
Protokół nr 2/2016/17
Posiedzenia Rady Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego

w dniu 29 listopada 2016 roku

Dziekan prof. Anna Wiłkomirska powitała przybyłych członków Rady Wydziału

i przedstawiła nowego członka Rady, dr hab. Marlenę Plebańską. 

Powitała  również  przedstawicieli  z  grona  studentów.  Marta  Siedlecka

poinformowała,  że  w  wyniku  przeprowadzonych  wyborów  mandat  do

reprezentowania  studentów  na  Radzie  Wydziału  otrzymali:  Karolina  Kurpińska,

Natalia  Prymek,  Marta  Siedlecka,  Anna  Stańczak,  Ewelina  Suwalska,  Oskar

Wojtynowski. 

Prof.  A.  Wiłkomirska  zwróciła  się  z  prośba  o  zmianę  porządku  obrad.

Zaproponowała zmianę w punkcie piątym - „Wniosek o wszczęcie postępowania o

nadanie tytułu profesora dr hab. Grażynie Dryżałowskiej, prof. UW.” Zamiast niego

wpisanie  punktu  V  w  brzmieniu  „Wybór  członków  rady  Fundacji  Wydziału

Pedagogicznego” oraz dodanie punktu  XII  Uchwały w sprawie wniosków FID.

Rada wyraziła zgodę na zmianę porządku obrad.

I. Przyj ęcie porz ądku obrad.

Porządek został przyjęty.

II. Przyjęcie protokołu z 11 pa ździernika 2016 r.

Protokół został przyjęty.

III. Komunikaty zespołu dzieka ńskiego.

Komunikaty Dziekan prof. A. Wiłkomirskiej.

• Fundacja przy Wydziale Pedagogicznym

Została zarejestrowana Fundacja przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu

Warszawskiego. Dziekan zachęciła do zgłaszania pomysłów dotyczących inicjatyw,

które mogłaby realizować. Głównym jej celem jest wspieranie Wydziału zwłaszcza na

polu pozyskiwania funduszy.

• Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej

Odbyło się  spotkanie z władzami Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Organizacja ta jest zainteresowana współpracą  z Wydziałem. Dziekan poprosiła o

propozycje działań  jakie mogłyby być podejmowane wspólnie z Centrum. Zwróciła

uwagę,  że współpraca  z  różnymi  organizacjami  ułatwia  pozyskanie  grantów,  a  w

niektórych przypadkach jest konieczna do uzyskania dofinansowania projektów.



• Wizytówki pracowników naukowych

Dziekan  zwróciła  się  z  prośbą  do  członków Rady,  a  poprzez nich do wszystkich

pracowników naukowych o zaktualizowanie wizytówek. Stwierdziła, że koniecznością

jest posiadanie wizytówki również w języku angielskim.

Komunikaty prodziekan dr hab. A. Zielińskiej

• Prodziekan  A.  Zielińska  poinformowała,  że pozytywnie  zostało  rozpatrzone

odwołanie  dotyczące postępowania habilitacyjnego dr Barbary Murawskiej.

Centralna  Komisja   skierowała  sprawę  do  Uniwersytetu  Wrocławskiego.

Ponowne   postępowanie  zakończyło  się  wynikiem  pozytywnym.  Od  23

listopada Barbara Murawska legitymuje się stopniem doktora habilitowanego. 

Rada pogratulowała obecnej prodziekan ds studenckich. 

• 14-16 listopada odbyło się w Bratysławie spotkanie dotyczące programu 

Horyzont 2020 w obszarze nauk społecznych i humanistycznych (SSH) . 

