
 1 

Protokół nr 25 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 16 grudnia 2014 roku 

 
 
 

I.  Przyjęcie porządku obrad.  

Posiedzenie Rady Wydziału Pedagogicznego UW rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna 

Wiłkomirska i zgłosiła dodatkowy punkt do porządku obrad – Wybór egzaminatora zewnętrznego  

z pedagogiki. 

Przyjęty porządek w dalszej części wyglądał następująco: 

II. Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Murawskiej.  

III. Przyjęcie protokołu z dnia 25 listopada 2014 r.  

IV. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

       V. Wybór egzaminatora zewnętrznego z pedagogiki  

VI. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

VII. Komunikat w sprawie organizacji obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu 

Warszawskiego.  

VIII. Wolne wnioski. 

Następnie Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska przekazała głos Prodziekan dr hab. Annie 

Zielińskiej. 

 

II.  Kolokwium habilitacyjne dr Barbary Murawskiej. 

Krótka przerwa.  

 

III.  Przyjęcie protokołu z dnia 25 listopada 2014 r.  

Protokół został przyjęty. 

 

IV.       Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

Pierwsza komunikaty przedstawiła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska: 

- na stronie Wydziału pojawiły się dwie nowe zakładki: „Projekty” i „W mediach”. 

Pierwsza dotyczy projektów i grantów realizowanych na Wydziale, a druga to informacje  

o działalności medialnej pracowników Wydziału. 

 

Kolejne komunikaty przedstawił Prodziekan dr hab. Rafał Godoń: 

- prośba o przesłanie informacji dotyczących terminów egzaminów w sesji zimowej; 
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- do 19 grudnia należy zweryfikować informacje zamieszczone w USOS-ie dotyczące zajęć 

planowanych w semestrze letnim. Wszelkie uwagi można zgłaszać do mgr Anny Skowrońskiej; 

- przedstawienie najważniejszych zmian wynikających z nowej ustawy o szkolnictwie 

wyższym. 

Szczególną uwagę Prodziekan zwrócił na profil praktyczny i jego główne założenia. Krótko 

poinformował jak odbywa się uruchamianie nowych kierunków. Zauważył, że nowe przepisy 

wymagają przemyślenia i dostosowania do nich programów studiów, limitów przyjęć  

na studia. Prodziekan dr hab. Rafał Godoń poinformował o konieczności korzystania z programu 

antyplagiat. Prodziekan powiedział również, że w wytycznych ministerstwa znalazły się informacje  

o obowiązku prowadzenia zajęć z humanistyki w wysokości 5 punktów na wszystkich kierunkach 

studiów ECTS oraz o obowiązkowych punktach ECTS z języków obcych. 

Prof. dr hab. Andrea Folkierska zwróciła uwagę, że nie jesteśmy wydziałem humanistycznym  

i zapytała, czy w ustawie jest coś o autonomii uniwersytetu.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że chodzi o nauki społeczne i humanistyczne,  

a ustawa nie zajmuje się kwestią autonomii uniwersytetów. Ministerstwo chce centralistycznie 

kontrolować studia wyższe, co wynika z braku zaufania do licznych szkół wyższych, głównie 

niepublicznych, które pojawiły się na rynku. 

- Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę z treścią listu w sprawie możliwości 

aplikowania o stypendium w środkowoeuropejskim programie wymiany uniwersyteckiej CEPUS III. 

 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń rozdał członkom Rady pierwszy numer nowego czasopisma, 

którego jest redaktorem naczelnym – „Kultura Pedagogiczna”. Prodziekan wyjaśnił, że jest to 

czasopismo międzynarodowe Open Access, a teksty mogą być publikowane w języku angielskim  

i polskim. Redaktor naczelny nowego pisma poinformował, że jednym z jego zastępców jest  

dr Małgorzata Przanowska oraz podkreślił ogromne znaczenie Ewy Wasilewskiej-Kamińskiej  

w redagowaniu pisma. 

             

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska zachęciła ponownie do aplikowania o granty, także 

ze względu na nowe zasady oceny pracowników. 

 

IV.  Wybór egzaminatora zewnętrznego z pedagogiki.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała, że egzaminatorem w sprawach doktorantów  

z innych wydziałów był prof. dr hab. Mirosław Szymański. W związku z odejściem profesora  

z Wydziału należy powołać nowego egzaminatora. Prodziekan przypomniała, że w czasie 

nieobecności profesora tę funkcję pełniła dr hab. Małgorzata Żytko, zatem zgłoszono wniosek, aby 

została egzaminatorem. 

Rada zaakceptowała kandydaturę dr hab. Małgorzaty Żytko na egzaminatora zewnętrznego. 
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V. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że Komisja ds. przewodów doktorskich na 

ostatnim posiedzeniu rozpatrzyła następujące wnioski:  

1. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo 

Komisja po zapoznaniu się z koncepcją rozprawy rekomenduje wszczęcie przewodu 

i proponuje na promotora dr hab. Małgorzatę Żytko. Komisja zaproponowała również skrócenie 

tematu rozprawy. 

