Protokół nr 2 posiedzenia Komisji Senackiej ds. Naukowych
Dnia 18 stycznia 2017 r.
Dnia 18 stycznia 2017 r. w Instytucie Archeologii odbyło się drugie posiedzenie Komisji Senackiej ds.
Naukowych.
W obradach uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji:
a. prof. dr hab. Paweł Kulesza – Przewodniczący
b. prof. dr hab. Maria Ciemerych‐Litwinienko – Wydział Biologii
c. dr hab. Roman Dolata, prof. UW – Wydział Pedagogiczny
d. prof. dr hab. Beata Glinka – Wydział Zarządzania
e. prof. dr hab. Maria Kenig‐Witkowska – Wydział Prawa i Administracji
f. prof. dr hab. Krzysztof Pachucki – Wydział Fizyki
g. dr Adam Płoszaj –Instytut Ameryk i Europy
h. dr hab. Jakub Urbanik – Wydział Prawa i Administracji
i. dr hab. Marian Wiśniewski, prof. UW – Wydział Nauk Ekonomicznych
j. mgr Urszula Kuźnik – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
2. Stali uczestnicy posiedzenia Komisji:
a. dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. Naukowych
b. mgr Barbara Andrzejewska‐Lenarcik – kierownik Biura Obsługi Badań
3. Przedstawiciele związków zawodowych:
a. dr hab. Stefan Sawicki, prof. UW – przedstawiciel ZNP UW
b. dr Stanisław Jachowicz – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
4. Przedstawiciele doktorantów:
a. mgr Urszula Kuźnik – Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
5. Goście:
a. prof. dr hab. Maciej Jędrusik – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
b. dr hab. Aneta Gawkowska – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 8 listopada 2016 r.
3. Informacje na temat projektu zmian w zakresie dofinansowania działalności naukowej na
Uniwersytecie Warszawskim ze środków będących w dyspozycji Rektora.
4. Informacja na temat rozporządzenia ds. kategoryzacji jednostek naukowych oraz stanu prac
na Uniwersytecie Warszawskim.
5. Sprawy różne i zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący przywitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości, następnie poprosił
Panią Barbarę Andrzejewską‐Lenarcik o przekazanie informacji na temat szkoleń z parametryzacji
organizowanych przez OPI.

Ad. 2
Uczestnicy posiedzenia nie zgłosili uwag do protokołu nr 1 z dnia 8 listopada 2016 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Pachucki wstrzymał swój głos z powodu nieuczestniczenia w poprzednich
obradach.
Ad. 3
Prorektor ds. Naukowych dr hab. Maciej Duszczyk przedstawił projekt zmian w zakresie wspierania
działalności badawczej pracowników UW ze środków będących w dyspozycji Rektora. Nowy model
przyznawania dotacji został podzielony na trzy typy:
1. Dotacja na podniesienie zdolności do uzyskiwania prestiżowych grantów międzynarodowych
– przyznawana indywidualnym badaczom na okres do 24 miesięcy. Środki przyznawane
byłyby m.in. na pobyty zagraniczne, koszty opublikowania tekstu w prestiżowym
wydawnictwie, indywidualne konsultacje projektu, a także na stworzenie nowych miejsc
pracy na UW dla naukowców, którzy chcą prowadzić badania w tej jednostce.
2. Dofinansowanie działalności badawczej –polegające na dofinansowaniu projektów, które
będą przyczyniały się do wzrostu prestiżu i umiędzynarodowienia UW np. dofinansowanie
organizacji konferencji, w których będą brali udział wybitni badacze z zagranicy oraz
publikacji będących efektem współpracy badawczej krajowej i zagranicznej.
3. Mikro granty – przyznawane do 5 tys. zł na realizacje działań mających na celu złożenie
wniosku o grant w instytucjach zewnętrznych (NCN, NCBiR, FNP, MNiSW). Oferta kierowana
zarówno dla pracowników naukowych, jak i doktorantów na okres 6 miesięcy.
Po zaprezentowaniu zmian w zakresie dofinansowania działalności naukowej Prorektor otworzył
dyskusję, w której głos zabrali: prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, prof. dr hab. Maciej Jędrusik, dr hab.
Marian Wiśniewski, prof. dr hab. Maria Ciemerych‐Litwinienko, dr hab. Jakub Urbanik, prof. dr hab.
Maria Kenig‐Witkowska, dr Adam Płoszaj, dr hab. Roman Dolata, mgr Barbara Andrzejewska‐
Lenarcik, dr Stanisław Jachowicz.
Przewodniczący wraz z Prorektorem podziękowali wszystkim za wypowiedź oraz cenne uwagi. Projekt
zmian został przyjęty przez członków Komisji i zostanie wprowadzony od 1 lutego.
Ad. 4
Prorektor ds. Naukowych dr hab. Maciej Duszczyk przedstawił prezentację „Ocena parametryczna
jednostek naukowych 2017” dotyczącą Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w
których zgodnie z ich statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.
Prof. dr hab. Maciej Jędrusik wystąpił z prośbą o przesłanie prezentacji na mejla wszystkim członkom
komisji. Przewodniczący wyraził zgodę, natomiast Pani Barbara Andrzejewska‐Lenarcik
poinformowała, że na stronie Biura Obsługi Badań będzie zamieszczony skład zespołu zajmujący się
parametryzacją. Przewodniczący Komisji poprosił o zadawanie wszelkich pytań mejlowo, na które
osoby odpowiedzialne za parametryzacje będą starały się na bieżąco odpowiadać.
Ad. 5
Członkowie Komisji rozważali kolejny termin posiedzenia Komisji na 8 marca. Przewodniczący
zaproponował, iż kolejne terminy zostaną przesłane członkom Komisji w najbliższym czasie.

Przewodniczący Komisji podziękował zgromadzonym i zakończył obrady.

Protokół sporządziła: Marta Ambroziak

