Protokół nr 7 posiedzenia Komisji Senackiej ds. Naukowych
Dnia 31 stycznia 2018 r.
Dnia 31 stycznia 2018 r. w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się siódme posiedzenie Komisji Senackiej
ds. Naukowych.
W obradach uczestniczyli:
1. Członkowie Komisji:
a. prof. dr hab. Paweł Kulesza – Przewodniczący
b. dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
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. Adrian Langer – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

g. dr hab. Dominika Maison – Wydział Psychologii
h. prof. dr hab. Krzysztof Pachucki – Wydział Fizyki
i.

dr Adam Płoszaj –Instytut Ameryk i Europy

j.

dr hab. Jakub Urbanik – Wydział Prawa i Administracji

2. Stali uczestnicy posiedzenia Komisji:
a. dr hab. Maciej Duszczyk – Prorektor ds. Naukowych
3. Przedstawiciele związków zawodowych:
a. dr Stanisław Jachowicz – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
b. dr hab. Stefan Sawicki, prof. UW ‐ przedstawiciel ZNP UW
4. Przedstawiciele doktorantów:
a. mgr Aleksandra Orzeł‐Jakubowska – Wydział Prawa i Administracji
5. Przedstawiciele studentów:
a. Oskar Wojtynowski – Wydział Pedagogiczny
Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
1. Otwarcie spotkania – Prof. Paweł Kulesza, Przewodniczący Komisji
2. Sprawy uniwersytetów badawczych w świetle prac nad „Ustawą 2.0” dotyczącą organizacji
nauki i szkolnictwa wyższego (Prorektor Maciej Duszczyk)
3. Sprawy bieżące
4. Zamknięcie spotkania

Ad. 1
Przewodniczący przywitał wszystkich członków Komisji.
Ad. 2
Prorektor dr hab. Maciej Duszczyk otworzył otwartą dyskusję na temat „Ustawy 2.0”, która niesie
szereg pytań dotyczących tego jak powinien wyglądać uniwersytet badawczy. Prorektor zwrócił
uwagę, iż „Ustawa 2.0” daje szanse „na ułożenie” Uniwersytetu na nowo, natomiast utworzenie szkół
doktorskich jest kluczowe dla funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego. Należy odpowiedzieć na
takie pytania jak:
1. Jaką formę powinny przyjąć szkoły doktorskie?
2. Kto powinien nadawać stopień doktora? Wydziały czy stworzone do tego specjalne komisje?
3. Z ilu dyscyplin powinny składać się szkoły doktorskie?
4. Jaka powinna być rola wydziałów i ile powinno ich być?
5. Kto powinien być odpowiedzialny za jakość przeprowadzanych badań naukowych?
6. Na czym powinno polegać „doświadczenie międzynarodowe”?
7. Czy Ministerstwo powinno doprecyzować „wybitność naukowców”?
8. Jak naukowcy (z różnych dyscyplin) rozumieją „doskonałość naukową”?
W związku z potrzebą utworzenia regulacji wewnętrznych na Uniwersytecie Warszawskim, Prorektor
zaproponował, aby Komisja Senacka ds. Naukowych podzieliła się na zespoły, które będą
przygotowywały materiały do dyskusji na kolejne posiedzenia Komisji. Każda grupa zajęłaby się innym
obszarem z „Ustawy 2.0”. Wypracowanie projektu regulacji wewnętrznych prze Komisję Senacką
będzie można przedstawić na posiedzeniu Senatu UW.
W dyskusji głos zabrali: dr hab. Maciej Duszczyk, dr hab. Roman Dolata, prof. dr hab. Adrian Langer,
dr hab. Dominika Maison, prof. dr hab. Krzysztof Pachucki, dr hab. Jakub Urbanik, dr hab. Stefan
Sawicki.

Ad.3
Kolejny termin posiedzenia Komisji został ustalony na 28 lutego 2018 r., na godzinę 16:00.

Ad.4
Przewodniczący podziękował zgromadzonym i zakończył obrady.

Protokół sporządził: Marta Ambroziak