Głównym celem spotkania było zapoznanie się z zasobami  Wydziałów   

humanistycznych i społecznych uniwersytetów europejskich i omówienie 

możliwości wspólnego, w ramach konsorcjów badawczych, aplikowania o 

granty. Obecni przedstawiciele otrzymali informację na temat aktualnej oferty 

grantowej   Spotkanie miało pomóc Wydziałom w podejmowaniu współpracy w

dziedzinie pozyskiwania grantów. Jednym z pomysłów wynikających ze 

spotkania jest próba stworzenie profilu naukowego Wydziału Pedagogicznego 

dlatego prodziekan A. Zielińska skierowała prośbę do Kierowników Katedr i 

Zakładów dotyczącą przygotowania  profilu naukowego poszczególnych 

jednostek Wydziału. Dr hab. A. Zielińska dalsze postępowanie uzależnia od 

treści  pozyskanych informacji. Proponuje jednak, aby w profilu znalazły się 

informacje o tych działaniach, którymi można się pochwalić (publikacje, 

konferencje, seminaria, prowadzone badania). Termin składania informacji 

upływa 10 grudnia.

Spotkanie, na temat wybranych propozycji obszarów badawczych do 

zagospodarowania przez pracowników Wydziału w oparciu o profil naukowy 

odbędzie się w grudniu, wstępny termin to 13 grudnia, w tej sprawie do

           kierowników zostaną wysłane informacje mailowe.  
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• Dr hab. A. Zielińska przypomniała o nadsyłaniu informacji do systemu POLON.

Pełna  informacja  o  działalności  jednostki  zawarta  w  bazie  POLON  jest

podstawą przy ocenie parametrycznej.

• Dr  hab.  A.  Zielińska  poprosiła  dr  hab.  R.  Godonia  o  przedstawienie

szczegółowych  informacji   dotyczących  organizowanego  na  Wydziale  w

dniach  16-17  grudnia  międzynarodowego  seminarium  w  zakresie   filozofii

edukacji i informacji o otrzymanym grancie NCBiR.

Dr hab. R Godoń poinformował, że w dwudniowym seminarium weźmie udział

doc. dr sc Zvonimir Komar z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Gość wygłosi dwa

wykłady. Dr hab. Godoń zaprosił wszystkich zainteresowanych do udziału w

seminarium.

• Dr hab. R. Godoń poinformował również, że otrzymał z NCBiR-u (Narodowe

Centrum Badań  i  Rozwoju)  grant.  Projekt  opracowany w ramach konkursu

„Kształcenie kompetencji myślenia. Projekt dydaktyczny” został skierowany do

realizacji.  W projekt  zaangażowali  się  :  dr  hab.  P.  Sosnowska,  dr.  hab.  J.

Rutkowski,  dr  hab.  A.  Fijałkowski,  dr.  hab.  R.  Godoń,  dr  E.  Wasilewska-

Kamińska,  dr  K.  Dworakowska,  mgr  D.  Depta-Marel.  Projekt  ma  być

realizowany przez dwa lata. W ramach „Akademii sztuki myślenia” uczestnicy

projektu  będą  prowadzić  zajęcia  w szkołach.  Zdobyte  doświadczenia  będą

mogli wykorzystać we własnych badaniach.

• 12 grudnia odbędzie się  spotkanie z prorektorem dotyczące parametryzacji.

Ponieważ została zmieniona koncepcja parametryzacji w dwóch ważnych dla

nas dziedzinach (a walczymy o kategorię „A” ) prodziekan Zielińska poprosiła

o  czujność  i  wyrozumiałość  jeżeli  byłyby  potrzebne  szybkie  działania,

uzupełnienia lub zmiany.

Komunikaty prodziekan dr hab. B. Murawskiej

• Dr  hab.  Barbara  Murawska  podziękowała  za  szybką  realizacje  zalecenia

wyznaczenia kierowników modułów.

• Poprosiła  o  uzupełnienie  listy  przedmiotów  i  ich  opisów  w  USOS-ie.  Po

wstępnym przejrzeniu  stwierdzono  braki  w 240  opisach.  Sprawa jest  pilna

(samodzielnie można uzupełnić opis do 30 listopada). Braki dotyczą głównie

braku opisu, braku efektów kształcenia, braku przeniesienia opisu do nowego
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programu. Marta Siedlecka zwróciła uwagę  na brak formy przeprowadzenia

egzaminu lub zaliczenia. Porad w zakresie uzupełniania wpisów udziela mgr

A. Szewczyk.

• Dr  hab.  B.  Murawska  poprosiła  o  takie  ustalenie  formy  egzaminu

modułowego,  w  czasie  zbliżającej  się  sesji,  aby  w  pierwszym  tygodniu

odbywały się  wpisy zaliczeń, a w drugim egzaminy. Program sesji powinien

zostać ustalony do 20 grudnia.

