
PROTOKÓŁ NR 9 

Posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia  
27 października 2020 r. 

Przewodniczący Rady – prof. dr. hab. Zbigniew Izdebski, podjął decyzję o procedurze uproszczonej 
posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika w dniu 27 października br. W zawiadomieniu o trybie 
obiegowym z dn. 16 X 2020 r. udzielono radnym stosownych objaśnień proceduralnych, poinformowano o 
proponowanym porządku obrad, wskazano terminy i przekazano materiały.  

Porządek obrad posiedzenia Rady w trybie obiegowym objął cztery punkty tj.: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia RNDP z dnia 22 września 2020 r. 
3. Przewody doktorskie: mgr Ewelina Zubala  - wyrażenie zgody na ustalenie ponownego terminu 
obrony przez Przewodniczącą komisji ds. przeprowadzenia obrony. 
4. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały rekrutacyjnej do szkół doktorskich UW na r.a. 
2021/2022 (Uchwała RNDPD nr 36). 

   
  Głosowania odbyło się za pomocą systemu Ankieter (https://ankieter.mimuw.edu.pl/) w trybie jawnym. 
  

Wskazane zostały następujące terminy trybu obiegowego: 

16 października br. - przekazanie materiałów (z zastrzeżeniem, iż materiały do pkt. 4 udostępniono w dniu  
7 października br. o godz. 11:00 - z wyznaczonym terminem na zgłaszanie uwag do dnia 13 X 2020 r.; do 
wskazanego terminu uwagi nie wpłynęły) 

17-19 października br. - ewentualna dyskusja w formie mailowej (Uwaga: odpowiadamy na mail z proponowanym 
porządkiem Rady za pomocą funkcji "odpowiedz wszystkim") 

21 października br. - przekazanie podsumowania dyskusji 
22 - 23 październik br. (od godz. 0:00 dnia pierwszego do godz. 23:59 dnia ostatniego) - głosowanie za pomocą 

systemu „Ankieter” nad: 
1. przyjęciem porządku obrad 
2. przyjęciem Protokołu z posiedzenia RNDP z dnia 22 września 2020 r. 
3. wyrażeniem zgody na ustalenie ponownego terminu obrony mgr Eweliny Zubali przez Przewodniczącą 
komisji. 
4. wyrażeniem pozytywnej opinii na temat projektu uchwały rekrutacyjnej do szkół doktorskich UW na r.a. 
2021/2022 (Uchwała RNDPD Nr 36) 
(Uwaga: dostępna będzie tylko jedna - 4 stronicowa jawna ankieta , która umożliwi identyfikację osób 
biorących udział w głosowaniu i rozdział wyników głosowań w poszczególnych sprawach) 

26 października br. - ogłoszenie wyników głosowań drogą mailową 
27 października br. - podpisanie przez Przewodniczącego listy obecności (na podstawie uczestników głosowania 

via ankieter) i uchwały (Uchwała RNDPD nr 36) 
 
Stosownie do ogłoszonych terminów oraz wyników głosowań, Przewodniczący Rady stwierdza ważność 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 27 października 2020 r. w trybie obiegowym przy 
zapewnionym kworum - ankiety nie wypełniła 1 osoba, tj.: dr. hab. Mirosław Pęczak. 

 
Zestawienie wyników głosowań i dyskusji: 

 
Ankieta była dostępna do wypełnienia pod adresem: https://ankieter.mimuw.edu.pl/surveys/3774/ 
Liczba respondentów uprawnionych do wypełniania ankiety: 27 
Liczba wypełnionych ankiet: 26 
Procent jako stosunek wartości do liczby:   
Stosunek liczby wyborów danej opcji do liczby wszystkich wypełnionych ankiet. 
 
