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Protokół nr 24 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 25 listopada 2014 roku 

 

 

 

I. Przyj ęcie porządku obrad.  

Obrady Rady Wydziału rozpoczęła Prodziekan dr hab. Anna Zielińska. Z porządku 

obrad wykreślono punkt dotyczący wniosków Komisji ds. przewodów doktorskich. Przyjęty 

porządek w dalszej części wyglądał następująco: 

II. Sprawa nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Annie Wiłkomirskiej,  

prof. UW.  

III. Przyjęcie protokołu z dnia 28 października 2014 r.  

IV. Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

V. Sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Murawskiej.  

VI. Sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dra Zbigniewa Megera.  

VII. Polska baza bibliograficzna – informacje.  

VIII. Sprawa powołania dra Piotra Zańko na członka Komisji Bibliotecznej.  

IX. Sprawa zaopiniowania kandydatury Anny Ziółkowskiej – przedstawicielki 

studentów – do Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia.  

X. Wolne wnioski. 

 

II. Sprawa nadania tytułu naukowego profesora dr hab. Annie Wiłkomirskiej, 

prof. UW.  

Krótka przerwa  

 

III. Przyj ęcie protokołu z dnia 28 października 2014 r. 

Protokół został przyjęty. 

 

IV. Sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dra Zbigniewa Megera.  

W związku z przybyciem na obrady prof. dra hab. Stefana Kwiatkowskiego –

recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dra Zbigniewa Megera – zmieniono kolejność 

punktów w porządku obrad.  



 2 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała, że 17 maja 2013 r. Komisja,  

po długich obradach, zdecydowała się wszcząć przewód habilitacyjny dra Zbigniewa Megera. 

Prodziekan dr hab. Zielińska przeczytała oświadczenie Komisji w tej sprawie. 

Na recenzentów wybrano wówczas prof. dra hab. Macieja Marka Sysło  

i prof. dra hab. Stanisława Juszczyka. Centralna Komisja powołała na recenzentów  

prof. dra hab. Stefana Kwiatkowskiego i prof. dra hab. Bronisława Siemienieckiego. 

Prodziekan powiedziała, że wszystkie recenzje kończą się wnioskiem negatywnym 

i zapoznała Radę z głównymi tezami recenzentów. 

Obecny na posiedzeniu Rady Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Stefan 

Kwiatkowski osobiście przedstawił swoją opinię w tej sprawie i podtrzymał negatywną ocenę 

końcową.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska powiedziała, że Komisja – w związku  

z negatywnymi recenzjami i małym dorobkiem naukowym kandydata – wnioskuje 

o niedopuszczenie dra Zbigniewa Megera do kolokwium habilitacyjnego.  

Dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska stwierdziła, że metodycy mają trudną drogę 

awansu naukowego. Zaapelowała do powoływanych komisji o bardziej krytyczne 

podchodzenie do rozpatrywanych wniosków habilitacyjnych i nieprzekazywanie prac 

budzących duże wątpliwości do recenzji.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska wyjaśniła, że Centralna Komisja ds. Stopni  

i Tytułów zaleciła, aby nawet wnioski budzące wątpliwości przekazywać do recenzji.  

Po wszystkich wyjaśnieniach Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła  

o głosowanie w sprawie dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dra Zbigniewa Megera. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   19 

Liczba głosów ”tak”:                           0 

Liczba głosów „nie”:                           19  

Liczba głosów „wstrzymuję się”:        0 

Liczba głosów nieważnych:                0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę 

o niedopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dra Zbigniewa Megera. (Uchwała 

7/2014/2015, zał. nr 2) 
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V. Komunikaty zespołu dziekańskiego.  

Komunikaty zespołu dziekańskiego przedstawiła Prodziekan dr hab. Anna Zielińska: 

- prof. dr hab. Józef Półturzycki otrzymał gratulacje i życzenia od całej społeczności 

Wydziału Pedagogicznego UW z okazji urodzin oraz jubileuszu pracy w Uniwersytecie 

Warszawskim. 

- zostali wybrani nowi członkowie Zarządu Samorządu Studentów 

oraz przedstawiciele studentów do Rady Wydziału.  

Prodziekan przywitała studentki przybyłe na posiedzenie. Przewodnicząca Zarządu 

Samorządu Studentów Marta Siedlecka podała nazwiska nowo wybranych studentek. 

Następnie wszystkie studentki krótko się przedstawiły.  

Marta Siedlecka poinformowała również, że zakończyła kadencję jako Marszałek 

Parlamentu Studentów. Nowymi reprezentantkami Wydziału w Parlamencie Studenckim 

zostały Agata Ostrowska i Anna Ziółkowska. 