IV. Sprawy osobowe.

Dziekan  prof.  A.  Wiłkomirska  poprosiła  Radę  o  akceptację  decyzji  dotyczącej

ogłoszenia  konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego.

Rada w głosowaniu jawnym wyraziła zgodę.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 17/2016/2017

Prof.  A.  Wiłkomirska  poprosiła  również  o  zgodę  Rady  na  zatrudnienie  mgr   K.

Bulkowskiego (0,2 etatu), dr Kamili Wichrowskiej (0,2 etatu), mgr Olgi Wysłowskiej

(0,55 etatu) jako pracowników do projektu „Inclusive Education and Social Support to

Tackle Inequalities in Society” w okresie 1 01 2017- 31 12 2019.

W wyniku tajnego głosowania Rada wyraziła zgodę.

Wyniki głosowania mgr K. Bulkowski

liczba oddanych głosów 33

liczba głosów TAK 33

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Wyniki głosowania dr K. Wichrowskiej

liczba oddanych głosów 33

liczba głosów TAK 33

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Wyniki głosowania mgr O. Wysłowskiej
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liczba oddanych głosów 33

liczba głosów TAK 33

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 18/2016/2017

Kolejną  osobą,  o  której  zatrudnienie  prosi  prof.  A.  Wiłkomirska  jest  Aleksandra

Jasińska-Maciążek.  Zatrudnienie  (0,5  etatu)  do  projektu  ”Reducing  Early  School

Leaving in Europe” w okresie 1 01 2017 do 31 12 2017.

W wyniku tajnego głosowania Rada pozytywnie odniosła się do prośby

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 33

liczba głosów TAK 33

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 19/2016/2017

V Powołanie Rady Fundacji Wydziale Pedagogicznym

Dziekan A. Wiłkomirska poinformowała, że Rada Fundacji to ciało opiniujące

zgłaszane projekty. Poprosiła członków Rady o zgłaszanie kandydatur.

Zgłoszono :   dr. M. Przanowską, 

dr hab. P. Sosnowską, 

dr hab. A. Naumiuk, 

dr hab. A. Kowalewską, 

dr. A. Dwojak-Matras. 

Dziekan  zarządziła  głosowanie.  Rada  jednogłośnie  poparła  kandydatury:  dr  M.

Przanowskiej, dr hab. A. Kowalewskiej, dr hab. A. Naumiuk, dr A. Dwojak-Matras.

Rada,  przy  jednym  głosie  wstrzymującym  się,  poparła  kandydaturę  dr  hab.  P.

Sosnowskiej.

Rada Wydziału powołała Radę Fundacji.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 20/2016/2017
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VI Sprawa nadania stopnia doktora habilitowanego na uk społecznych w 

zakresie pedagogiki dr Remigiuszowi Kijakowi.

Dr  hab.  Anna  Kowalewska,  sekretarz  komisji  habilitacyjnej,  zreferowała

postępowanie habilitacyjne. Do Komisji w składzie: przewodniczący - prof. A. Krause,

sekretarz - dr hab. A. Kowalewska, recenzenci: prof. dr hab. Z. Gajdzica, prof. dr hab.

M. Sekułowicz, prof. dr hab. Z. Izdebski i członkowie: prof. dr hab. J. Błeszyński i dr

hab. G. Dryżałowska, wpłynęły wymagane dokumenty. Podstawą postępowania była

praca  „Dorośli  z  głębszą  niepełnosprawnością  intelektualną  jako  partnerzy,

małżonkowie i rodzice”.