 
 



1. Czy głosujesz za przyjęciem porządku obrad posiedzenia RNDPD w dniu 27 października 2020 r.? 
 
    TAK: 26 (100%) 
    NIE: 0 (0%) 
    Wstrzymuję się od głosu: 0 (0%)  
 
2. Czy jesteś za przyjęciem protokołu posiedzenia RNDPD z dnia 22 września 2020 r.? 
 
    TAK: 24 (92,3%) 
    NIE: 0 (0%) 
    Wstrzymuję się od głosu: 1 (3,8%) 
    Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi: 1 (3,8%)  
 
3. Czy wyrażasz pozytywną opinię dotyczącą wyrażenia zgody na ustalenie ponownego terminu obrony mgr 
Eweliny Zubali przez Przewodniczącą komisji? 
 
    TAK: 25 (96,2%) 
    NIE: 0 (0%) 
    Wstrzymuję się od głosu: 0 (0%) 
    Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi: 1 (3,8%)  
 
4. Czy wyrażasz pozytywną opinię na temat projektu senackiej uchwały rekrutacyjnej do szkół doktorskich UW na 
r.a. 2021/2022 ? 
 
    TAK: 14 (53,8%) 
    NIE: 2 (7,7%) 
    Wstrzymuję się od głosu: 10 (38,5%) 

 
1. Przyjęcie porządku obrad 

Na podstawie wyników głosowań, Przewodniczący Rady stwierdza, że Rada przyjęła porządek obrad 
posiedzenia RNDPD w dniu 27 października 2020 r. w trybie obiegowym. 

 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia RNDPD z dnia 22 września 2020 r. 

Na podstawie wyników głosowań, Przewodniczący Rady stwierdza, że Rada przyjęła protokół posiedzenia 
RNDPD z dnia 22 września 2020 r. w trybie obiegowym. 

 
3. Przewody doktorskie: mgr Ewelina Zubala  - wyrażenie zgody na ustalenie ponownego terminu obrony przez 
Przewodniczącą komisji. 

Na podstawie wyników głosowań, Przewodniczący Rady stwierdza, że Rada w trybie obiegowym wyraziła 
zgodę na ustalenie ponownego terminu obrony rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Zubali przez Przewodniczącą 
komisji. 

  
4. Wyrażenie opinii na temat projektu uchwały rekrutacyjnej do szkół doktorskich UW na r.a. 2021/2022 (Uchwała 
RNDPD nr 36). 

Podsumowanie dyskusji związanej z opinią nt. rekrutacji do szkół doktorskich: 

W trakcie otwartej na temat rekrutacji do szkół doktorskich UW w r.a. 2021/2022 dyskusji, pojawiły się 
dwa głosy odnoszące się do faktu konieczności wniesienia poprawek do zaproponowanej uchwały Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego. Były to głosy prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej (mail z dn. 14 X 2020 r. do 
Przewodniczącego Rady i protokolantki) oraz dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. ucz. (mail z dn. 17 X 2020 r. do 
protokolantki). Uwagi prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej dotyczyły kwestii sprawdzania prac kandydatów przez 
członków komisji co najmniej ze stopniem doktora oraz ograniczenia liczby doktorantów do 5 dla przyszłych 
promotorów, które wg. wnioskującej powinno dotyczyć doktorantów do momentu przyjęcia pracy przez RND. 



Uwagi dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. ucz. objęły szersze spektrum zagadnień i były bardziej szczegółowe. 
Dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. ucz. zgłosiła następujące uwagi do uchwały rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej: 
„1) DZIAŁ II; ORGANY PROWADZĄCE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 
§ 7 pkt.9 Czy sekretarz komisji kwalifikacyjnej musi spełniać określone warunki? Czy powinien to być pracownik 
naukowy czy może być to pracownik administracji uczelni? 
2) § 11, pkt 6 Czy dozwolona jest obecność w Komisji osoby z danej dyscypliny, która jest delegowana do Komisji 
kwalifikacyjnej innej dyscypliny 
3) Załącznik 1: Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim; Szkoła 
Doktorska Nauk Społecznych 
2.2 Wymagane dokumenty Dodać: Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub inne 
oświadczenia o znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole, 
4) 2.5.2 Aktywność naukowa kandydata 
1) aktywny udział w konferencjach naukowych np. wygłoszenie referatu, prezentacja posteru (0-4 pkt); 
2) udział w projektach badawczych (0-5 pkt); 
3) publikacje naukowe i popularno-naukowe (0-6 pkt); Zmniejszyć liczbę punktów do 5 
4) działalność organizacyjna związana z nauką np. działalność w kołach naukowych, organizacja konferencji (0-2 
pkt); Zwiększyć liczbę punktów do 3 
5) staże naukowe, stypendia, otrzymane nagrody związane z działalnością naukową (0-3 pkt).”  
  

