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Protokół nr 23 

Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 28 października 2014 roku 

 

 

 

 

 
I.  Przyjęcie porządku obrad. 

Obrady Rady Wydziału rozpoczęła Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska  

i poinformowała, że z porządku obrad zostaje wykreślony punkt dotyczący wniosków 

Komisji ds. przewodów doktorskich. Przyjęty porządek w dalszej części wyglądał 

następująco:  

II.     Kolokwium habilitacyjne dr Anny Kowalewskiej. 

III.    Przyjęcie protokołu z dnia 30 września 2014 roku. 

IV.    Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

V.   Sprawy osobowe – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego  

prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak. 

VI.   Nadanie stopnia dr. mgr Dorocie Bąk-Gajdzie. 

VII. Zmiana struktury Wydziału – przekształcenie Katedry Dydaktyki w Zakład 

Dydaktyki. 

VIII. Powołanie kierownika Zakładu Dydaktyki. 

IX.  Zatwierdzenie list współpracowników dydaktycznych Wydziału na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2014/2015.  

X.    Dyplomy z wyróżnieniem. 

XI.   Wolne wnioski.   

Następnie Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska przekazała głos Prodziekan  

dr hab. Annie Zielińskiej, która poprowadziła kolejny punkt obrad, czyli kolokwium 

habilitacyjne dr Anny Kowalewskiej. 

 

II.  Kolokwium habilitacyjne dr Anny Kowalewskiej. 

krótka przerwa 
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III.  Przyjęcie protokołu z dnia 30 września 2014 roku. 

Protokół został przyjęty. 

 

IV.  Komunikaty zespołu dziekańskiego. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała, że Centrum Modelowania 

Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego podjęło wysiłek digitalizacji i publikowania 

w wolnym dostępie części dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu. Każdy 

pracownik może zgłosić się do Centrum i poprosić o digitalizację jego publikacji. 

 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że zmieniają się zasady 

prowadzenia bibliografii naukowej pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Bibliografia 

UW działa do końca listopada. Po tym terminie wszystkie publikacje będą prezentowane 

na nowej platformie. Głos w tej sprawie zabrała Kierownik Biblioteki mgr Urszula 

Pawłowicz, która wyjaśniła, że po 30 listopada zasoby Bibliografii UW zostaną przejęte 

przez Polską Bibliografię Naukową. Pracownicy mogą samodzielnie wpisywać swoje 

publikacje do nowej bazy, każdy wpis wymaga autoryzacji. 

Prodziekan dr hab. Zielińska powiedziała, że dokładnych informacji dotyczących 

omawianej kwestii udziela mgr Katarzyna Potrzebowska-Pietrzak, która także przeprowadzi 

indywidualne konsultacje z pracownikami w kwestii wpisywania publikacji. 

Dr Waleria Stelmaszku zgłosiła propozycję, aby na stronie Wydziału Pedagogicznego 

znajdowały się informacje o publikacjach pracowników. Zwróciła także uwagę na brak 

informacji o pracownikach w wersji angielskiej strony internetowej Wydziału. 

 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń podziękował dr hab. Małgorzacie  

Karwowskiej-Struczyk, dr hab. Małgorzacie Żytko i dr Małgorzacie Przanowskiej  

za zorganizowanie w październiku spotkań naukowych i seminariów międzynarodowych. 

 

V. Sprawy osobowe – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego 

prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała, że konkurs na stanowisko 

profesora nadzwyczajnego na Wydziale Pedagogicznym UW wygrała prof. dr hab. Joanna 

Madalińska-Michalak. Dziekan krótko przypomniała sylwetkę naukową profesor 

Madalińskiej-Michalak i poprosiła Radę Wydziału o głosowanie w sprawie jej zatrudnienia. 

Wyniki głosowania 
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Liczba oddanych głosów:                   26                       

Liczba głosów „tak”:                    25       

Liczba głosów „nie”:                    0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:            1                   

Liczba głosów nieważnych:                   0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW poparła wniosek  

o zatrudnienie prof. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak na stanowisku profesora 

nadzwyczajnego w Zakładzie Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych. 

