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Protokół nr 29 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 21 kwietnia 2015 roku 

 

I. Przyjęcie porządku obrad. 

Obrady rozpoczęła dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, i poprosiła o dodanie 

do porządku obrad punktu – Stanowisko Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu 

Warszawskiego w sprawie listy European Reference Index for the Humanites. 

Przyjęty porządek w dalszej części wyglądał następująco: 

II. Przyjęcie protokołu z 24 marca 2015 r. 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

IV. Sprawa odwołania dra Zbigniewa Megera. 

V. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich. 

VI. Uchwała w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych.  

VII. Propozycja zmian w strukturze i programach studiów. 

VIII. Stanowisko Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie 

listy European Reference Index for the Humanites.  

IX. Wolne wnioski. 

 

II. Przyjęcie protokołu z 24 marca 2015 r. 

Protokół został przyjęty. 

 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

Pierwsza komunikaty przedstawiła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW: 

- prośba o dostarczenie informacji o realizowanych projektach i grantach, które nie były 

zgłaszane w Sekcji Finansowej, 

- na Wydział przybędzie doktor – pracownik naukowy Uniwersytetu w Poznaniu, który − w 

ramach prowadzonego projektu − będzie prowadził wywiady z pracownikami Wydziału. 

 

Kolejne komunikaty przestawiła Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW: 

- prośba o wypełnienie oświadczeń, które zostaną przesłane do pracowników naukowo-

dydaktycznych, 

- prośba o składanie sprawozdań z wykorzystania środków z BST. Złożenie sprawozdania jest 

warunkiem otrzymania dotacji na przyszły rok, 

- powstał pomysł organizowania spotkań przez poszczególne jednostki organizacyjne 

Wydziału Pedagogicznego w celu zapoznania z ich działalnością. Pierwsze spotkanie zorganizuje 

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, 
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- przypomnienie o możliwości składania wniosków grantowych do NCN do 16 czerwca. 

 

Następnie komunikaty przedstawił Prodziekan dr hab. Rafał Godoń: 

- 22 kwietnia odbędzie się międzynarodowe seminarium z udziałem gościa z Kanady  

Ms. Peggy Pritchard z University of Guelph, zorganizowane przez dr Halinę Rotkiewicz,  

- 23 kwietnia dr Waleria Stelmaszuk zaprasza na seminarium z udziałem gościa z Niemiec 

dr Anke Dreier-Horning,  

- 20 maja planowane jest kolejne spotkanie w ramach seminariów międzynarodowych 

WPUW. Tym razem gościem będzie dr Jani Ursin z Finlandii, 

- 18 maja o godz. 11.45 w sali 414 dr Krzysztof Kamiński wygłosi wykład Kultura jako 

centralna kategoria filozofii. 

 

IV. Sprawa odwołania dra Zbigniewa Megera. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, przypomniała dotychczasowy przebieg 

postępowania habilitacyjnego dra Zbigniewa Megera, w którym Rada Wydziału 24 listopada 2014 r. 

podjęła uchwałę o niedopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. Decyzja Rady podyktowana była 

czterema negatywnymi recenzjami dorobku dra Megera. Prodziekan dr hab. Anna Zielińska 

poinformowała, że dr Zbigniew Meger napisał odwołanie od tej uchwały. Komisja dokładnie 

zapoznała się z treścią odwołania i wystawiła opinię negatywną w tej sprawie.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, po krótkim wprowadzeniu poprosiła  

o głosowanie w sprawie poparcia odwołania dra Zbigniewa Megera od uchwały Rady Wydziału 

Pedagogicznego o niedopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:       20                                  

Liczba głosów „tak”:        1             

Liczba głosów „nie”:                       19               

Liczba głosów „wstrzymuję się”:     0                                 

Liczba głosów nieważnych:        0                          

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW nie poparła odwołania dra Marka 

Megera. (Uchwała 36/2014/2015, zał. nr 1) 

 

V. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poinformowała, że Komisja ds. przewodów 

doktorskich rozpatrzyła następujące wnioski: 

