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PROTOKÓŁ NR 3 

Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika  

z dnia 04 lutego 2020 r. 

 

 
1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika - prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski 
otworzył trzecie posiedzenie Rady, witając zebranych członków i zaproszonych gości.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady poinformował zgromadzonych o zmianach w porządku obrad.  
Z uwagi na zapowiedziane na godz. 15:30 spotkanie z kandydatem na Rektora UW -  
prof. dr. hab. Andrzejem Tarleckim, z porządku obrad zostaje zdjęty punkt 6, a punkt 7.3. zostaje 
przełożony na kolejne - marcowe posiedzenie Rady. Przewodniczący poinformował także o zmianie 
kolejności w omawianiu punktów porządku. Punkt 8.1. dotyczący postępowania habilitacyjnego dra 
Krzysztofa Wąża, omówiony zostanie przed sprawami dotyczącymi przewodów doktorskich,  
a przewodniczenie w tym punkcie zostanie przekazane Zastępcy Przewodniczącego. 

 Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych, czy zgłaszają uwagi do zaproponowanej wersji 
porządku obrad. Nie zgłoszono uwag.  

Rada jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi  zmianami. 

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 14 stycznia 2020 r.  

Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych, czy zgłaszają uwagi do rozesłanej 
wersji  protokołu z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 14 stycznia br.  
Nie zgłoszono uwag.  

Członkowie Rady jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem protokołu. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że lutowe posiedzenie Rady będzie 
protokołowane przez mgr Magdalenę Bujak z Biura Rad Dyscyplin, przy współpracy z  
mgr inż. Ewą Bankiewicz.  

4. Wybór Komisji skrutacyjnej 

Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłoszenie 3 kandydatów do komisji skrutacyjnej. Do 
Komisji Skrutacyjnej zostały wskazane następujące osoby: 

1. dr Agnieszka Wołowicz, 
2. dr Małgorzata Przanowska, 
3. dr hab. Agnieszka Naumiuk. 

 
6. Omówienie ram działalności Rady Naukowej dyscypliny Pedagogika 

Punkt skreślony z porządku obrad. 
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7. Przewody doktorskie: 

Przewodniczący Rady oddał głos referującej sprawy przewodów doktorskich dr hab. Annie 
Zielińskiej - Prodziekan ds. naukowych Wydziału Pedagogicznego. Dr hab. Anna Zielińska przystąpiła do 
omawiania spraw przewodów doktorskich. 

7.1. mgr Paulina Marchlik - nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uchwała 
Nr  13) 

Dr hab. Anna Zielińska poinformowała, iż publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr Pauliny Marchlik pt.: „Rodzinne, edukacyjne i środowiskowe uwarunkowania wczesnego porzucania 
szkoły” odbyła się w dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 13:30, w sali konferencyjnej Wydziału 
Pedagogicznego UW, przed Komisją Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w składzie: 

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

 
Dr hab. Anna Zielińska poinformowała, iż publiczna obrona rozprawy doktorskiej zakończyła się 

wynikiem pozytywnym. Komisja wnioskuje do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika o podjęcie 
uchwały o nadaniu mgr Paulinie Marchlik stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. 

 
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Głos zabrał recenzent - prof. dr hab. Tadeusz Pilch, 

gratulując promotor podopiecznej i wysokiej jakości rozprawy doktorskiej. 
 

Wobec braku innych głosów, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały 
Nr 13 w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika mgr Paulinie 
Marchlik. 
 

Przy kworum – 21 osób uprawnionych do głosowania i obecnych na sali – 17 osobach, Rada w 
głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie nadania mgr Paulinie Marchlik stopnia doktora nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika.  
 
Oddano głosów: 
Ogółem – 17 
Za – 17  
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
Nieważnych –   0  
Uchwała Nr 13 została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 
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7.2. mgr Agnieszka Dominika Rutkowska-Sagata - przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do 
publicznej obrony (Uchwała Nr 14) oraz wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej  
i ustalenie terminu obrony 

Dr hab. Anna Zielińska poinformowała, iż mgr Agnieszka Dominika Rutkowska-Sagata, używająca 
jednego imienia Agnieszka, zdała wszystkie wymagane prawem egzaminy oraz, że wpłynęły obie 
pozytywne recenzje. Wobec powyższego pod głosowanie poddaje się sprawę przyjęcia rozprawy 
doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony mgr Agnieszki Rutkowskiej-Sagaty. 

Przy kworum – 19 osób uprawnionych do głosowania i obecnych na sali – 16 osobach, Rada 
podjęła w głosowaniu tajnym Uchwałę Nr 14 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do 
publicznej obrony mgr Agnieszki Dominiki Rutkowskiej-Sagaty. 

Oddano: 
Ogółem – 16 
Za – 14 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
Wstrzymało się – 0 głosów 
Nieważnych –  0 głosów 
Uchwała Nr 14 została odczytana przez Przewodniczącego Rady. 

Następnie, Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika przegłosowała jednomyślnie skład Komisji 
egzaminacyjnej.  

Skład Komisji do przeprowadzenia obrony mgr Agnieszki Dominiki Rutkowskiej-Sagaty: 

dr hab. Anna Zielińska, prof. ucz –  Przewodniczący 
prof. dr hab. Krystyna Milczarek-Pankowska  –  Członek Komisji (promotor)  
dr Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz   –  Członek Komisji (promotor pomocniczy) 
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz  –  Członek Komisji (recenzent) 
prof. dr hab. Dariusz Kubinowski –  Członek Komisji (recenzent) 
prof. dr hab. Henryk Depta  –  Członek Komisji (egzaminator) 
dr hab. Janina Kamińska, prof. ucz –  Członek Komisji (egzaminator) 
dr hab. Mirosław Pęczak –  Członek Komisji (egzaminator) 
dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz –  Członek Komisji (egzaminator) 

         

Przewodniczący Rady, po wyjaśnieniach udzielonych przez dr hab. Annę Zielińską, zadecydował, 
że termin publicznej obrony zostanie podany do wiadomości Rady na kolejnym posiedzeniu. 

