
 

Protokół nr 4/2016/17 
Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 24 stycznia 2017 roku 
 
 
 Dziekan prof. dr hab. Anna Wiłkomirska powitała przybyłych członków Rady 

Wydziału. Poprosiła o dokonanie zmian w obrębie porządku obrad. Dodanie punktu X. 

Sprawa nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Annie 

Rusteckiej-Krawczyk oraz w punkcie V.II dodanie podpunktu IV[przekształcenie] Katedry 

Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli (ze zmianą nazwy) w Zakład Wczesnej Edukacji 

i Kształcenia Nauczycieli. Rada zaakceptowała proponowane zmiany. 

 

I. Przyjęcie porządku obrad. 

Porządek został przyjęty. 

 

II. Przyjęcie protokołu z 20 grudnia 2016 r. 

Protokół został przyjęty. 

 

III. Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

Komunikaty dziekan prof. dr hab. A. Wiłkomirskiej 

- Dziekan pogratulowała prof. dr. hab. Z. Izdebskiemu zajęcia 49 miejsca na liście 100 

najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w 2016 roku. Ranking sporządził 

PULS Medycyny.  

- Prowizorium budżetowe jest niższe niż w roku poprzednim. Zmieniły się zasady 

finansowania praktyk studenckich oraz obciążenia związane z ZUS-em. Tym ważniejsze 

dla funkcjonowania Wydziału staje się dodatkowe pozyskiwanie środków z grantów i 

udział w projektach finansowanych z innych źródeł. 

- Na Uniwersytecie trwają prace nad modelem kariery naukowej. Propozycje dotyczą 

głównie mobilności i dynamiki kariery naukowej. 

- Dziekan zaapelowała do pracowników naukowych Wydziału o  bardziej odpowiedzialne 

przeglądanie materiałów dostarczanych przez pracowników administracji i biblioteki oraz 

reagowanie na prośby w nich zawarte. Przypomniała, że pracownicy ci wykonują 

polecenia dziekana w powierzonym sobie zakresie. Brak współpracy nie sprzyja 

rozwojowi Wydziału. 



 

Komunikaty prodziekan dr hab. A. Zielińskiej 

 - Sprawozdanie dla rektora zawiera kilka nowych punktów. Wszelkie dane będą 

 zbierane na Wydziale do 14 lutego. Przyspieszeniu ulega również termin złożenia 

 sprawozdań z wykorzystanych środków BST i DSM. 

- Dr hab. A. Zielińska zakomunikowała, że do końca marca jednostki powinny  

 przedstawić rektorowi dane dotyczące parametryzacji. Odpowiadając na  pytanie 

 dr hab. A. Kowalewskiej o brak nazwy katedry w bazie PBN, stwierdziła, że 

 struktura Wydziału ulega ciągłym zmianom, a pomimo poszukiwań, nie udało się 

 ustalić kto posiada kompetencje, aby uaktualnić w  bazie strukturę jednostki. Nie 

 jesteśmy jedyną jednostką, która ma taki problem. Planowane jest w tej sprawie  

 spotkanie w Ministerstwie. Tym istotniejsza staje się afiliacja publikacji na Wydział 

 Pedagogiczny. Po raz kolejny dr hab. Zielińska poprosiła o sprawdzenie 

 kompletności danych bibliograficznych i potwierdzenie ich w bazach. Przypomniała, 

że osobą odpowiedzialną za publikacje i udzielającą porad jest mgr Katarzyna 

Potrzebowska  Pietrzak (p. 104). 

- W piątek, 27 stycznia, planowane jest spotkanie dotyczące grantów i projektów 

 krajowych i międzynarodowych. Obecność pracowników  naukowo-

 dydaktycznych jest obowiązkowa. Doktoranci będą mieli zorganizowane  spotkanie, z 

 uwzględnieniem propozycji grantowych dla tej grupy, w innym terminie ale  ich 

 obecność będzie mile widziana. Druga część spotkania poświęcona będzie 

 opracowaniu profilu naukowego Wydziału i jest obowiązkowa dla kierowników 

katedr i zakładów. 

 - Pod koniec lutego planowane jest spotkanie, które rozpocznie prezentację dorobku 

 katedr i zakładów poprzez indywidualne wystąpienia pracowników. 

 Komunikaty prodziekan dr hab. B. Murawskiej 

- Prodziekan dr hab. B. Murawska przypomniała o obowiązku informowania studentów i 

dziekanatu o odwołanych zajęciach. W przypadku choroby (zwolnienie lekarskie) nie jest 

konieczne odpracowanie zajęć. W każdym innym przypadku zajęcia powinny odbyć się w 

innym terminie. Ustalenie dogodnego dla wszystkich terminu nie jest proste. Sposobem 

może okazać się zastępstwo. 