Członkowie  komisji  pozytywnie  wyrazili  się  o  publikacji,  podkreślili  też  aktywność

habilitanta w środowisku naukowym w Polsce i poza jej granicami.

Komisja jednogłośnie  pozytywnie oceniła pracę dr Remigiusza Kijaka.

Dr hab. A. Zielińska rozpoczęła dyskusję, w której udział wzięli: prof. S. Mieszalski, dr

hab. Dryżałowska, prof. Z. Izdebski. 

W  zarządzonym  tajnym  głosowaniu,  Rada  poparła  stanowisko  Komisji  i  podjęła

Uchwałę  w  sprawie  nadania  dr  Remigiuszowi  Kijakowi  stopnia  doktora

habilitowanego.

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0

Uchwała stanowi zał ącznik nr 21/2016/2017

Pani Prodziekan A. Zieli ńska zaproponowała przyj ęcie nast ępującego 

uzasadnienia uchwały o nadaniu drowi Remigiuszowi K ijakowi stopnia doktora 

habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedag ogika:

Rada  Wydziału  Pedagogicznego  Uniwersytetu  Warszawskiego  podjęła

uchwałę  po  zapoznaniu  się  z  dokumentacją  postępowania  habilitacyjnego,

przedstawioną  przez  kandydata  do  stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego,

recenzjami jego osiągnięć oraz stanowiskiem Komisji habilitacyjnej, powołanej przez

Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w celu przeprowadzenia

postępowania habilitacyjnego dra Remigiusza Kijaka w dziedzinie nauk społecznych,
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w  dyscyplinie  pedagogika.  Rada  Wydziału  Pedagogicznego  Uniwersytetu

Warszawskiego  podzieliła  tym  samym  stanowisko  Komisji  habilitacyjnej,

stwierdzającej  jednomyślnie,  że  Habilitant  spełnia  wymagania  formalne

sformułowane  w  art.  16  ust.1  Ustawa  z  dnia  14  marca  2003  r.  o  stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Na  potrzeby  postępowania  habilitacyjnego  dr  Remigiusz  Kijak  przedstawił

pracę  Dorośli  z  głębszą  niepełnosprawnością  intelektualną  jako  partnerzy,

małżonkowie i  rodzice,  Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016, ocenioną  przez

wszystkich  recenzentów jako  praca  znacząca  w  rozwoju  teorii  pedagogiki  w tym

specjalnej  i  seksualnej.  Jest  to  pierwsza,  w polskim piśmiennictwie  naukowym z

zakresu  pedagogiki,  próba  deskrypcji  i  konstruowania  modelu  teoretycznego  z

wykorzystaniem narracji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. 

Dr  Remigiusz  Kijak  wykazuje  dużą  naukową  aktywność,  jest  wykonawcą  i

współautorem prac w ramach badawczych projektów międzynarodowych i krajowych.

Na uznanie zasługuje jego dorobek organizatorski, popularyzatorski i dydaktyczny. Dr

Remigiusz  Kijak  jest  członkiem  rad  naukowych,  kolegiów  redakcyjnych  i  stałym

recenzentem kilku polskich czasopism.

W  myśl  obowiązujących  przepisów  Rada  Wydziału  uznaje,  że  są  to

wystarczające  podstawy  do  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  nauk

społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Rada Wydziału zaakceptowała uzasadnienie.

VII Sprawa nadania stopnia doktora nauk społecznych  w zakresie pedagogiki 

mgr Joannie Klonowskiej.

Prodziekan  dr hab. A. Zielińska zreferowała przebieg postępowania.

 18 października 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr  Joanny  Klonowskiej  pt.  :  Ryzyko  związane  z  upiększaniem  ciała  w

percepcji  studentek  kosmetologii.  Rekomendacje  dla  kształcenia

zawodowego.  Promotorem  była  prof.  dr  hab.  B.  Woynarowska.

Recenzentkami były prof. dr hab. G. Broniarczyk-Dyła i dr hab. K. Borzucka-

Sitkiewicz. Obrona zakończyła się  wynikiem pozytywnym i Komisja powołana
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do  przeprowadzenia  publicznej  obrony  rozprawy  doktorskiej  skierowała  do

Rady Wydziału wniosek o nadanie mgr Joannie Klonowskiej stopnia doktora.

Dr hab A. Zielińska zarządziła głosowanie tajne w sprawie nadania stopnia

doktora pani mgr Joannie Klonowskiej. Rada podjęła uchwałę, którą  nadała

mgr  Joannie  Klonowskiej  stopień  doktora   nauk  społecznych  w  zakresie

pedagogiki. 

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 22/2016/2017

VIII Sprawa nadania stopnia doktora nauk społecznyc h w zakresie pedagogiki 

mgr Beacie Baron.

Dr  hab.  A.  Zielińska  streściła  przebieg  przewodu  doktorskiego  mgr  Beaty

Baron.  Promotorem  pracy  „Wychowanie  dzieci  i  młodzieży  w  rodzinnych

formach  pieczy zastępczej” była dr hab. M. Kolankiewicz, a recenzentami dr

hab. L. Telka i dr hab. A. Zielińska.

Dr hab. L. Telka nie przyjęła pracy. Został powołany trzeci recenzent – prof. dr

hab.  T.  Pilch.  Publiczna  obrona  rozprawy  zakończyła  się  wynikiem

pozytywnym  i  Komisja  powołana  do  przeprowadzenia  publicznej  obrony

rozprawy doktorskiej  skierowała do Rady Wydziału wniosek o nadanie mgr

Beacie Baron stopnia doktora.

Dr hab A. Zielińska zarządziła głosowanie tajne w sprawie nadania stopnia

doktora  pani  mgr  Beacie  Baron.  Rada podjęła  uchwałę,  którą  nadała  mgr

Beacie Baron  stopień doktora  nauk społecznych w zakresie  pedagogiki. 

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.
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Uchwała stanowi zał ącznik nr 23/2016/2017

IX Wnioski Komisji ds. przewodów doktorskich.

Dr hab. Anna Zielińska poinformowała, że Komisja rekomenduje dopuszczenie

do  publicznej  obrony  pracy  mgr  Marianny  Jasionowskiej  pt  „Taniec  w

wychowaniu renesansowym wyższych warstw społecznych” Promotorem jest

dr hab. A. Fijałkowski a recenzentami dr hab. J. Danowska i dr hab. H. Depta.

Komisja wnosi o przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do publicznej obrony.

Rada poparła stanowisko komisji. 

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 24/2016/2017

Kolejnym wnioskiem Komisji  jest  warunkowe dopuszczenie do obrony mgr  

Anny Rusteckiej-Krawczyk.  Złożyła ona prace pt „Zachowania problemowe  

młodzieży niedostosowanej społecznie a czynniki chroniące i czynniki ryzyka”.

Promotorem pracy jest dr hab. M Kolankiewicz a recenzentkami dr hab. I.  

Jelonkiewicz i dr hab. A. Kowalewska. 

W wyniku zarządzonego głosowania Rada jednogłośnie poparła stanowisko  

Komisji.

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 25/2016/2017

Kolejną sprawą jest zmiana promotora w przewodzie doktorskim mgr Emilii  

Szantiło. Promotor, prof. dr hab. I. Szybiak, wnioskuje o przekazanie opieki  
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nad przewodem dr hab. J. Kamińskiej. Rada w tajnym głosowaniu przychyliła  

się do wniosku.

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

liczba głosów NIE 0

liczba głosów wstrzymuje się 0

liczba głosów nieważnych 0.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 26/2016/2017

X. Uchwała w sprawie przyznania dyplomów z wyró żnieniem.

Dr hab. R. Godoń poprosił o akceptacje wniosku. Rada przychyliła się do prośby. 

Uchwała stanowi zał ącznik nr 27/2016/2017

XI. Nostryfikacja dyplomów.

Dr  hab.  Barbara  Murawska  poinformowała,  że  wpłynęły  trzy  wnioski  o

nostryfikację dyplomu. Powołany zespół w składzie dr hab. A. Zielińska, dr hab. M.

