
PROTOKÓŁ NR 7
Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika

z dnia 15 lipca 2020 r.

1. Otwarcie posiedzenia

Przewodniczący  Rady  Naukowej  Dyscypliny  Pedagogika  -  prof.  dr.  hab.  Zbigniew  Izdebski  otworzył
zdalne posiedzenie Rady, serdecznie witając obecnych na ostatnim posiedzeniu w bieżącym roku akademickim.
Spotkanie zostało zorganizowane przy użyciu platformy Google Meet pod adresem:  meet.google.com/yrn-bjuy-
fma  Przewodniczący  poinformował,  że  posiedzenie  Rady  jest  nagrywane,  a  Protokolantką  jest  mgr  inż.  Ewa
Bankiewicz.

Przewodniczący podziękował dziekan Wydziału Pedagogicznego - prof.  dr hab. Annie Wiłkomirskiej  za  
8-letnią  kadencję  dziekańską  oraz  za  dobrą  współpracę  z  Radą  Naukową Dyscypliny  Pedagogika,  jako  nowym
organem który pojawił się w ostatnim czasie pełnienia funkcji dziekana oraz za wsparcie udzielone Radzie w czasie
wykonywania jej zadań. Następnie, w imieniu całej Rady, wyraził ciepłe podziękowania za ciężkie lata pracy dla
Wydziału, za wyzwania jakie dziekan Wiłkomirska podjęła w kwestii polepszenie bazy do pracy i mobilizację, jakiej
dokonała z całym zespołem dziekańskie obu kadencji, do stworzenia dobrych warunków do rozwoju naukowego.
Przewodniczący złożył  życzenia wszystkiego co najlepsze na przyszłość  i  życzenia dobrego odpoczynku na czas
najbliższy.  Przewodniczący  wyraził  jednocześnie  przekonanie,  że  doświadczenie  wynikające  z  pełnienia  funkcji
dziekana oraz członka Senatu UW będą nadal służyły Wydziałowi i jego społeczności w rozwoju, o którym ostatnio
wiele mówimy, mając świadomość ile rzeczy należy jeszcze zrobić.

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska podziękowała Przewodniczącemu za ciepłe słowa, dodając że otrzymała
ogromny kredyt  zaufania,  bez  którego osiągnięcia  o  jakich  mówił  Przewodniczący  nie  byłyby  możliwe.  Dobro
Wydziału jest najważniejsze, a w najbliższym czasie czeka nas jeszcze wiele pracy.

Przewodniczący  złożył  następnie  gratulacje  nowo wybranemu dziekanowi  elektowi  -  dr  hab.  Rafałowi
Godoniowi,  prof.  ucz.  Przewodniczący  pogratulował  zdobycia  zaufania  większości  społeczności  Wydziału
Pedagogicznego i życzył realizacji planów wyborczych, a Radzie dobrej współpracy z  nowym dziekanem Wydziału. 

Dziekan-elekt  Rafał  Godoń  podziękował  Przewodniczącemu,  dodając  że  wybór  ten  jest  wielkim
zaszczytem,  a  niezależnie  od  ilości  początkowego  zaufania  ma  nadzieję  na  wspólne  budowanie  przyszłości
Wydziału i na stworzenie takich warunków, aby poczucie współpracy i przynależności do wspólnoty akademickiej
Uniwersytetu Warszawskiego miało faktycznie miejsce.

Przewodniczący podziękował za ostatnią kadencję także członkom zespołu dziekańskiego, w szczególny
sposób  zwracając  się  do  prodziekan  ds.  naukowych  -  dr  hab.  Anny  Zielińskiej,  prof.  ucz.,  z  którą  Rada  miała
najwięcej zależności. Wyraził nadzieję na dalszą współpracę, także po zakończeniu pełnienia funkcji prodziekana, z
uwagi na cenne doświadczenie. Przypomniał, że we wrześniu prodziekan przewodniczyć będzie komisji na obronie
mgr Olgi Wysłowskiej oraz wielu innym komisjom doktorskim.

Prodziekan Anna Zielińska podziękowała Przewodniczącemu i  zadeklarowała chęć dalszej  współpracy z
Radą i jej Przewodniczącym.

2. Sprawdzenie listy obecności

Przewodniczący  przystąpił  do  sprawdzenia  listy  obecności.  Sprawdzanie  listy  obecności  odbyło  się  w
sposób następujący: Przewodniczący odczytuje imię i nazwisko członka Rady (pomijając tytuły) i upewnienia się, że
członek Rady może w pełni uczestniczyć w posiedzeniu. W przypadku zgłoszenia problemów technicznych, prosi o
ponowne połączenie się. Wyczytana osoba potwierdza swoje imię i nazwisko i odpowiada „Jestem obecny”, bądź
„Jestem”. Przewodniczący odnotowuje ten fakt na wydruku listy obecności. 

Przewodniczący stwierdza, że jest wypełnione kworum. W posiedzeniu uczestniczą 22 osoby.



3. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady zapytał zgromadzonych, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad. 

Wobec braku głosów, Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad za pomocą systemu Ankieter
(https://ankieter.mimuw.edu.pl/). 

Wyniki jawnego głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Liczba respondentów uprawnionych do wypełniania ankiety: 27 
Liczba wypełnionych ankiet: 22

• Głosuję za: 22 (100%) 
• Głosuję przeciw: 0 (0%) 
• Wstrzymuję się od głosu: 0 (0%)

Przewodniczący stwierdza, że Rada przyjęła porządek obrad.

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 29 czerwca 2020 r.

Przewodniczący  Rady  zapytał  zgromadzonych,  czy  zgłaszają  uwagi  do  rozesłanej  wersji  protokołu  z
posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 29 czerwca  br. 

Nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu za
pomocą systemu Ankieter.