- Dr hab. B. Murawska po raz kolejny przypomniała o obowiązku przeprowadzenia 

ankiety oceniającej zajęcia, zarówno wśród studentów stacjonarnych jak i 



 

niestacjonarnych. Obowiązkiem tym są objęci również pracownicy naukowo-dydaktyczni 

zatrudnieni z zewnątrz. 

- Podziękowała za zorganizowanie spotkania dotyczącego edukacji na odległość i 

platformy MOODLE. Zainteresowanie spotkaniem było duże. Istnieje zatem potrzeba  

takich spotkań. 

- Prodziekan dr hab. Murawska poinformowała, że wyznaczeni kierownicy modułów 

mogą organizować spotkania osób pracujących w danym module. W czasie takiego 

spotkania można przejrzeć opisy zajęć w USOS-ie czy wypracować  listę lektur.  

- Prof. dr hab. Z. Izdebski poinformował, że 8 lutego odbędzie się kolejna, 9  debata nt 

zdrowia seksualnego, na której profesor zaprezentuje wyniki swoich najnowszych badań. 

Debata połączona z projekcją filmu „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”. 

Organizatorami jest Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Wydziału 

Pedagogicznego UW, Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu 

Zielonogórskiego  oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Debata odbędzie się w 

gmachu WUM-u. Osoby zainteresowane spotkaniem mogą kontaktować się meilowo z dr 

hab. A. Kowalewską.  

 

IV. Zmiana w Regulaminie Wydziału Pedagogicznego. 

Dr hab. A. Zielińska poinformowała, że w związku z planowanymi zmianami w strukturze 

Wydziału istnieje potrzeba zmiany zapisu w Regulaminie Wydziału Pedagogicznego. Zmiany 

dotyczą § 3 ust. 5 -proponowane jest następujące brzmienie tego fragmentu Regulaminu. - „W 

katedrach mogą być tworzone zakłady, a w katedrach i zakładach mogą być tworzone 

pracownie jeśli względy naukowe i dydaktyczne przemawiają za ich powołaniem”. 

W zarządzonym jawnym głosowaniu Rada jednogłośnie poparła proponowaną zmianę. 
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V. Zmiany w strukturze Wydziału: 

W dyskusji dotyczącej zmian w strukturze głos zabrali dr hab. A. Fijałkowski, dr hab. K. 

Marzec-Holaka, dr hab. R. Dolata, prof. dr hab. Z. Izdebski, prof. dr hab. A. Wiłkomirska.  

Zdecydowano o wstrzymaniu głosowania nad punktem dotyczącym przekształcenia Katedry 

Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii w Zakład Biomedycznych Podstaw Rozwoju 

i Seksuologii i ponowne przemyślenie zmiany. 



 

 
 

V.I. Zniesienie: 

V.I.I. Katedry Edukacji Początkowej, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.I.II. Zakładu Animacji Kultury, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.I.III. Zakładu Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.I.IV. Zakładu Filozoficznych Podstaw Pedagogiki, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.I.V. Zakładu Historii Oświaty i Wychowania, 

W głosowaniu jawnym Rada, przy dwóch głosach wstrzymujących się, poparła 

V.I.VI. Zakładu Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.I.VII. Zakładu Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny. 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

 

V.II. Przekształcenie: 

V.II.I. Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii w Zakład 

Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii, 

W wyniku dyskusji punkt usunięty z harmonogramu głosowania. 

V.II.II. Zakładu Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej w Katedrę 

Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.II.III. Zakładu Dydaktyki (ze zmianą nazwy) w Katedrę Dydaktyki i 

Pedeutologii, 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 

V.II.IV. Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli (ze zmianą nazwy) 

w Zakład Wczesnej Edukacji i Kształcenia Nauczycieli. 

W głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym sie, Rada poparła  

 

V.III. Utworzenie: 



 

V.III.I. Katedry Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją, 

W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie poparła. 

V.III.II  Zakładu Humanistycznych Podstaw Pedagogiki. 

W głosowaniu jawnym Rada poparła jednogłośnie 
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VI. Wyrażenie opinii w sprawie powołania kierowników katedr i zakładów.  

Kolegium dziekańskie przedstawiło kandydatów na kierowników jednostek. 

W głosowaniu tajnym Rada poparła proponowane kandydatury. 

Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli – kierownik dr hab. M. Żytko, prof. UW 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 29 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 1 

Liczba głosów nieważnych - 0 

Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki – kierownik dr hab.. E. Skibińska 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 28 

Liczba głosów NIE - 1 

Liczba głosów wstrzymuje się - 1 

Liczba głosów nieważnych - 0 

Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej – kierownik dr hab. M. Kolankiewicz, 

prof. UW 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 29 

Liczba głosów NIE - 1 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

Liczba głosów nieważnych - 0 

Katedra Dydaktyki i Pedeutologii – kierownik prof. dr hab. J. Madalińska-Michalak. 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 30 

Liczba głosów NIE - 0 



 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

Liczba głosów nieważnych - 0 

Zakład Humanistycznych Podstaw Pedagogiki – kierownik dr hab. A. Fijałkowski 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 26 

Liczba głosów NIE - 2 

Liczba głosów wstrzymuje się - 2 

Liczba głosów nieważnych - 0 

Zakład Teorii Wychowania Estetycznego – kierownik prof. dr. hab. K. Milczarek-Pankowska 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 28 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 2 

Liczba głosów nieważnych - 0 

Katedra Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją – kierownik dr hab. R. 

Dolata 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 28 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 2 

Liczba głosów nieważnych – 0 

Uchwała stanowi załącznik 39/2016/2017 

 

VII. Sprawy osobowe. 

Kolegium dziekańskie zwróciło się do Rady  z prośbą o przedłużenie zatrudnienia dr hab. G. 

Dryżałowskiej na stanowisku prof. nadzw. UW bez konkursu na czas określony. Zatrudnienie 

dr hab. G. Dryżałowskiej kończy się 31 marca. Proponowany okres zatrudnienia to 1 kwietnia 

2017-30 września 2018. 

 

Odbyło się w tej sprawie głosowanie tajne. 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 29 



 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 1 

Liczba głosów nieważnych - 0 

W wyniku głosowania Rada wyraziła zgodę. 

 

VIII. Zmiany w zasadach parametryzacji jednostek naukowych.  

Prodziekan dr hab. A. Zielińska zreferowała najważniejsze zmiany zasad parametryzacji. 

Zwiększony został zakres obowiązków władz jednostek naukowych w zakresie 

sprawozdawczości i raportowania. 

Dla pracowników naukowych ważne jest kryterium publikacji. Jego wartość ustalono na 

65/100, kryterium drugie niewiele się zmieniło, kryterium obejmujące wdrożenia i patenty ma 

wartość 5/100, a kryterium obejmujące inne osiągnięcia ma wartość 15/100. 

Wydział stara się o uzyskanie kategorii „A” i każda dodatkowa liczba punktów może być 

znacząca. Harmonogram kompletowania dokumentów jest napięty. Ostatecznym terminem 

składania dokumentów  dotyczących ankiety jednostki jest 15 marca. Do końca marca został 

wyznaczony czas na usuwanie ewentualnych błędów. 

 
 

IX. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. 

Grażynie Dryżałowskiej, prof. UW.  

W imieniu powołanej przez Radę komisji ds wszczęcia postępowania o  nadanie tytułu 

profesora dr hab. G. Dryżałowskiej, sprawę zreferował prof. dr hab. S. Mieszalski.  Komisja 

zapoznała się z dorobkiem kandydatki i rekomenduje Radzie wszczęcie postępowania w 

sprawie nadania tytułu profesora. Komisja wyraziła jednak wątpliwości odnośnie autoreferatu 

kandydatki i zawartości listy tytułów recenzowanych. 

W tajnym głosowaniu Rada poparła rekomendacje komisji. 

 Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 16 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 3 

 Liczba głosów nieważnych – 0 

Uchwała stanowi załącznik 40/2016/2017 



 

Dr hab. A. Zielińska przedstawiła listę 10 profesorów tytularnych, których kandydatury 

Wydział rekomenduje Centralnej Komisji jako recenzentów w postępowaniu. Rada w tajnych 

głosowaniach poparła zgłoszenia. 

prof. dr hab. I. Chrzanowska 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 19 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 0 

prof. dr hab. J. Błeszyński 

 Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 19 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 0 

prof. dr hab. A. Krauze 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 19 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 0 

prof. dr hab. M. Sekułowicz 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 17 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 2 

prof. dr hab. A. Korzon 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 18 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 



 

 Liczba głosów nieważnych – 1 

prof. dr hab. M. Chodkowska 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 19 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 0 

prof. dr hab. K. Krakowiak. 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 17 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 2 

prof. dr hab. M. Zaorska 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 19 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 0 

prof. dr hab. J. Głodkowska 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 17 

Liczba głosów NIE - 1 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 1 

prof. dr hab. A. Sękowski  

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 17 

Liczba głosów NIE - 1 

Liczba głosów wstrzymuje się - 0 

 Liczba głosów nieważnych – 1 
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X. Sprawa nadania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr 

Annie Rusteckiej-Krawczyk.  