 

VI.  Nadanie stopnia dr. mgr Dorocie Bąk-Gajdzie. 

Prodziekan dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że 21 października odbyła się 

publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Doroty Bąk-Gajdy. Komisja jednogłośnie 

przyjęła obronę i wnioskuje o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie 

pedagogiki mgr Dorocie Bąk-Gajdzie. 

Prodziekan poprosiła o głosowanie w tej sprawie. 

Wyniki głosowania 

Liczba oddanych głosów:                   16                       

Liczba głosów „tak”:                    15   

Liczba głosów „nie”:                    0 

Liczba głosów „wstrzymuję się”:            1                   

Liczba głosów nieważnych:                   0 

W tajnym głosowaniu Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę  

o nadaniu stopnia doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki mgr Dorocie 

Bąk-Gajdzie. (Uchwała 3/2014/2015, zał. nr 3) 

 

VII.  Zmiana struktury Wydziału – przekształcenie Katedry Dydaktyki w Zakład 

Dydaktyki. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała, że z powodu odejścia z pracy 

prof. dr. hab. Mirosława Szymańskiego, który kierował Katedrą Dydaktyki, zmianie musi 

ulec struktura Wydziału Pedagogicznego UW. Dziekan wyjaśniła, że zgodnie z regulaminem 

Katedra Dydaktyki zostaje przekształcona w Zakład Dydaktyki. 

(Uchwała 4/2014/2015, zał. nr 4) 
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VIII.  Powołanie kierownika Zakładu Dydaktyki. 

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska poinformowała, że nowo powstały Zakład 

Dydaktyki potrzebuje nowego kierownika. Dziekan przypomniała, że kierownikiem zakładu 

może być osoba mająca co najmniej tytuł naukowy doktora, dla której Uniwersytet 

Warszawski jest podstawowym miejscem pracy i posiadająca bierne prawo wyborcze. Po 

krótkim wprowadzeniu Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska na kierownika Zakładu Dydaktyki 

zaproponowała dr. Jerzego Marka.  

Rada bez głosów sprzeciwu zaakceptowała zgłoszoną kandydaturę. 

 

IX.   Zatwierdzenie list współpracowników dydaktycznych Wydziału na studiach 

stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2014/2015.  

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń przedstawił Radzie Wydziału listę 

współpracowników dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze 

zimowym 2014/2015.  

Rada Wydziału Pedagogicznego UW jednogłośnie zatwierdziła listę 

współpracowników. 

 

X. Dyplomy z wyróżnieniem. 

Prodziekan dr hab. Rafał Godoń powiedział, że do przyznania dyplomu  

z wyróżnieniem zgłoszono następujące osoby: Karolinę Gąskę, Urszulę Mancewicz, Jonnę 

Rezmer oraz Wiktorię Dendek. 

Rada jednogłośnie zaakceptowała wszystkie wnioski. (Uchwała 5/2014/2015,  

zał. nr 5) 

 

XI.  Wolne wnioski.             

Dziekan dr hab. Anna Wiłkomirska złożyła gratulacje i wręczyła kwiaty dr. hab. 

Henrykowi Depcie z okazji 50-lecia pracy w Uniwersytecie Warszawskim.  

Marta Siedlecka poinformowała, że 27 października odbyły się wybory studenckie. 

Zmianie uległ skład Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Pedagogicznego oraz wybrano 

nowych przedstawicieli do Rady Wydziału. Marta Siedlecka powiedziała, że nowi 

członkowie Zarządu Samorządu Studentów i Rady Wydziału zostaną przedstawieni 

na kolejnych obradach. 

Marta Siedlecka poinformowała także, że 6–7 listopada na Wydziale Pedagogicznym 

UW odbędzie się pierwsza konferencja organizowana przez doktorantów i studentów. 
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Dotychczasowa Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów powiedziała również 

o kolejnej edycja bluz Wydziału Pedagogicznego UW. Bluzy można zamawiać w Zarządzie 

Samorządu Studentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Wydziału 

Dziekan 

Prof. UW dr hab. Anna Wiłkomirska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała 

mgr Urszula Jaskólska-Szeląg 

 

 
 


