Protokół nr 4
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia w
dniu 14.12.2016 r.
1. Przyjęcie protokołu nr 2 z posiedzenia Komisji w dniu 30 listopada 2016 r. oraz
protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji w dniu 7 grudnia 2016r.
2. Tematem posiedzenia było omówienie przez członków Komisji i przydzielenie
punktacji wnioskom FID zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.

Jednostka
organizacyjna

Unowocześnienie ćwiczeń. "Parazytologia
środowiskowa" w aspekcie badań
molekularnych i obserwacji mikroskopowych.

11

Wydział Biologii

Hodowla komórek zwierzęcych ‐ nowoczesne
metody znakowania komórek.

6

Wydział Biologii

Techniki izotopowe ‐ stanowiska do pomiarów
promieniowania jonizującego za pomocą
licznika Geigera ‐ Mullera.

Wydział Biologii
1
2

3
4
6

Wydział Biologii
Wydział Biologii

Technologie fermentacyjne w mikrobiologii
przemysłowej ‐ projektowanie i optymalizacja
metod produkcji

14

Wydział Biologii,
MSOŚ

Nowoczesne zaplecze pracowni
ekotoksykologicznej.

13

Wydział Chemii

Kataliza kontaktowa ‐ od teoretycznych podstaw
do praktycznego zastosowania w przemyśle i
ochronie środowiska (seria nowych ćwiczeń
laboratoryjnych z technologii chemicznej).

Wydział Biologii
8

sugestia aby obniżyć
koszty przygotowania
skryptu do ćwiczeń

16

18

7

10

Zwierzęta w badaniach naukowych
Modele laboratoryjne diagnostyki
parazytologicznej.

Uwagi

14
16

Genetyka molekularna, (meta)genomika i
bioinformatyka na potrzeby współczesnej
mikrobiologii ‐ stworzenie nowoczesnej
pracowni bioinformatyczno‐molekularnej.

Wydział Biologii

9

Nazwa projektu

Punkty
przyznane
przez
Komisję
Senacką

14

wątpliwości dotyczą
finasowania z FID
remontu laboratorium

Wydział Chemii

11

12

Wydział Filozofii i
Socjologii

Wydział Filozofii i
Socjologii IS
13

Wydział Fizyki

14
Wydział Fizyki

Praktyczne zastosowania spektroskopii Ramana
w badaniach bioanalitycznych oraz podstawy
ramanowskich pomiarów dyspersyjnych.
Ćwiczenia obejmujące rezonansowy efekt
Ramana i pomiary z wykorzystaniem
powierzchniowo wzmocnionego
rezonansowego efektu Ramana.
Warszawska Praga a >nowa kwestia miejska<.
Polityki publiczne w warunkach kryzysu
neoliberalizmu.
Internetowe repozytorium materiałów
dydaktycznych do nauczania myślenia
komputacyjnego (computational thinking) w
naukach społecznych.
Nowoczesne zaplecze "Pracowni biofizyki,
chemii i biologii molekularnej" umożliwiające
przygotowanie obiektów biologicznych do
badań biofizycznych‐ niezbędne do pełnego
wykorzystania potencjału parku aparaturowego
"Pracowni" w nowym budynku Wydziału Fizyki
(CeNT II).

17
Wydział Fizyki

Wydział
Historyczny/
Wydział Filozofii i
Socjologii
Wydział Nauk
Ekonomicznych

10

Studenckie laboratorium spektroskopii
ramanowskiej.

15

14

brak wykazania
oddziaływania
projektu na
dydaktykę

brak wykazanej
współpracy z
analitykami

Między antropologią a etyką. Mapa problemów
etycznych.
8

13

zaleca się aby
jednostka skorzystała
z innego źródła
finasowania np. z KNF
lub ZBP

16

wątpliwości dotyczą
niejasności związanej
z przeznaczeniem 20
tys. na laboratorium

Poznaj samego siebie ‐ stosowana
mikroekonomia w eksperymentach i
symulacjach.

23
Wydział
Orientalistyczny

przeszacowane koszty
projektu

9

Stanowisko do badania poszerzania
dopplerowskiego promieniowania gamma
emitowanego przez wzbudzone jądra 12 C.

Wydział Geografii i Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu
Studiów
danych środowiskowych w czasie rzeczywistym.
19
Regionalnych

24

10

8
Wydział Fizyki

20

13

Pokazy oraz laboratoryjne ćwiczenia dla
studentów z hydrodynamiki geofizycznej.

16

18

15

Japoński i chiński bez komponentu pisanego
ideogramami jako alternatywna metoda
nauczania oraz podstawa do nauczania osób o
specjalnych potrzebach edukacyjnych.

25

Wydział
Orientalistyczny

Wydział
Pedagogiczny

Religia a społeczeństwo w Azji i Afryce ‐ cykl
konwersatoriów otwartych.

11

Math&CLIL: Edukacja matematyczno‐
informatyczna w języku ojczystym oraz obcym
w nauczaniu dwujęzycznym

26

6
Wydział
Pedagogiczny

27

CLIL. Online. Rozwój umiejętności językowych i
metodycznych studentów wczesnego nauczania
języka angielskiego. Kurs wspierający proces
przygotowania nauczycieli języka angielskiego
na WP UW.

5

Wydział
Współczesna kultura polska w pigułce ‐ kurs
Polonistyki CJPiKP
internetowy po angielsku dla studentów
dla Cudzoziemców
obcokrajowców.
28
Polonicum

6

Zastosowanie specjalistycznych programów
komputerowych w diagnozie i rehabilitacji
neuropsychologicznej pacjentów z
uszkodzeniami mózgu.

16

Wydział
Psychologii
29

30

Wydział
Stosowanych Nauk
Społecznych i
Perspektywa interdyscyplinarno‐porównawcza
Resocjalizacji
w badaniach religioznawczych ‐ kazus Polski i
(IPSiR) / Instytut Brazylii.
Ameryk i Europy
(CESLA)

Wydział
Stosowanych Nauk
"Życie po wyroku". Szanse i zagrożenia polityki
Społecznych i
postpenitencjarnej w Polsce.
Resocjalizacji
(IPSiR)
31
Wydział
Symulacje mikroekonomiczne z wykorzystaniem
Zarządzania
mobilnych urządzeń elektronicznych.
32
Wydział
Interaktywny podręcznik ze statystyki
Zarządzania
matematycznej.
33

wątpliwości dotyczą
braku współpracy z
Wydziałem
Matematyki,
Informatyki
i Mechaniki

10

9
2
8

3. Podczas dyskusji nad wnioskami członkowie Komisji zgłosili Przewodniczącemu aby
w kolejnej edycji FID uwzględnić następujące propozycje:
- w przypadku składania kilku wniosków przez Wydział, dziekan powinien zaopiniować
wszystkie wnioski łącznie uzasadniając celowość każdego z nich w przypadku kiedy
wnioskodawcy starają się o dofinasowanie np. takiego samego sprzętu;
- promowanie składania wniosków wspólnie przez kilka jednostek;

- stworzenie platformy, na której wystawiane byłyby projekty wniosków aby zachęcić
inne jednostki do współpracy.
4. Następne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 4 stycznia 2017 roku. Tematem
będzie podsumowanie prac na wnioskami FID oraz omówienie Zarządzenia w sprawie
szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia.

Przewodniczący Komisji Senackiej
ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