20 stycznia odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Rusteckiej-

Krawczyk. Podstawą obrony była praca „Zachowania problemowe młodzieży 

nieprzystosowanej społecznie a czynniki chroniące i czynniki ryzyka”. 

Promotorem pracy była dr hab. M. Kolankiewicz a recenzentami dr hab. I. Jelonkiewicz-

Sterianos, prof. ASP i dr hab. A. Kowalewska. Obrona zakończyła się wynikiem 

pozytywnym. 

W zarządzonym tajnym głosowaniu Rada poparła wniosek Komisji o nadanie mgr Annie 

Rusteckiej – Krawczyk stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 18 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 1 

Liczba głosów nieważnych - 0 
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XI. Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.  

Do komisji wpłynął wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Jasińskiej-

Maciążek. Roboczy tytuł rozprawy to „Modele oceny szkolnej efektywności nauczania”. 

Komisja pozytywnie odniosła się do wniosku i na promotora pracy proponuje dr hab. R. 

Dolatę, prof. UW. 

W tajnym głosowaniu Rada poparła wniosek komisji. 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 18 

Liczba głosów NIE - 0 

Liczba głosów wstrzymuje się - 1 

Liczba głosów nieważnych – 0 
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XII. Wykaz opłat za usługi edukacyjne – studia I, II i III stopnia.  



 

Referując sprawę dr hab. A. Zielińska przypomniała poprzednią uchwałę Rady. Obecna 

propozycja dotyczy podniesienia opłaty rocznej do 3500 euro za studiowanie na Wydziale 

doktorantów z zagranicy. Kwota jest zmniejszana o 20% dla kandydatów posiadających Kartę 

Polaka. Marta Siedlecka poprosiła o przedstawienie opinii samorządu doktorantów. Ponieważ 

taka opinia nie została przekazana punkt został przesunięty na kolejne posiedzenie Rady. 

 

XIII. Zmiany w programach studiów. 

Dr hab. B. Murawska omawiając problem podkreśliła, że zmiany mają charakter formalny. 

Pierwsza zmiana:  w programie specjalności Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i 

rodzinie studia I stopnia proponuje się zwiekrzyć liczbę godzin ze 120 do 150. 

Druga zmiana dotyczy studiów II stopnia specjalności Praca społeczno-wychowawcza z 

dzieckiem I rodziną. Proponowana jest podział na dwa moduły. 

W głosowaniu jawnym Rada poparła proponowane zmiany. 

Uchwała stanowi załącznik 44/2016/2017 

Kolejna propozycja dotyczy Graduate Program Teaching English to Young Learners. 

Proponowany jest również podział na dwa moduły. 

W głosowaniu jawnym Rada jednogłosnie poparła zmiany. 
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XIV. Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 

2017/2018. 

Prodziekan dr hab. B. Murawska poinformowała, że po konsultacjach w kolegium 

dziekańskim proponuje nie zmieniać limitów przyjęć na rok akademicki 2017/2018. 

 Studia stacjonarne I stopnia - 216 osób 

 Studia stacjonarne II stopnia - 222 osoby 

 Studia niestacjonarne I stopnia - 96 osób 

 Studia niestacjonarne II stopnia - 210 osób. 

 Limity te uwzględniają studentów zagranicznych (5 osób) i 5 osób ze ścieżki 

 porównania efektów kształcenia. 

  

 W dyskusji, która rozpoczęła dr hab. P Sosnowska, głos zabrała prof. dr hab. A. 

 Wiłkomirska, dr hab. R. Godoń, Dr hab. B. Murawska. 



 

 Okazało się, że limity powiązane są z liczbą pracowników naukowych, ich pensum a 

 także problemem porzucania studiów. 

 Rada w jawnym głosowaniu jednogłośnie wyraziła zgodę na proponowane limity. 
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XV. Uchwała w sprawie zasad i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok 

studiów w roku akademickim 2018/2019. 

Prodziekan dr hab. B. Murawska przedstawiła ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego. 

Podjęto dyskusje na temat wagi poszczególnych przedmiotów wymaganych. Głos zabrali : 

prof. dr hab. A. Wiłkomirska, dr hab. B. Murawska, dr hab. R. Dolata, dr hab. M. 

Karwowska-Struczyk, dr hab. A. Zielińska, M. Siedlecka, O. Wojtynowicz. 

W wyniku dyskusji wybrano wariant optymalny wagi poszczególnych przedmiotów, który 

poddano głosowaniu. Rada w głosowaniu jawnym wybrała :  

30% -  j polski 

15% -  matematyka 

25% -  j. obcy 

30% -  przedmiot dodatkowy do wyboru. 