Wyniki jawnego głosowania w sprawie przyjęcia protokołu:
Liczba respondentów uprawnionych do wypełniania ankiety: 27
Liczba wypełnionych ankiet: 22

• Głosuję za: 22 (100%) 
• Głosuję przeciw: 0 (0%) 
• Wstrzymuję się od głosu: 0 (0%)

Przewodniczący stwierdza, że Rada przyjęła protokół z posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika 
z dnia 29 czerwca 2020 r.
 
5. Postępowanie habilitacyjne - dr Marta Kotarba  (Uchwała Nr 32 w sprawie nadania / odmowy nadania stopnia
doktora habilitowanego) - ref. dr hab. Barbara Murawska

Przewodniczący  przypomniał,  że  na  dzisiejsze  posiedzenie  Rady  zostali  zaproszeni  członkowie  komisji
habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Kotarby, przywołując skład komisji: 
1) prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz - przewodniczący komisji (Uniwersytet w Białymstoku);
2) dr hab. Barbara Murawska - sekretarz komisji (Uniwersytet Warszawski);
3) prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik - recenzent (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
4) prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta - recenzent (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
5) dr hab. Małgorzata Żytko, prof. ucz. - recenzent (Uniwersytet Warszawski);
6) dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ - członek komisji (Uniwersytet Łódzki);
7) dr hab. Rafał Godoń, prof. ucz. - członek komisji (Uniwersytet Warszawski);

 Przewodniczący odnotowuje fakt, że na posiedzenie nie przybyli: prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz, prof. dr
hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik,  prof. dr hab. Alina Szczurek-Boruta i dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof.
UŁ. Obecni są członkowie komisji zatrudnieni na Wydziale Pedagogicznym, w tym pełniąca funkcję sekretarza dr
hab. Barbara Murawska.

Przewodniczący oznajmia, że dzisiejsze posiedzenie Rady zostało dedykowane wyłącznie temu punktowi,
który referować będzie  dr hab. Barbara Murawska.  Przewodniczący zadaje następnie pytanie Sekretarz komisji
habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Marty Kotarby, czy wpłynął komplet dokumentów. 



W  odpowiedzi  na  pytanie  Przewodniczącego,  dr  hab.  Barbara  Murawska  poinformowała,  że  do  dnia
dzisiejszego tj. 15 lipca 2020 r. do godz. 12:45 nie otrzymała Uchwały komisji z kompletem podpisów jej członków - w
formie papierowej.  Dnia 22 maja 2020 r.  odbyło się spotkanie członków komisji  habilitacyjnej powołanej przez
Centralną  Komisję  ds.  stopni  i  tytułów  w  trybie  zdalnym  (na  platformie  Google  Meet)  do  przeprowadzenia
postępowania  habilitacyjnego dr  Marty Kotarby.  Komisja   procedowała i  podjęła uchwałę w sprawie  odmowy
nadania stopnia doktora habilitowanego, a tekst uchwały został przesłany kolejno do wszystkich członków. Niestety,
z  uwagi  na  brak  wymaganych  podpisów  pod  uchwałą,  które  do  dnia  dzisiejszego  nie  spłynęły  na  Wydział
Pedagogiczny, nie dysponujemy kompletem dokumentów - a minął już ponad miesiąc od spotkania komisji. 

Przewodniczący odpowiedział, że nie jest to problem Rady, tylko Komisji habilitacyjnej. Przypomniał, że
mamy  sytuację  pandemii,  sytuację  nadzwyczajną,  dlatego  przyjmując  od  sekretarza  komisji  habilitacyjnej
informację o sytuacji etapów składania podpisów, zdecydował o postawieniu tego punktu w dzisiejszym porządku
obrad. Czekaliśmy bowiem na podpis ostatni - z Poznania. Jednak, bez kompletu podpisów pod Uchwałą komisji
habilitacyjnej,  sprawa  dr  Marty  Kotarby  z  powodu  braków  formalnych,  nie  może  być  przez  Radę  Naukową
Dyscypliny Pedagogika procedowana.  

Dr hab. Barbara Murawska w uzupełnieniu dodała, że otrzymała deklarację wysłania ostatniego podpisu
10 dni temu, i nic nie wskazywało na to że Poczta Polska mogłaby w ciągu tego terminu listu nie dostarczyć. Tak się
jednak stało, za co Sekretarz przeprasza, jednak nie odpowiada za pracę Poczty. 

Przewodniczący  odpowiedział,  że  odnosi  się  do  tego  z  dużym  zrozumieniem,  czego  dowodem  było
zwołanie dzisiejszego posiedzenia w dobrej wierze i prosi Sekretarz o sprawdzenie na jakim etapie coś zawiodło.
Jednocześnie, jedyna merytoryczna kwestia dzisiejszego porządku obrad ze względu na braki formalne nie jest
dalej  procedowana.  Przewodniczący,  w  zaistniałej  sytuacji,  dziękuje  za  udział  w  posiedzeniu  i  przeprasza  jeśli
zwołanie w lipcu posiedzenia wpłynęło na zmianę planów urlopowych. Jeśli braki formalne zostaną uzupełnione,
sprawa postępowania habilitacyjnego dr Marty Kotarby zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.

6. Wolne wnioski.

Brak

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący życzył  członkom Rady dobrego zakończenia roku akademickiego i  miłego wypoczynku,
o ile jest to w czasie pandemii możliwe oraz prosił zebranych, aby nie zapominali o zobowiązaniach. W sytuacji gdy
pojawi się coś ważnego, na co Rada musiałaby zareagować, stosowne powiadomienia zostaną wysłane.

Posiedzenie Rady zostało zamknięte przez Przewodniczącego.

Protokolantka: Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika:

mgr inż. Ewa Bankiewicz prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski


