
Protokół nr 6/2015/16 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 22 marca 2016 roku. 

 

I. Przyjęcie porządku obrad 

Pani Dziekan poprosiła o wyrażenie zgody na uzupełnienie porządku obrad o dwa 

punkty:  

Punkt VI – uchwała w sprawie kursu Nowoczesne technologie w edukacji,  

punkt VII Opłaty za usługi edukacyjne  

Rada Wydziału wyraziła zgodę. 

II. Przyjęcie protokołu z 23 lutego 2016 r. 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego 

Komunikaty  Pani Dziekan 

1. Dwa kierunki studiów: Andragogika (studia I i II stopnia) oraz Graduate 

Programme in teaching English to young learners otrzymały akredytację w ramach 

“Studia z przyszłością” (ogólnopolski program akredytacyjny). Odbyło się uroczyste 

wręczenie certyfikatów. Poza tym otrzymaliśmy nadzwyczajną akredytację kierunku 

Andragogika, studia II stopnia. Pani Dziekan podziękowała kierownikowi studiów 

Pani dr hab. E. Skibińskiej. 

2. Odbyło się spotkanie z burmistrzem Mokotowa panem Krzysztofem 

Skolimowskim mające na celu nawiązanie współpracy z dzielnicą w celu 

zainteresowania naszą ofertą studiów podyplomowych, kursów, a także zdobycia 

nowych miejsc praktyk studenckich. Chcielibyśmy także w przyszłości stworzyć 

własną placówkę ćwiczeń, tj. szkołę, przedszkole.  

3. Zbliża się przerwa świąteczna i w związku z tym Pani dziekan zwróciła się z 

prośbą o wykorzystanie zaległych urlopów. 

4.  Zmienią się zasady rekrutacji na studia podyplomowe. Rekrutacja na studia w 

roku 2016/17 odbędzie się poprzez system IRK (Internetowa Rejestracja 

Kandydatów).  

Komunikaty pani Prodziekan A.Zielińskiej 

5. Otrzymaliśmy informację, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przesłała 

dokumentację w sprawie nadania stopnia profesora Pani dr hab. Irenie Szybiak do 

kancelarii prezydenta RP.  
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5. 10 marca odbyło się seminarium online z Uniwersytetem w Hajfie. Pani 

Prodziekan  podziękowała panu dr hab. A. Wiercińskiemu, który przewodniczył tej 

inicjatywie. Nasi partnerzy byli bardzo zainteresowani naszymi badaniami, które 

prezentowały trzy zespoły: 

 dr H.Tomaszewska-Pękała i mgr P. Marchlik – „wczesny odpad szkolny 

projekt badawczy; koncepcja, metodologii i pierwsze wyniki”.  

 Dr hab. M.Żytko, prof. UW – „uczenie matematyki i najczęstsze błędy 

w nauczaniu matematyki oraz dobre praktyki”. 

 Dr hab. A.Wierciński i dr M.Przanowska – „filozofia edukacji”.  

7. Pani Prodziekan poinformowała członków RW o ponownej analizie publikacji; 

kilka osób, które poprzednio były w grupie trzeciej (dr K.Brzosko-Barratt, dr hab. 

M.Karwowska-Struczyk, prof.UW, dr hab. K.Lubomirska, prof.UW, mgr P.Marchlik, 

dr M.Szpotowicz, dr H.Tomaszewska-Pękała, dr P.Zańko) mają publikacje, których 

nie zgłosili do bazy PBN. W niektórych przypadkach, np. dra P. Zańko, spowodowało 

to istotną zmianę – przejście z grupy 3 do 1.  

Pani Prodziekan po raz kolejny zaapelowała do pracowników naukowo-

dydaktycznych o uzupełnianie bazy na bieżąco, gdyż nie wpisane publikacje to 

problem dla wydziału (mniejsza punktacja, która przekłada się na mniejsze środki 

finansowe). Mamy obecnie trzy osoby, które mają 0 punktów.  

Pani dr hab. E. Skibińska zwróciła uwagę, że w materiale nie był wykazany 

dr Krzysztof Pierścieniak. Powodem było inne stanowisko (starszy wykładowca, 

a obecnie asystent). 

8. Wydział otrzymał środki na badania statutowe (BST) i dotację dla młodych 

naukowców (DSM). Kierownicy Katedr/Zakładów otrzymają informację 

o publikacjach, grantach, stanie kadry (stan na 30 grudnia). Ten materiał będzie 

podstawą do podziału w.w. środków. Pani Prodziekan zwróciła się z prośbą 

o przesłanie meilem ewentualnych sprostowań (do 31 marca).  