 

Wyniki głosowania 

Liczba głosów TAK - 17 

Liczba głosów NIE - 7 

Liczba głosów wstrzymuje się - 6 

Liczba głosów nieważnych – 0 

 

 Jednogłośnie natomiast opowiedziała się za warunkiem dodatkowym w postaci j. 

 angielskiego na kierunek Edukacja wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka 

 angielskiego 

Uchwała stanowi załącznik 47/2016/2017 

 

XVI. Uchwała w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego w trybie 

potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok 

2018/2019. 

Dr. hab. B Murawska poinformowała, ze głosowanie tej uchwały ma charakter formalny, 

gdyż nikt nie aplikuje na nasz Wydział w tym trybie. 

Rada w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę jednogłosnie. 



 

Uchwała stanowi załącznik 48/2016/2017 

 

XVII. Zatwierdzenie list współpracowników dydaktycznych Wydziału na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze letnim. 

Kolegium dziekańskie przedstawiło listę pracowników dydaktycznych (14 osób) 

współpracujących z Wydziałem na studiach stacjonarnych  

Członkowie Rady w zarządzonym jawnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili listę. 

Kolejna lista zawiera  osoby współpracujące w ramach studiów niestacjonarnych (19 osób). 

Rada w jawnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdziła listę 

 

XVIII. Wolne wnioski. 

Dr hab. J. Kamińska zwróciła uwagę na problemy wynikające z programu studiów II stopnia. 

Studenci (przyjmowani w ramach rekrutacji na II stopień po zdobyciu licencjatu na innych 

uczelniach) posiadają duże braki np. w terminologii pedagogicznej. Różnice w posiadanej 

wiedzy utrudniają sprawne i efektywne prowadzenie zajęć.  Dr hab. Kamińska zwraca się do 

komisji programowej z prośbą o próbę rozwiązanie problemu. Prośbę tę poparł dr hab. R. 

Dolata. Dr hab. B Murawska wraz z dr hab. A. Zielińską przyznały, ze istnieje taki problem i 

Komisja ds programów zajmie się zgłoszonymi uwagami. Być może rozwiązaniem będzie 

wprowadzenie modułów rozszerzonych dla „naszych” studentów studiujących na II stopniu. 

Wyczuwa się też potrzebę dyskusji nad modułami. 

 

Kolejnym problemem zgłoszonym przez dr hab. J. Kamińską jest sprzęt komputerowy na 

Wydziale i jego działanie.  Szczególną uwagę poświęciła sprzętowi na stanowisku 

bibliometrii. Sprawdzanie danych w bazach PBN i GOOGLE SCHOLAR, trwa bardzo długo. 

Dziekan Wiłkomirska poinformowała Radę, że w 2016 roku pula pieniędzy przeznaczonych 

na ten cel wyniosła ok. 100 tys. zł. 

 

Dr hab. R. Dolata poinformował, że w puli rektora są środki na dofinansowanie organizacji 

konferencji międzynarodowych,  etatów dla osób „rokujących ” oraz tzw. „minigrantów” 

czyli wsparcia do przygotowania dużych grantów. Dr hab. A. Zielińska uzupełniła informacje 

dr hab. Dolaty, mówiąc, że opracowane zostały procedury podziału i przyznawania tych 

pieniędzy. 



 

Prodziekan dr hab. B. Murawska poinformowała, że dr hab. A. Naumiuk zorganizowała 

spotkanie informacyjne dotyczące ERASMUSA. Takie spotkania odbyły się zarówno ze 

studentami stacjonarnymi jak i niestacjonarnymi. 

Liczba zgłoszeń na wyjazdy jest bardzo mała (10 osób). Wydział ma podpisanych ok. 30 

umów. Niechęć studentów może być spowodowana trudnościami jakie napotykają na 

Wydziale po powrocie, (trudności z zaliczeniem zajęć odbytych w czasie wyjazdu). Dr hab. 

B. Murawska poprosiła kierowników jednostek o propozycje rozwiązań i opinie w tej 

sprawie. 

 

Dr. M. Przanowska zaprosiła na spotkanie, które odbędzie się 25 stycznia 2017 roku na 

Wydziale Pedagogicznym w sali 507. Spotkanie jest zorganizowane w ramach spotkań 

Akademickich QUAERE a gościem będzie dr hab. Krzysztof Maliszewski. 

 

Marta Siedlecka po raz kolejny zwróciła się z prośba o szybsze uzupełnianie wpisów w 

USOSie. 
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