Ww. uwagi dotyczące uchwały senatu w sprawie rekrutacji do Szkół Doktorskich UW zostały rozesłane do 
radnych w dn. 20 X 2020 r.  

 
W trakcie rozgorzałej od dn. 22 X 2020 r. dyskusji mailowej pojawiły się następujące głosy: 
Dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. ucz. podniosła kwestię konieczności przedyskutowania nadesłanych uwag 

do uchwały rekrutacyjnej do Szkoły Doktorskiej. Wysłanie ankiety do głosowania nad zatwierdzeniem uchwały bez 
odniesienia się do uwag budzi wg. jej wątpliwości, a sformułowane pytanie ankiety do głosowania uniemożliwia 
dyskusję nad zgłoszonymi uwagami i czyni je bezużytecznymi. 

Wątpliwości dr hab. Żytko, prof. ucz. poparł dr hab. Roman Dolata, prof. ucz. stwierdzając, że zasady 
rekrutacji wymagają normalnej dyskusji. Oczywiście on-line. 

Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska dodała, że głosowała przeciw, gdyż nie wie jakie są terminy, a uwagi 
powinny być przekazane i uwzględnione. 

Udzielono wyjaśnienia, że terminy obejmujące m. in. dyskusję nad uchwałą rekrutacyjną dotyczącą szkół 
doktorskich zostały podane w zawiadomieniu o trybie obiegowym w mailu z dn. 16 X 2020 r. Rozesłane zbiorczo 
podsumowanie dyskusji objęło dwa głosy tj.: uwagi zgłoszone przez prof. Wiłkomirską i dr hab. Żytko, prof. ucz.. 
Wyjaśniono, że uwagi, po stosownych poprawkach prawno-redakcyjnych, znajdą się w załączniku do uchwały, pod 
warunkiem, że Rada zaopiniuje uchwałę pozytywnie. 

Dr hab. Paulina Sosnowska wyraziła następnie opinię, że w takiej sprawie dyskusja na żywo (on-line) jest 
niezbędna i że sama na razie wstrzymała się od głosu. 
 

Wobec nadesłanych wątpliwości, Przewodniczący Rady stwierdza, że podsumowanie dyskusji zawierające 
uwagi prof. dr hab. Anny Wiłkomirska oraz dr hab. Małgorzaty Żytko, prof. ucz. jako element protokołu, zostało 
przekazywane członkom Rady pocztą elektroniczną nie później niż 24 godziny przed planowanym głosowaniem. 
Tym samym, został spełniony wymóg formalny. 
 

Następnie, wobec wyników głosowania, Przewodniczący Rady stwierdza, że uchwała nr 36 Rady 
Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 27 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 
uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich na Uniwersytecie 
Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 została przyjęta. Rekomendacje Rady Naukowej Dyscypliny 
Pedagogika dotyczące zmian w projekcie uchwały Senatu Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zasad rekrutacji 
do szkół doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 stanowią załącznik do 
uchwały. Rekomendacje Rady obejmują dwa głosy tj. prof. dr hab. Anny Wiłkomirskiej oraz dr hab. Małgorzaty 
Żytko, prof. ucz. 
 



Protokolantka: Przewodniczący 

Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika: 

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

 


