Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
w dniu 01.02.2017 r.
1. Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia Komisji w dniu 4 stycznia 2017 r.
2. Tematem

posiedzenia

było

podsumowanie

prac

na

wnioskami

FID

2016

z uwzględnieniem rozstrzygnięcia konkursu FID przez Komisję Konkursową FID;
3. Przewodniczący otworzył dyskusję nt. propozycji dot. kolejnej edycji FID w wyniku, której:
- Komisja wycofała się z pomysłu wydzielenia odrębnego funduszu na zakup specjalistycznej
aparatury – z analizy listy zgłoszonych w tym roku projektów konkursowych wynika, że takie
wydzielenie nie zagwarantowałoby zwiększenia udziału dofinansowania wniosków z obszarów
humanistycznych czy społecznych w stosunku do wniosków z obszarów ścisłych;
-

członkowie

Komisji

dyskutowali

na

temat

innowacyjności

dydaktyki

w

naukach

humanistycznych i społecznych oraz sposobie zwiększenia ich udziału i dofinansowania w
Konkursie FID;
- członkowie Komisji po raz kolejny raz zwrócili uwagę na promowanie wniosków składanych
wspólnie przez kilka jednostek UW;
- Komisja podtrzymała stanowisko stworzenia forum, na którym wystawiane będą streszczenia
projektów wniosków, tak aby zachęcić inne jednostki do współpracy.
4. Kierownik Biura Jakości Kształcenia poprosiła o wybranie 2 osób z członków Komisji do
składu Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora UW. Jednomyślnie wybrano: dr hab. Ewę Haman
oraz dr hab. Andrzeja Wysmołka, prof. UW.
5. Przewodniczący poinformował, że zaproponowana przez Komisję zmiana dot. opcjonalnego
wypełniania przez jednostki UW tabel dot. odniesienia efektów kształcenia do form realizacji
zajęć i metod ich weryfikacji nie została zaakceptowana przez Prorektora ds. studentów i jakości
kształcenia. Tabele zawarte w Zarządzeniu nr 4 Rektora UW z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie
szczegółowego sposobu projektowania programów kształcenia są obligatoryjne. Przewodniczący
wyraził nadzieję, że uda się uczynić te tabele nieobowiązkowymi w nieodległej przyszłości, gdy
PKA udowodni swoim działaniem, że na pewno nie wchodzą one w zakres wymagań
wizytacyjnych.
6. Następne posiedzenie Komisji zaplanowane jest na 1 marca 2017 roku.
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ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia
Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