Żytko, dr hab. R. Godoń, dr hab. B. Murawska po analizie dokumentów rekomenduje

uznanie dyplomu pana Daniela Moreno Garcii.

W głosowaniu jawnym, jednogłośnie, Rada poparła rekomendacje.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 28/2016/2017

Zespół prosi również o poparcie wniosku pani Wiktorii Żychowicz.

Rada, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie poparła wniosek.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 29/2016/2017

Po  analizie  dokumentów  pani  Julli  Assaad  zespół  postanowił,  prosić  o  podjęcie

uchwały   o  konieczności  uzupełnienia  kształcenia  o  przedmioty  matematyczno-

przyrodnicze do 30 czerwca 2017 roku..

Wyniki głosowania

liczba oddanych głosów 18

liczba głosów TAK 18

Liczba głosów NIE 0

10



Liczba głosów wstrzymuje się 0

Liczba głosów nieważnych 0. 

Rada w głosowaniu jawnym poparła stanowisko zespołu.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 30/2016/2017 

XII Wnioski Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID)

Wpłynęły na Wydział dwa wnioski do zaopiniowania przez Radę Wydziału:

„CLIL online”  dotyczący rozwoju umiejętności językowych i metodycznych studentów

wczesnego nauczania języka angielskiego. Kurs wspierający proces przygotowania

nauczycieli języka angielskiego na Wydziale Pedagogicznym UW. 

W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek.

Uchwała stanowi zał ącznik nr 31/2016/2017

„Maths  &  CLIL”  Edukacja  matematyczno-informatyczna  w  języku  ojczystym  oraz

obcymw nauczaniu dwujęzycznym 

W głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek..

Uchwała stanowi zał ącznik nr 32/2016/2017

XII. Wolne wnioski.

Głos zabrała prof. E. Skibińska zwracając uwagę, na pozostawianie otwartych

okien w salach wykładowych. Po takim całonocnym wietrzeniu sala nie nadaje się do

prowadzenia zajęć.  Nastepnie powróciła do problemu poruszanego na poprzednie

Radzie a dotyczącego kultury używania aparatury multimedialnej.

Niezmiennie problemem jest sprzątanie Wydziału. 

Odpowiadając,  dziekan  A.  Wiłkomirska  poinformowała,  że  została  wypowiedziana

umowa firmie, która do tej pory świadczyła usługi sprzątania i  czekamy na wyniki

kolejnego, rozpisanego przetargu.

Dr hab. A. Wierciński wspomniał o zorganizowanych przez Wydział sesjach na

dwóch kongresach w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem dr hab. Wiercińskiego jest to

duże osiągnięcie i pole do nawiązania ciekawej współpracy. 

Głos zabrała  kierownik  Biblioteki  mgr U.  Pawłowicz informując,  że kolekcja

jubileuszowa „Monumenta Universitatis Varsoviensis”, wydana w ramach obchodów

200-u lecia Uniwersytetu Warszawskiego, którą członkowie Rady mogli przeglądać w

czasie  posiedzenia,  została  zakupiona ze środków Wydziału.  Członkowie Rady z
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uznaniem wypowiedzieli się o zakupie.  Skierowała również prośbę do pracowników

naukowych  o  przekazywanie  na  zakup  książek  pieniędzy  z  badań  własnych

niewykorzystanych w roku rozliczeniowym.

Poinformowała o zakończeniu ewidencji zbiorów kolekcji-daru rodziny Przecławskich

(2671 vol) i przekazaniu ich do udostępnienia.

Z  dniem  2  listopada  2016  Biblioteka  poszerzyła  swoją  ofertę  o  cykliczne

porady bibliograficzne i bibliometryczne dla studentów i pracowników naukowych.

Przewodnicząca Rady Wydziału 
Dziekan
Prof. dr hab. Anna Wiłkomirska

Protokołowała
mgr Dorota Michałowska
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