1) w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk społecznych w zakresie 

pedagogiki mgra Rafała Pląska.  
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Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poinformowała, że Komisja − po zapoznaniu 

się z koncepcją rozprawy mgra Rafała Pląska − wnioskuje o wszczęcie przewodu doktorskiego,  

a na promotora proponuje powołać dr hab. Annę Wiłkomirską, prof. UW.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła o głosowanie w sprawie wszczęcia przewodu 

doktorskiego mgra Rafała Pląska i powołania promotora dr hab. Anny Wiłkomirskiej, prof. UW. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:             20                               

Liczba głosów „tak”:              19       

Liczba głosów „nie”:                              0        

Liczba głosów „wstrzymuję się”:           1                           

Liczba głosów nieważnych:              0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę o wszczęciu 

przewodu doktorskiego mgra Rafała Pląska i powołaniu promotora dr hab. Anny Wiłkomirskiej, 

prof. UW. (Uchwała 37/2014/2015, zał. nr 2) 

 

2) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych, recenzentów i ustalenia terminów 

egzaminów mgr Małgorzaty Retko-Bernatowicz. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, powiedziała, że Komisja ds. przewodów 

doktorskich na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Retko-Bernatowicz proponuje powołać 

dr hab. Annę Wiłkomirską, prof. UW, i dr hab. Irenę Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS. 

Jednocześnie Komisja wnioskowała, aby sprawę ustalenia terminu egzaminów i składu 

komisji egzaminacyjnych zostawić do decyzji Przewodniczącej Komisji ds. przewodów doktorskich. 

Po krótkim wprowadzeniu Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, poprosiła  

o głosowanie w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty  

Retko-Bernatowicz. 

Wyniki głosowania 

dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW 

Liczba oddanych głosów:           20                                   

Liczba głosów „tak”:            19              

Liczba głosów „nie”:                             0               

Liczba głosów „wstrzymuję się”:          1                                  

Liczba głosów nieważnych:  0 

 

Dr hab. Irena Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS 

Liczba oddanych głosów:                  20                       

Liczba głosów „tak”:                 19     

Liczba głosów „nie”:                                  0     
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Liczba głosów „wstrzymuję się”:               1                       

Liczba głosów nieważnych:      0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę o powołaniu 

na recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Retko-Bernatowicz dr hab. Anny 

Wiłkomirskiej, prof. UW, i dr hab. Ireny Jelonkiewicz-Sterianos, prof. APS. (Uchwała 38/2014/2015, 

zał. nr 3) 

 

3) w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Julii 

Janowskiej. 

Komisja po zapoznaniu się z recenzjami wnioskuje o dopuszczenie do publicznej obrony 

rozprawy doktorskiej mgr Julii Janowskiej.  

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

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:              20                            

Liczba głosów „tak”:               20      

Liczba głosów „nie”:                                0       

Liczba głosów „wstrzymuję się”:             0                          

Liczba głosów nieważnych:                0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę o dopuszczeniu 

do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Julii Janowskiej. (Uchwała 39/2014/2015, zał. nr 4) 

 

4) w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

mgr Katarzyny Dworakowskiej. 

Komisja po zapoznaniu się z recenzjami wnioskuje o dopuszczenie do publicznej obrony 

rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dworakowskiej. 

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

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   19                       

Liczba głosów „tak”:                    19 

Liczba głosów „nie”:                                     0  

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  0                    

Liczba głosów nieważnych:                     0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę o dopuszczeniu 

do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Dworakowskiej. (Uchwała 40/2014/2015, 

zał. nr 5)   

 

VI. Uchwała w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych.  
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Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, przypomniała, że kierownicy jednostek są 

zobowiązani do przeprowadzania hospitacji zajęć swoich pracowników. W związku z tym kolegium 

dziekańskie opracowało procedury prowadzenia hospitacji. Dziekan poinformowała, że kierownicy 

jednostek proszeni byli o konsultacje w sprawie arkuszy hospitacyjnych, ale oddźwięk był niewielki. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska zapoznała Radę Wydziału z propozycją uchwały w tej 

sprawie i poprosiła o opinie w sprawie arkusza i zasad przeprowadzenia hospitacji. 

