (egzaminator) 

W krótkiej dyskusji został omówiony sposób głosowania. 

Przewodniczący Rady, po zabraniu głosu przez dr hab. Annę Zielińską, prof. ucz., 

zadecydował, że termin publicznej obrony zostanie wyznaczony w późniejszym terminie. 

Przy kworum: uprawnionych – 19 osób, obecnych na sali – 18 osób, Rada podjęła uchwałę w 

sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Eweliny Olgi 

Zubali głosami: 

Za oddano – 17 głosów 

Przeciw oddano – 0 głosów 

Wstrzymało się – 0 głosów 

Głosów nieważnych – 1głos 

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 
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4.2 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony 

mgr Pauliny Marchlik oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie 

terminu obrony. 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przegłosowała jednogłośnie skład Komisji 

egzaminacyjnej: 

Skład Komisji do przeprowadzenia obrony: 

1. prof. dr hab. Anna Wiłkomirska – Przewodnicząca 

2. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz – Członek Komisji (promotor) 

3. prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak – Członek Komisji (recenzent) 

4. prof. dr hab. Tadeusz Pilch – Członek Komisji (recenzent) 

5. dr hab. Anna Kowalewska – Członek Komisji (egzaminator) 

6. prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Członek Komisji (egzaminator) 

7. dr hab. Barbara Murawska – Członek Komisji (egzaminator) 

8. dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. – Członek Komisji (egzaminator) 

9. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Marchlik pt.: „Rodzinne, edukacyjne 

i środowiskowe uwarunkowania wczesnego porzucania szkoły” odbędzie się w dniu 24 stycznia 

2020 r. o godz. 13:30, w sali konferencyjnej Wydziału Pedagogicznego UW. 

Przy kworum: uprawnionych – 19 osób, obecnych na sali – 18 osób, Rada podjęła uchwałę w 

sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Pauliny 

Marchlik głosami: 

Za oddano – 18 głosów 

Przeciw oddano – 0 głosów 

Wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 

  

4.3 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Igi 

Weroniki Kazimierczyk oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie 

terminu obrony. 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przegłosowała jednomyślnie skład Komisji 

egzaminacyjnej: 

Skład Komisji do przeprowadzenia obrony: 

dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz – Przewodnicząca 

dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz – Członek Komisji (Promotor) 

dr hab. Bogusława Dorota Gołębniak, prof. ucz – Członek Komisji (recenzent) 
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prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska – Członek Komisji (recenzent) 

dr hab. Adam Fijałkowski, prof. ucz. – Członek Komisji (egzaminator) 

prof. dr hab. Joanna Madalińską -Michalak – Członek Komisji (egzaminator) 

dr hab. Barbara Murawska – Członek Komisji (egzaminator) 

dr hab. Agnieszka Naumiuk – Członek Komisji (egzaminator) 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Igi Weroniki Kazimierczyk pt.: „Nuda szkolna 

i  jej oblicza” odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r., o godz. 13:30 w sali konferencyjnej 

Wydziału Pedagogicznego UW. 

Przy kworum: uprawnionych – 19 osób, obecnych na sali – 18 osób, Rada podjęła uchwałę  

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Igi 

Weroniki Kazimierczyk głosami: 

Za oddano – 18 głosów 

Przeciw oddano – 0 głosów 

Wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 

  

4.4 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony  

mgr Katarzyny Czai oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie terminu 

obrony. 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przegłosowała jednomyślnie skład Komisji 

egzaminacyjnej: 

Skład Komisji do przeprowadzenia obrony: 

1. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz – Przewodnicząca 

2. prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Członek Komisji (promotor) 

3. dr Dobromir Dziewulak – Członek Komisji (promotor pomocniczy) 

4. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej) – Członek Komisji (recenzent) 

5. prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Członek 

Komisji (recenzent) 

6. dr hab. Roman Dolata, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

7. dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

8. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

Przewodniczący Rady, po zabraniu głosu przez dr hab. Annę Zielińską, prof. ucz., 

zadecydował, że termin publicznej obrony zostanie wyznaczony w późniejszym terminie. 