7.3 mgr Dorota Anna Pietrzyk - przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony oraz 
wyznaczenie składu komisji egzaminacyjnej i ustalenie terminu obrony 

Punkt zdjęty z porządku obrad. 

7.4. ustalenie terminów publicznej obrony  

Dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że udało się uzgodnić z recenzentami oraz promotorami 
terminy dwóch obron. Wobec braku innych głosów, Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika zatwierdziła 
jednomyślnie zaproponowane terminy publicznej obrony : 

 mgr Katarzyna Czaja – 21 lutego 2020 r., godz. 13:30, 
 mgr Joanna Kuźmicz – 28 lutego 2020 r., godz. 13:30. 
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8. Postępowanie habilitacyjne  

8.1. dr Krzysztof Wąż - nadanie stopnia doktora habilitowanego 

    Przewodniczący Rady przekazał przewodniczenie obradom w tym punkcie dr hab. Grzegorzowi 
Szumskiemu, który udzielił głosu dr hab. Marii Kolankiewicz - sekretarz Komisji habilitacyjnej w 
postępowaniu habilitacyjnym dra Krzysztofa Wąża. 

    Dr hab. Maria Kolankiewicz przystąpiła do zreferowania przebiegu postępowania habilitacyjnego dra 
Krzysztofa Wąża. Przypomniała skład Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw 
Stopni i Tytułów w dniu 8 października 2019 r.:  

 Prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik - Przewodniczący komisji 
 Dr hab. Maria Kolankiewicz- Sekretarz komisji 
 Dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM - Recenzent 
 Dr hab. Ewa Bielska- Recenzent 
 Dr hab. Remigiusz Kijak - Recenzent 
 Dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ - Członek komisji 
 Prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka  - Członek komisji. 

    Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą dorobku naukowego, dydaktycznego i 
popularyzatorskiego dra Krzysztofa Wąża, a także opiniami (4 pozytywne) i recenzjami (2 pozytywne,  
1 negatywna), zebrała się w dniu 14 stycznia 2020 r. Dr hab. Maria Kolankiewicz pokrótce zreferowała 
posiedzenie Komisji. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym opowiedzieli się za nadaniem 
habilitantowi stopnia doktora habilitowanego. Protokół z posiedzenia Komisji habilitacyjnej został 
rozesłany do członków Rady wraz ze stosownymi uchwałami i uzasadnieniem.  

Komisja habilitacyjna wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania  dr. Krzysztofowi Wążowi 
stopnia doktora habilitowanego i wnioskuje do Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika o podjęcie 
uchwały o nadaniu dr. Krzysztofowi Wążowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika. Następnie, Sekretarz komisji podziękowała za uwagę. 

    Zastępca Przewodniczącego Rady otworzył dyskusję. W dyskusji dotyczącej podsumowania 
postępowania habilitacyjnego o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Wążowi wzięli 
udział, w kolejności wystąpień: prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka i dr hab. Remigiusz Kijak. 

 Następnie, Zastępca Przewodniczącego Rady poddał pod głosowanie przyjęcie Uchwały Nr 15 
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Wążowi. 

   Przy kworum – 19 osób uprawnionych do głosowania i obecnych na sali – 16 osobach, Rada podjęła w 
głosowaniu tajnym Uchwałę Nr 15 w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie pedagogika dr. Krzysztofowi Wążowi.  

Oddano głosów: 
Ogółem – 16 
Za – 13  
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 3  
Nieważnych –   0  
Uchwała Nr 15 została odczytana przez Zastępcę Przewodniczącego Rady.  
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9. Wolne wnioski  

Przewodniczący Rady zapytał zebranych czy są wolne wnioski.  

Głos zabrał dr hab. Grzegorz Szumski odczytując fragmenty listu JM Rektora UW dotyczącego 
spotkania w sprawie projektów badawczych, które odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego. Zaapelował 
o liczny udział w spotkaniu. 

Apel Zastępcy Przewodniczącego Rady zdecydowanie poparła prof. dr hab. Anna Wiłkomirska. 

Dr hab. Anna Zielińska zaprosiła zebranych na “wtorek naukowy”. W dniu 10 marca br., po 
posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika, dr hab. Małgorzata Żytko wygłosi wykład dotyczący 
edukacji matematycznej na wczesnym etapie edukacji szkolnej. 

Przewodniczący Rady przypomniał daty podanych do wiadomości terminów posiedzeń Rady 
Dyscypliny 

10. Zamknięcie posiedzenia 

Na zakończenie, prof. Izdebski zaprosił członków Rady na spotkanie z kandydatem na Rektora 
UW – prof. dr. hab. Andrzejem Tarleckim, rozpoczynające się po 5 minutowej przerwie od zamknięcia 
posiedzenia.  

Posiedzenie Rady zostało zamknięte przez Przewodniczącego. 

 

 

Protokolantka: 
 
 
mgr Magdalena Bujak  
 
 
mgr inż. Ewa Bankiewicz  
 
 

Przewodniczący 
Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika 

 
 

prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski 

  
  

 