Proponowany temat rozprawy: Wczesna instytucjonalna opieka i edukacja dla dzieci do lat 3. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                  18                       

 Liczba głosów „tak”:                   18                

 Liczba głosów „nie”:                    0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                0                   

Liczba głosów nieważnych:       0 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Marty Pacholczyk-Sanfilippo i powołaniu na promotora  

dr hab. Małgorzaty Żytko. (Uchwała 12/2014/2015, zał. nr 3) 

 

2. w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zaborowskiej 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska powiedziała, że koncepcja pomysłu na badania została 

zaakceptowana przez Komisję. Uznano jedynie, że podtytuł jest niepotrzebny. Pewne wątpliwości 

Komisji wzbudziły publikacje mgr Zaborowskiej. Członkowie Komisji zastanawiali się, czy można je 

uznać za znaczące.  

Temat rozprawy: Aktywność społeczna młodzieży w samorządzie terytorialnym – motywy, 

formy, funkcje. 

Na promotora Komisja zaproponowała prof. dr. hab. Wiesława Theissa.  

Wpłynął również wniosek o powołanie dr Magdaleny Kulety-Hulboj na promotora 

pomocniczego w tym przewodzie. 

Po krótkim wprowadzeniu Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła członków Rady  

o uwagi w tej sprawie.  

Dr hab. Ewa Skibińska przyznała, że jest zaniepokojona ciągłymi zmianami wprowadzonymi 

przez ministerstwo. W trakcie studiów doktorant dowiaduje się, że musi mieć inne publikacje niż te,  

o których wiedział, zaczynając studia.  

Prof. dr hab. Wiesław Theiss powiedział, że się cieszy, iż doktorantka pisze i zapewnił, że to 

są ważne teksty oraz poważne publikacje. Wnioskował do Rady o akceptację tych publikacji.  
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Odpowiadając na pytanie prof. dr hab. Andrei Folkierskiej, Prodziekan dr hab. Anna Zielińska 

powiedziała, że jeśli interpretacja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów będzie inna niż Wydziału, 

to CK podejmie odpowiednie kroki wobec Wydziału. Prodziekan podkreśliła jednak, że w omawianej 

sprawie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Prodziekan dr hab. Rafał Godoń dodał, 

że konsekwencją błędnych decyzji może być odebranie Wydziałowi uprawnień przez Polską Komisję 

Akredytacyjną. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska zapytała, czy zgadzając się na pewne 

postanowienia, których nie akceptujemy, nie ryzykujemy więcej.  

Po wysłuchaniu wszystkich głosów Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła  

o głosowanie w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zaborowskiej  

i powołania na promotora prof. dr. hab. Wiesława Theissa. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                     18                       

 Liczba głosów „tak”:                      18 

 Liczba głosów „nie”:                      0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  0                   

Liczba głosów nieważnych:         0 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Zaborowskiej i powołaniu na promotora  

prof. dr. hab. Wiesława Theissa. (Uchwała 13/2014/2015, zał. nr 4) 

 

 Następnie Prodziekan poprosiła o głosowanie w sprawie powołania dr Magdaleny  

Kulety-Hulboj na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Zaborowskiej. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                   18                       

 Liczba głosów „tak”:                    18 

 Liczba głosów „nie”:                    0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:            0                   

Liczba głosów nieważnych:        0 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o powołaniu dr Magdaleny Kulety-Hulboj na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim  

mgr Magdaleny Zaborowskiej. (Uchwała 14/2014/2015, zał. nr 5) 

 

3. w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Tys  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała, że 25 czerwca 2013 r. otwarto przewód 

doktorski mgr Agnieszce Tys. Na promotora wybrano wówczas prof. dr. hab. Mirosława 

Szymańskiego. Profesor odszedł z Wydziału, w związku z tym mgr Tys złożyła wniosek o zamknięcie 

przewodu. 
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Prodziekan poprosiła Radę o głosowanie w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego  

mgr Agnieszki Tys. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                    16                       

 Liczba głosów „tak”:                     15  

 Liczba głosów „nie”:                     0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                 1                   

Liczba głosów nieważnych:        0 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o zamknięciu przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Tys. (Uchwała 15/2014/2015, zał. nr 6) 

 

4. w sprawie zmiany uchwały Rady Wydziału Pedagogicznego z 25.06.2013 r. 

w zakresie odwołania dr hab. Grażyny Dryżałowskiej z funkcji promotora w przewodzie doktorskim 

mgr Magdaleny Sokołowskiej i powołania na promotora w tym przewodzie dr hab. Alicji  

Siemak-Tylikowskiej. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała Radzie, że 25 czerwca 2013 r. wszczęto 

przewód doktorski mgr Magdaleny Sokołowskiej. Na promotora wybrano wówczas dr hab. Grażynę 

Dryżałowską. Prodziekan poinformowała, że mgr Sokołowska złożyła wniosek o zmianę promotora 

na prof. dr hab. Barbarę Woynarowską. Zmiana promotora na prof. dr hab. Woynarowską wiązałaby 

się ze zmianą tematu rozprawy. Magdalena Sokołowska zmieniła jednak decyzję i poprosiła o zmianę 

promotora na dr hab. Alicję Siemak-Tylikowską bez zmiany tematu. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska odczytała list dr hab. Grażyny Dryżałowskiej, która decyzję 

w tej sprawie pozostawiła Radzie Wydziału. 