Przy kworum: uprawnionych – 19 osób, obecnych na sali – 18 osób, Rada przyjęła uchwałę w 

sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Katarzyny 

Czai głosami: 
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Za oddano – 18 głosów 

Przeciw oddano – 0 głosów 

Wstrzymało się-0 głosów 

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 

  

4.5 Sprawa przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony 

mgr Joanny Kuźmicz oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie 

terminu obrony. 

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przegłosowała jednomyślnie skład Komisji 

egzaminacyjnej: 

Skład Komisji do przeprowadzenia obrony: 

1. dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz – Przewodniczący 

2. prof. dr hab. Mirosław S. Szymański – Członek Komisji (promotor) 

3. dr hab. Aleksandra Tłuściak-Deliowska, prof. APS – Członek Komisji (recenzent) 

4. dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ – Członek Komisji (recenzent) 

1. dr hab. Roman Dolata, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

2. dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

3. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz – Członek Komisji (egzaminator) 

Przewodniczący Rady, po zabraniu głosu przez dr hab. Annę Zielińską, prof. ucz., 

zadecydował, że termin publicznej obrony zostanie wyznaczony w późniejszym terminie. 

Przy kworum: uprawnionych – 19 osób, obecnych na sali – 18 osób, Rada podjęła uchwałę 

w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Joanny 

Kuźmicz głosami: 

Za oddano – 18 głosów 

Przeciw oddano – 0 głosów 

Wstrzymało się – 0 głosów 

Uchwała została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 

 

5. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji do 

Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim. 

Przewodniczący Rady odczytał pismo Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia dr hab. 

Jolanty Choińskiej-Mika, prof. ucz., skierowane do rad naukowych dyscyplin, w sprawie 

wyrażenia opinii rad na temat nowych zasad rekrutacji do szkół doktorskich. 

Punkt porządku obrad zreferowała dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. 
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W dyskusji nad projektem uchwały wzięły udział, w kolejności wystąpień: prof. Anna 

Wiłkomirska, dr hab. Roman Dolata, prof. ucz., dr hab. Barbara Murawska, dr hab. Anna 

Zielińska, prof. ucz., dr hab. Paulina Sosnowska, dr hab. Grzegorz Szumski, prof. ucz. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Rady Naukowej Dyscypliny 

Pedagogika w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego 

w sprawie zasad rekrutacji do Szkół Doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim, 

z rekomendacjami Rady.  

W głosowaniu jawnych członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali przyjęcie Uchwały 

głosami: 

 

Za oddano – 23 głosy 

Przeciw oddano – 0 głosów 

Wstrzymało się – 2 głosy 

Przewodniczący Rady poprosił, aby członkowie Rady wyrazili swą opinię w sprawie 

rekomendacji do uchwały w głosowaniu korespondencyjnym (elektronicznym) do dnia  

15 stycznia 2020 r. do godz.: 12:00. 

Po przeprowadzeniu głosowania korespondencyjnego odnośnie przedstawionego projektu 

uchwały Senatu w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie 

Warszawskim, Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przedstawiła następujące rekomendacje 

i sugestie zmian w proponowanych zasadach rekrutacji do szkół doktorskich: 

1. w § 18 ust.9 zdanie: „Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem jest nagrywana przez 

sekretarza zespołu kwalifikacyjnego, chyba, że kandydat nie wyrazi na to zgody” – skreślić 

całe zdanie lub fragment „…chyba że kandydat nie wyrazi na to zgody.” 

Uzasadnienie: 

1. Postępowanie rekrutacyjne o charakterze konkursowym musi stwarzać równe warunki 

wszystkim kandydatom, dlatego należy albo zrezygnować z nagrywania (lepsze rozwiązanie) 

albo nagrywać wszystkie rozmowy. 

2. Nagrywanie przebiegu i przechowywanie nagrań tego typu nie jest stosowane na innych 

egzaminach i nie jest zgodne z zasadami etycznymi na Uniwersytecie Warszawskim. 

 

W związku z brakiem wolnych wniosków posiedzenie Rady zostało zamknięte przez 

Przewodniczącego. 

 

Protokolantka: Przewodniczący Rady Naukowej 

Dyscypliny Pedagogika: 

Magdalena Bujak Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski 

 