- Uniwersytet Warszawski przygotowuje się do jubileusz 200-lecia. Prodziekan  

dr hab. Anna Zielińska powiedziała, że jubileusz to szansa na promocję Uniwersytetu 

i Wydziału i zaapelowała, aby wszyscy włączyli się w prace nad organizacją obchodów. 

Prodziekan poinformowała, że z Wydziału wybrano sześć osób, które weszły  

w skład zespołów stworzonych na Uniwersytecie w związku z przygotowaniami  

do jubileuszu. Następnie Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła przedstawicieli 

zespołów o krótką prezentację pierwszych postanowień. Głos zabrali: dr Małgorzata 

Przanowska, dr Anna Frindt-Bajson, dr hab. Jan Rutkowski oraz Prodziekan dr hab. Anna 

Zielińska, która jest członkiem zespołu ds. promocji Uniwersytetu.  

Dr Małgorzata Przanowska i dr Anna Frindt-Bajson poinformowały, że obchody 

jubileuszowe będą trwały od 1 października 2015 r. do grudnia 2016 r. Każda z jednostek 

uniwersyteckich ma przydzielone miesiące na prezentacje własnych działań. Wydział 

Pedagogiczny otrzymał luty i kwiecień 2016 r. Dr Przanowska i dr Frindt-Bajson krótko 

opowiedziały, jaka jest wizja uroczystości wśród władz Uniwersytetu i jakie przedsięwzięcia 

są planowane. Następnie poprosiły, aby do 5 grudnia poszczególne jednostki Wydziału 

zgłosiły swoje pomysły na włączenie się w obchody 200 lat Uniwersytetu. 

Dr hab. Jan Rutkowski krótko przedstawił rezultat pierwszego spotkania zespołu  

ds. strategii rozwoju.  

Dr Anna Frindt-Bajson poinformowała, że wszystkie informacje dotyczące jubileuszu  

i wszelkie postanowienia w tej kwestii znajdują się na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. 
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- 15 grudnia mija termin składania wniosków o granty w NCN. Prodziekan 

przypomniała, że złożenie wniosku o grant jest jednym z warunków pozytywnej oceny 

pracownika. 

- do końca listopada można dokonywać zmian w Bibliografii UW. 

- mgr Marta Kammbach na międzynarodowej konferencji Młodzi dla nauki zdobyła 

pierwszą nagrodę za najlepszy referat. 

- dr hab. Jan Rutkowski otrzymał medal Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej  

im. B. F. Trentowskiego.  

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska dodała, że wcześniej taki medal otrzymał 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń. 

 

Kierownik Biblioteki mgr Urszula Pawłowicz poinformowała, że od 1 stycznia 2015 r. 

zmienia się cennik usług Biblioteki Uniwersyteckiej i kara za przetrzymanie książek będzie 

wynosiła 40 groszy za dobę od woluminu. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego wchodzi 

wraz z BUW w skład systemu biblioteczno-informacyjnego, w związku z tym jest również 

zobowiązana do podniesienia opłat. 

 

Dr hab. Małgorzata Żytko poinformowała, że w dniach 6–7 listopada 2014 r.  

na Wydziale Pedagogicznym została zorganizowana pierwsza ogólnopolska studencko-

doktorancka konferencja pedagogiczna „Skąd przyszliśmy – dokąd idziemy”. Dr hab. Żytko 

przekazała gratulacje i podziękowania dla Anny Ziółkowskiej, Marty Siedleckiej, Magdaleny 

Sokołowskiej i Emilii Solnicy za przygotowanie konferencji. 

Studenci i doktoranci również wyrazili swoją wdzięczność Dziekan dr hab. Annie 

Wiłkomirskiej i Prodziekan dr hab. Annie Zielińskiej, dr hab. Małgorzacie Żytko 

oraz członkom Rady Naukowej Konferencji za wszelką okazaną pomoc i wsparcie naukowe. 

 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń podziękował dr Katarzynie Brzosko-Barratt  

za zorganizowanie seminarium międzynarodowego 27 listopada o godz. 13.30. 