Sprawa arkusza hospitacyjnego wywołała dyskusję wśród członków Rady. Swoje uwagi 

do prezentowanego materiału zgłosiły dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW, oraz dr hab. Ewa 

Skibińska, prof. UW. Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska przypomniała, że Zespół Dydaktyki Szkoły 

Wyższej opracował szczegółowy arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, wyjaśniła, że w hospitacjach chodzi  

o wspieranie pracowników, a nie ich kontrolowanie, dlatego pytania w arkuszu są ogólne, aby można 

było porozmawiać o ocenie zajęć. Odpowiadając na uwagę dotyczącą odpowiedzialności 

pracowników za przygotowanie się do zajęć studentów, Dziekan powiedziała również, że to, w jaki 

sposób prowadzący reaguje na poziom przygotowania studentów do zajęć, jest ważne.  

Profesor dr hab. Barbara Woynarowska zapytała, czy był pilotaż arkusza. Dziekan 

odpowiedziała, że można ten arkusz przez najbliższy rok potraktować jako pilotażowy. 

Dr hab. Ewa Skibińska zgłosiła również swoje wątpliwości wobec punktów dotyczących 

oceny odpowiednich kompetencji merytorycznych oraz dotyczy używania sprzętu multimedialnego. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska powiedziała, że po to są przeprowadzane hospitacje, 

aby stwierdzić, czy prowadzący posiada kompetencje merytoryczne do prowadzenie zajęć oraz czy 

wykorzystuje i radzi sobie z używaniem multimediów.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, odpowiadając na pytania Przewodniczącej Zarządu 

Samorządu Studentów Marty Siedleckiej, wyjaśniła, że hospitowani są wszyscy nauczyciele 

akademiccy, a studenci nie będą wcześniej informowani, że zajęcia będą hospitowane. Wyniki 

hospitacji będą udostępniane Komisji oceniającej oraz w jakiejś formie także Komisji ds. jakości 

kształcenia i Prodziekanowi ds. studenckich. 

Kierownik Sekcji Dydaktycznej mgr Anna Szewczyk zauważyła, że nie wszystkie sylabusy są 

w USOS-ie opisane według wymaganych kategorii, co może utrudniać ocenę.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poprosiła o uzupełnienie sylabusów i efektów kształcenia  

w USOS-ie.  

Dr hab. Jan Rutkowski zapytał, czy hospitowany ma być przedmiot czy pracownik. 

Dziekan wyjaśniła, że hospitacje dotyczą pracownika. 

Dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW, poinformowała, że w Katedrze Edukacji 

Początkowej przeprowadza się hospitacje, korzystając z systemu amerykańskiego. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń wyjaśnił, że władze dziekańskie przejrzały wiele arkuszy 

i zasad hospitacji, zapoznały się również z materiałami przekazanymi przez dr hab. Siemak-
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Tylikowską. Po licznych dyskusjach kolegium dziekańskie postanowiło przygotować kwestionariusz 

w miarę ogólny. Hospitacje muszą być prowadzone i należy stworzyć procedury ich dokonywania.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, wyjaśniła, że kilka aktów prawnych nakłada 

obowiązek hospitacji na kierowników jednostek. Przyjęta uchwała tylko to porządkuje, ma ułatwić 

prowadzenie hospitacji. Każda uchwała Rady jest dostępna wszystkim podmiotom Wydziału 

Pedagogicznego. 

 Prodziekan dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, przypomniała, że celem hospitacji jest 

wspieranie prowadzących, dlatego po hospitacji powinno się porozmawiać i omówić jej wyniki . 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, po wysłuchaniu wszystkich głosów 

i udzieleniu informacji wyjaśniających, poprosiła o głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały 

w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych. 

W jawnym głosowaniu 15 członków Rady Wydziału Pedagogicznego UW opowiedziało się 

za przyjęciem uchwały, a 17 wstrzymało się od głosu. (Uchwała 41/2014/2015, zał. nr 6) 

 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów wyjaśniła, że przedstawicielki studentów  

w Radzie Wydziału wstrzymały się od głosowania, gdyż uznały, iż studenci nie powinni ingerować  

w to, jak pracownicy mają się hospitować. Studenci mają swoje narzędzia do oceny zajęć  

i prowadzących. 