Komunikaty Pana Prodziekana Rafała Godonia 

9. 14 marca – odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej w sprawie programów 

kształcenia (2016/17). Niektóre pomysły były godne uwagi; będą przesłane Komisji 

Programowej. 

10. Zaczynamy nową edycję chóru wydziałowego; 4 kwietnia odbędzie się kolejne 

spotkanie. Dyrygentem będzie pani Anna Witkowska, osoba z zewnątrz. Mamy 

nadzieję że tym razem chór będzie dłużej funkcjonował. 
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IV. Sprawy osobowe 

1. Zasięgnięcie opinii w sprawie konkursów: 

 na stanowisko asystenta w Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki  

 na stanowisko asystenta w Zakładzie Animacji Kultury 

 na stanowisko adiunkta Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki  

 na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Wychowania Estetycznego   

 na stanowisko profesora w Zakładzie Animacji Kultury; poprzedni konkurs nie 

został rozstrzygnięty. 

 na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Społecznej 

i Pedagogiki Specjalnej 

Rada Wydziału jednogłośnie  wyraziła zgodę na ogłoszenie konkursów. 

 

2. Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie 

Dydaktyki. Zgłosił się jeden kandydat, prof.dr hab. Stefan Mieszalski. Wszyscy 

członkowie komisji jednogłośnie poparli tę kandydaturę.  

Pani Dziekan zarządziła głosowanie w sprawie zatrudnienia Pana prof.dr hab. 

Stefana Mieszalskiego  

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 28 

Liczba głosów „nie”: 2 

Liczba głosów „wstrzymuję się”: 6 

Liczba głosów nieważnych: 0 

 

V. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

1. wszczęcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie 

nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Katarzyny Zych i powołanie na 

promotora dr hab. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, prof.UW. 

Roboczy temat rozprawy „Polska adaptacja kwestionariusza MAI (Metacognitive 

Awareness Inventory), służącego do pomocy świadomości metapoznawczej”. 

Komisja ds. przewodów doktorskich proponuje również powołać promotora 

pomocniczego, dra Adama Sobolewskiego (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). 

Pani Prodziekan zarządziła głosowanie 
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Wyniki głosowania w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Zych 

i powołanie na promotora dr hab. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, prof.UW. 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 18 

Liczba głosów „nie”: 0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”: 1 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Wyniki głosowania w sprawie powołanie na promotora pomocniczego Pana dra 

Adama Sobolewskiego 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 18 

Liczba głosów „nie”: 0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:  

Liczba głosów nieważnych: 0 

Uchwała stanowi załącznik nr 43/2015/16   

 

2. wszczęcie przewodu doktorskiego w obszarze nauk społecznych w dziedzinie 

nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Anny Dzielskiej i powołanie na 

promotora dr hab. n.o zdr. Joanny Mazur. 

Roboczy temat rozprawy „Środowiskowe determinanty orientacji na cel oraz jej 

związek ze zdrowiem i zachowaniami ryzykownymi uczniów gimnazjów. 

Komisja ds. przewodów doktorskich wnioskuje o wszczęcie przewodu oraz powołanie 

na promotora dr hab. n.o zdr. Joanny Mazur z Instytutu Matki i Dziecka, która 

współpracuje z Panią prof. Barbarą Woynarowską. Komisja wnioskuje również 

o powołanie na promotora pomocniczego, dr Agnieszkę Małkowską-Szkutnik.  

Pani Prodziekan zarządziła głosowanie. 

Wyniki głosowania w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Dzielskiej 

i powołanie na promotora dr hab. n.o zdr. Joanny Mazur. 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 19 

Liczba głosów „nie”: 1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:  

Liczba głosów nieważnych: 0 
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Wyniki głosowania w sprawie powołania na promotora pomocniczego dr Agnieszki 

Małkowskiej-Szkutnik. 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 19 

Liczba głosów „nie”: 1 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:  

Liczba głosów nieważnych: 0 

Uchwała stanowi załącznik nr 44/2015/16   

 

3. powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Joanny Klonowskiej 

Temat pracy „Ryzyko związane z upiększaniem ciała w percepcji studentek 

kosmetologii. Rekomendacje dla kształcenia zawodowego”. Promotorem pracy jest 

Pani prof.dr hab. med. Barbara Woynarowska. 