 

VI.  Sprawa dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Murawskiej.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przypomniała, że Rada Wydziału podjęła uchwałę 

o wszczęciu przewodu habilitacyjnego dr Barbary Murawskiej i powołała na recenzentów 

prof. dr hab. Danutę Klus-Stańską i dr hab. Annę Wiłkomirską. Centralna Komisja 

na recenzentów w tej sprawie powołała prof. dr hab. Annę Filipiak oraz prof. dr hab. Danutę 
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Waloszek. Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że wszystkie cztery recenzje 

kończą się pozytywnym wnioskiem. Komisja w składzie: dr hab. Anna Zielińska,  

dr hab. Janina Kamińska, dr hab. Krystyna Lubomirska, dr hab. Ewa Skibińska,  

dr hab. Małgorzata Żytko po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym i recenzjami 

rekomenduje dopuszczenie dr Barbary Murawskiej do kolokwium habilitacyjnego.  

W związku z brakiem uwag Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła  

o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                       18                       

Liczba głosów „tak”:                        16 

Liczba głosów „nie”:                          0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                  2                   

Liczba głosów nieważnych:                          0                                

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę  

o dopuszczeniu do kolokwium habilitacyjnego dr Barbary Murawskiej. (Uchwała 

8/2014/2015, zał. nr 3) 

  

VII. Polska baza bibliograficzna – informacje.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska przekazała głos mgr Katarzynie Potrzebowskiej-

Pietrzak, która zajmuje się wprowadzaniem publikacji pracowników Wydziału 

Pedagogicznego do Bibliografii UW.  

Mgr Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak poinformowała, że dotychczas dorobek 

naukowy pracowników UW prezentowała Bibliografia UW. Od 1 grudnia będzie nowa baza – 

Polska Bibliografia Naukowa. Dotychczas wpisu dokonywała jedna osoba. Od pierwszego 

grudnia każdy wpis będzie wymagał autoryzacji. Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak 

zaprezentowała Radzie wygląd nowej bazy i pokazała, w jaki sposób się logować, dokonywać 

wpisów i autoryzacji publikacji.  

Kierownik Biblioteki mgr Urszula Pawłowicz powiedziała, że Polska Bibliografia 

Naukowa to narzędzie ogólnopolskie i dlatego potrzebna jest autoryzacja. Kierownik 

Biblioteki poinformowała, że pracownicy mogą samodzielnie wpisywać i autoryzować swoje 

publikacje albo przesłać Bibliotece do wpisania, ale następnie powinni dokonać autoryzacji. 

Raporty robione na potrzeby parametryzacji nie wykażą publikacji bez autoryzacji.    
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VIII. Sprawa powołania dra Piotra Zańko na członka Komisji Bibliotecznej. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że – po konsultacji z kierownikiem 

Biblioteki – Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska proponuje na członka Komisji Bibliotecznej  

dra Piotra Zańko. Prodziekan wyjaśniła, że powołanie nowego członka jest spowodowane 

odejściem z Wydziału prof. dra hab. Mirosława Szymańskiego, który zasiadał w Komisji 

Bibliotecznej. 

Prodziekan poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                            24                       

Liczba głosów „tak”:                             24 

Liczba głosów „nie”:                             0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:                      0                   

Liczba głosów nieważnych:        0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału podjęła uchwałę o powołaniu dra Piotra Zańko 

na członka Komisji Bibliotecznej. (Uchwała 9/2014/2015, zał. nr 4) 

 

IX. Sprawa zaopiniowania kandydatury Anny Ziółkowskiej – przedstawicielki 

studentów – do Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia.  

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że Zarząd Samorządu Studentów 

12 listopada 2014 r. podjął uchwałę w sprawie delegowania Anny Ziółkowskiej jako 

przedstawicielki studentów do Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poprosiła Radę o opinię w tej sprawie. 

Rada Wydziału Pedagogicznego wyraziła zgodę, aby Anna Ziółkowska była 

członkiem Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia.  

 

X. Wolne wnioski. 

Kierownik Zakładu Historii Oświaty i Wychowania dr hab. Janina Kamińska 

poinformowała, że dr hab. Adam Fijałkowski brał udział w naukowym wyjeździe 

ze studentami do Niemiec. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń podziękował drowi hab. Fijałkowskiemu za wysiłek 

włożony w organizację wyjazdu naukowego. 

Prof. dr hab. Andrea Folkierska złożyła wniosek, aby przestać podpisywać osobę 

redagującą tłumaczenia w Kwartalniku Pedagogicznym. 
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Redaktor naczelny kwartalnika dr hab. Adam Fijałkowski wyjaśnił, że ta spraw była 

wielokrotnie poruszana w Wydawnictwach Uniwersytetu Warszawskiego, ale dyrektor 

Wydawnictw uważa, że nazwisko powinno być ze względu na prawa autorskie. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 

 

 

 

 

 