 

VII. Propozycja zmian w strukturze i programach studiów. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń przypomniał, że dyskusje dotyczące organizacji studiów 

na Wydziale Pedagogicznym w roku akademickim 2016/2017 toczą się od kilku miesięcy. Prodziekan 

powiedział, że zmiany wymusza nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz potrzeby 

studentów i możliwości samego Wydziału. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń zapoznał Radę Wydziału z proponowanymi kierunkami  

i specjalnościami na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz zaproponował, aby pewne 

kompetencje można było zdobywać w ramach zajęć fakultatywnych. Po krótkiej prezentacji 

Prodziekan poprosił członków Rady o opinie w tej sprawie. 

Po raz kolejny rozgorzała dyskusja dotycząca podziału kierunków na profile 

ogólnopedagogiczny i praktyczny. Poruszano także kwestie nazw niektórych specjalności i zasadność 

umieszczania ich w profilu ogólnoakademickim. Głos w tych sprawach zabrały: prof. dr hab. Andrea 

Folkierska, dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska, prof. UW, dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, 

dr hab. Ewa Skibińska, prof. UW, dr hab. Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof. UW. Prodziekan 

dr hab. Anna Zielińska wyjaśniła, że nazwy specjalności mają być atrakcyjn, ale i informacyjne dla 

studentów, ale oczywiście można się jeszcze nad nimi zastanowić. Prodziekan dr hab. Rafał Godoń 

przypomniał, że profile dotyczą kierunku, a nie specjalności.  
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Szczególnie dyskutowana była specjalność „Terapia i wspomaganie rozwoju”. Decyzję 

umieszczenia jej w profilu ogólnoakademickim uzasadniały dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW, 

oraz dr Anna Steinhagen. Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów powiedziała, że zgłaszała 

prośbę studentów, aby terapia znalazła się na drugim stopniu studiów. Zwracano również uwagę 

na mało precyzyjną nazwę specjalności i krzyżowanie jej zakresu z innymi specjalnościami. Głos w tej 

dyskusji zabrali: dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, prof. dr hab. Barbara Woynarowska, prof. dr 

hab. Zbigniew Izdebski, dr Jerzy Marek, dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof. UW, dr Anna 

Steinhagen. 

Zamykając dyskusję, Prodziekan dr hab. Rafał Godoń powiedział, że wszystkie uwagi zostaną 

jeszcze raz przemyślane. 

 

VIII. Stanowisko Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w sprawie listy European Reference Index for the Humanites. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, powiedziała, że Komisja ds. czasopism 

preferuje likwidację listy ERICH. Dziekan uznała, że nie można pozostać w tej sprawie biernym  

i dlatego stworzono listę postulatów, które zostaną rozesłane do instytucji publikujących  

w czasopismach znajdujących się na liście ERICH. Dziekan zapytała członków Rady o ich zdanie 

w tej sprawie. 

Wszyscy zgodnie poparli stanowisko kolegium dziekańskiego. 

 

IX. Wolne wnioski. 

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski zapytał, czy możliwe jest powołanie w ramach Wydziału 

Komisji etycznej, której opinia jest czasem wymagana przy składaniu publikacji lub we wnioskach  

o granty. Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska, prof. UW, powiedziała, że zostaną sprawdzone przepisy  

w tym zakresie i jeśli będzie taka możliwość oraz wola Rady Wydziału, to taka komisja zostanie 

powołana. 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów Marta Siedlecka poinformowała, że studenci 

zgłaszają brak informacji dotyczących wymagań zaliczenia modułu. Przewodnicząca przypomniała, 

że student powinien być poinformowany o zasadach zaliczania przedmiotu. Prodziekan dr hab. Rafał 

Godoń przypomniał, że w USOS-ie jest odrębna rubryka opisywania egzaminów modułowych. 

Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów przedstawiła Maję Wiśniewską − nową 

reprezentantkę studentów w Radzie Wydziału.   

 

Przewodnicząca Rady Wydziału 

 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 
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Protokołowała 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 