Prodziekan poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

 Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                 15                       

 Liczba głosów „tak”:                  12   

 Liczba głosów „nie”:                  2 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:              1                   

Liczba głosów nieważnych:      0 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o odwołaniu dr hab. Grażyny Dryżałowskiej z funkcji promotora w przewodzie doktorskim 

mgr Magdaleny Sokołowskiej i powołaniu na promotora w tym przewodzie dr hab. Alicji  

Siemak-Tylikowskiej. (Uchwała 16/2014/2015, zał. nr 7) 

 

5. w sprawie przyjęci i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej  

mgr Marty Michalickiej-Ipnarskiej 
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Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała, że promotorem rozprawy Opór uczniowski 

jako źródło zmian w szkole w świetle H. A. Giroux i P. Mclaren jest prof. dr hab. Henryka 

Kwiatkowska. 

Prodziekan poinformowała, że wszystkie wymogi zostały spełnione, obie recenzje kończą się 

wnioskiem pozytywnym, zatem Komisja wnioskuje o dopuszczenie rozprawy mgr Marty 

Michalickiej-Ipnarskiej do publicznej obrony. 

Prodziekan poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

 Liczba oddanych głosów:                        14                       

 Liczba głosów „tak”:                         14   

 Liczba głosów „nie”:                         0 

 Liczba głosów „wstrzymuję się”:                 0                   

Liczba głosów nieważnych:                        0 

W wyniku tajnego głosowania Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o przyjęciu pracy doktorskiej i dopuszczeniu do publicznej obrony mgr Marty Michalickiej-Ipnarskiej. 

(Uchwała 17/2014/2015, zał. nr 8) 

 

VI.  Komunikat w sprawie organizacji obchodów Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu 

Warszawskiego. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska przekazała głos dr. hab. Janowi Rutkowskiemu. 

Dr hab. Jan Rutkowski wyjaśnił, że zabiera głos na prośbę dr Małgorzaty Przanowskiej. 

Podziękował za zgłoszone propozycje uczczenia jubileuszu Uniwersytetu i poinformował, że ciągle 

można jeszcze zgłaszać nowe pomysły. Prof. dr hab. Andrea Folkierska zapytała  czy przesłane 

wcześniej propozycje zostały przyjęte. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska wyjaśniła, że Rektor 

wydłużył terminy składania propozycji do stycznia i wtedy zapadną ostateczne decyzje. 

Prof. dr hab. Józef Półturzycki zaproponował, aby ozdobić stację metra Nowy Świat-

Uniwersytet.  

  

VII.     Wolne wnioski. 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka podziękowała w imieniu  

mgr Magdaleny Sokołowskiej za czas spędzony w Radzie Wydziału i przedstawiła skład nowej Rady 

Doktorantów. Marta Siedlecka poinformowała, że przewodniczącą Rady Doktorantów została Emilia 

Solnica, a Magdalena Sokołowska będzie reprezentowała doktorantów w Radzie Uniwersytetu. 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka zaprosiła wszystkich 

na spotkanie świąteczne, które odbędzie się  17 grudnia o godz. 13.30. 

Dr hab. Grażyna Dryżałowska zwróciła uwagę na brak porządku w budynku Wydziału 

Pedagogicznego UW, niszczenie łazienek i zbyt duże zużycie wody. Dziekan dr hab. Anna 
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Wiłkomirska wyjaśniła, że zatrudniona firma sprzątająca jest w okresie wypowiedzenia i zostanie 

ogłoszony nowy przetarg. Dziekan przyznała, że wybierana jest najtańsza firma i nie zawsze jest ona 

w stanie wywiązać się ze zobowiązań. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała, że w 

sprawie kranów w łazienkach prowadzona jest korespondencja z firmą, która je montowała, ale 

rozmowy nie przynoszą rezultatów. Marta Siedlecka wyjaśniła, że pociągnięcie za kranik blokuje 

dalszy upływ wody. 

Prof. dr hab. Andrea Folkierska zgłosiła uszkodzony stolik w sali 313.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska powiedziała, że wszelkie usterki należy zgłaszać osobie 

odpowiedzialnej za stan techniczny budynku. Dr hab. Grażyna Dryżałowska stwierdziła, że zgłaszane 

usterki nie są naprawiane. Dziekan poprosiła, aby – jeśli inne rozwiązania zawodzą –składać do niej 

pisma z uwagami.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska wyjaśniła, że godziny dziekańskie zostały ogłoszone 

jedynie w związku ze spotkaniem świątecznym organizowanym przez studentów. W ostatni dzień 

przed przerwą świąteczną godzin dziekańskich nie będzie. 

 

 
 
 
 
 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała 

 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 

 