Komisja ds. przewodów doktorskich wnioskuje o powołanie na recenzentów 

prof. dr hab. n.med. Grażynę Broniarczyk-Dyla (Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa w Płocku) oraz dr hab. Katarzynę Borzucką-Sitkiewicz (Uniwersytet 

Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii). 

Pani Prodziekan zarządziła głosowanie 

Wyniki głosowania w sprawie powołania na recenzenta prof. dr hab. n.med. Grażynę 

Broniarczyk-Dyla 

Liczba oddanych głosów: 20 

Liczba głosów „tak”: 19 

Liczba głosów „nie”: 0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”: 1 

Liczba głosów nieważnych: 0 

 

Wyniki głosowania w sprawie powołania na recenzenta dr hab. Katarzynę Borzucką-

Sitkiewicz 

Liczba oddanych głosów: 20 

Liczba głosów „tak”: 19 

Liczba głosów „nie”: 0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”: 0 

Liczba głosów nieważnych: 1 

Uchwała stanowi załącznik nr 45/2015/16   
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W związku z tym, że jest to postępowanie wg nowych przepisów, należy powołać 

skład komisji przyjmującej obronę rozprawy doktorskiej. Zaproponowano następujące 

osoby: dr hab. Anna Zielińska,prof.UW, prof.dr hab. med. Barbara Woynarowska, 

dr hab. Anna Kowalewska, dr hab. Grażyna Dryżałowska, prof.UW, prof.dr hab. 

Zbigniew Izdebski, dr hab. Andrzej Wierciński, prof.UW. 

 

4. przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr Joanny 

Pękali. 

Tytuł rozprawy „Etos zawodowy współczesnego nauczyciela w opinii dyrektorów, 

nauczycieli, rodziców uczniów szkół i przedszkoli”. Promotorem pracy jest dr hab. 

Małgorzata Karwowska-Struczyk, prof.UW 

Pani Prodziekan zarządziła głosowanie w tej sprawie 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 17 

Liczba głosów „nie”:  

Liczba głosów „wstrzymuję się”:  

Liczba głosów nieważnych: 0 

Uchwała stanowi załącznik nr 46/2015/16   

 

5. przyjęcie pracy doktorskiej i dopuszczenie do publicznej obrony mgr Łukasza 

Bartosiaka. 

Tytuł rozprawy „Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim i ich uwarunkowania”. 

Promotorem pracy jest prof.dr hab. Wilkomirska. 

Pani Prodziekan zarządziła głosowanie w tej sprawie 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 14 

Liczba głosów „nie”:  

Liczba głosów „wstrzymuję się”:  

Liczba głosów nieważnych: 0 

Uchwała stanowi załącznik nr 47/2015/16   
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6. przyjęcie pracy doktorskiej i i dopuszczenie warunkowe (warunkiem zdanie 

egzaminu z pedagogiki wyznaczonego na 8 kwietnia 2016r.) do publicznej obrony 

mgr Aleksandry Szyller. 

Tytuł rozprawy „Podręczniki zintegrowane dla edukacji wczesnoszkolnej – koncepcja 

autorów a perspektywa ucznia.  

Promotorem pracy jest dr hab. Małgorzata Żytko, prof.UW  

Pani Prodziekan zarządziła głosowanie w tej sprawie 

Liczba uprawnionych do głosowania: 25 

Liczba oddanych głosów:  

Liczba głosów „tak”: 15 

Liczba głosów „nie”: 0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”: 0 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Uchwała stanowi załącznik nr 48/2015/16   

 

VI. Uchwała w sprawie powołania Kursu „Nowe technologie w edukacji” 

Pan Prodziekan R. Godoń zreferował sprawę mówiąc, że Komisja programowa 

zapoznała się z projektem nowego Kursu; nie wpłynęły żadne uwagi. Pan Prodziekan 

oddał głos Pani dr hab. Małgorzacie Żytko, która jest autorką programu. 

Pani dr hab. M. Żytko, prof.UW powiedziała, że jest to projekt kursu, który chcemy 

zainaugurować w tym roku we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej 

i Zastosowania Komputerów oraz z firmą Intel. Ośrodki te użyczą nam sprzętu 

komputerowego na zajęcia. Będzie to dwumiesięczny kurs dla nauczycieli szkół 

podstawowych (klasy I-III i IV-VI). Zależy nam żeby nowe technologie pokazać 

w szerszym kontekście; z krytycznym spojrzeniem, żeby korzystanie z nich wiązało 

się ze świadomym i rzeczywistym wykorzystywaniem. Kurs chcielibyśmy rozpocząć 

w kwietniu. Jeśli byłoby zainteresowanie tą tematyką, to w przyszłości chcielibyśmy 

powołać studia podyplomowe z tego zakresu wykorzystując potencjał wspomnianych 

partnerów: OEIZK i Intel. Mamy już doświadczenia we współpracy z wymienionymi 

ośrodkami organizując zajęcia fakultatywne dla naszych studentów w tym zakresie. 

Studenci pracowali w parach z nauczycielami;  kurs byłby kontynuacją tych działań. 

Pan Prodziekan R. Godoń zarządził głosowanie w tej sprawie 
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Jednogłośnie przyjęto Uchwałę w sprawie powołania Kursu „Nowe technologie 

w edukacji”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 49/2015/16   

 

VII. Opłaty za usługi edukacyjne w roku 2016/17 

Pan Prodziekan R.Godoń zaproponował utrzymanie wysokości opłaty za usługi 

edukacyjne dla studentów studiów doktoranckich – cudzoziemców studiujących na 

zasadach odpłatności. Opłata minimalna wynosi 3000 euro za jeden rok studiów oraz 

200 euro oplata jednorazowa (opłata wnoszona przy rekrutacji na studia). Opłata za 

studia może być obniżona o 30%  w przypadku cudzoziemca polskiego pochodzenia. 

Pan Prodziekan zarządził głosowanie. 

Jednogłośnie, w glosowaniu jawnym przyjęto uchwałę w tej sprawie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 50/2015/16   

 

VI. Wolne wnioski 

1. Pani dr hab. Anna Kowalewska zwróciła uwagę na wystawę fotograficzną 

umieszczoną w holu, na parterze naszego budynku, która wg Pani dr hab. 

A.Kowalewskiej jest bardzo efektowna i powinna być na stałe. 

2. Pani Dziekan A.Wiłkomirska zwróciła się do członków RW z prośbą o aktywne 

włączanie  się w organizację jubileuszu 200-lecia UW. 

3. Pani Marta Siedlecka przedstawiła nowego członka Rady Wydziału z ramienia 

Samorządu Studentów – panią Annę Stańczak z III roku studiów licencjackich. 

4. Pan Prodziekan R. Godoń poinformował członków RW o swoim uczestnictwie 

w II Ogólnopolskim Spotkaniu Edukacji Alternatywnej. Inicjatorką jest Katarzyna 

Dobrzyńska. Jedną z prelegentek była Pani dr hab. Małgorzata Żytko, prof.UW. To 

dobre miejsce do pokazania tego, co my, jako Wydział organizujemy.  

Pani dr hab. Małgorzata Żytko dodała, że spotkanie było bardzo interesujące. Panel 

dotyczył współpracy edukacji alternatywnej ze środowiskiem akademickim. Była to 

ciekawa wymiana doświadczeń z praktykami. 

5. Pani Prodziekan A. Zielińska poinformowała członków RW o tym, że Centralna 

Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zaakceptowała nasze kandydatury na członków 

komisji w przewodzie habilitacyjnym dr P. Sosnowskiej: Pana dra hab. Andrzeja 

Wiercińskiego prof.UW  i i Pana  dra hab. Rafała Godonia. 
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Pan Prof. A. Wiercinski podziękował członkom RW za zaangażowanie w sprawę 

podtrzymania Jego kandydatury na członka komisji. 

6. Pani prof. Joanna Madalińska-Michalak przypomniała o konferencji Polskiego 

Towarzystwa Pedagogicznego, która odbędzie się 11 maja z okazji 35-lecia PTP. 

Pani profesor zaprosiła członków RW na konferencję  i podziękowała Pani Dziekan 

za poparcie tej inicjatywy.  

7. Pan Robert Orziński poinformował o problemach z wjazdem na parking 

wydziałowy. Dzięki inicjatywie pana Roberta i współpracowników, ulica dojazdowa do 

naszego parkingu została oznakowana tak, że obecnie straż miejska nie może 

odmówić interwencji w sprawie nieprawidłowego parkowania i zastawienia naszej 

bramy wjazdowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału  
Dziekan 
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska 

 
 
Protokołowała 
mgr Anna Szewczyk 
 
 

 


