Protokół nr 2
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
w dniu 27.11.2019r.
1. Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji i przedstawił porządek obrad.
2. Pierwszym punktem posiedzenia Komisji było omówienie danych dot. rekrutacji za rok
akademicki 2019/2020.
3. Prezentację

przedstawiła

Kierownik

Biura

ds.

Rekrutacji.

Na

podstawie

przygotowanego materiału zostały sformułowane następujące wnioski:
- nastąpił duży spadek liczby rejestracji, spowodowany m.in.: likwidacją rejestracji na
specjalności i specjalizacje, wprowadzeniem obowiązkowej opłaty rekrutacyjnej na studia
niestacjonarne, brakiem rekrutacji na studia równoległe, zmniejszeniem limitów przyjęć na
studia stacjonarne. Ponadto nastąpił także spadek liczby cudzoziemców, spowodowany
zmianą wymogów i procedury rekrutacyjnej wobec kandydatów ze świadectwem
zagranicznym. Pomimo dużego spadku liczby zapisów utrzymano liczbę przyjęć na
dotychczasowym poziomie.
4. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nt. kierunku zmian w procesie
rekrutacyjnym na UW. Członkowie Komisji zgodzili się, aby na Uniwersytecie
Warszawskim zwiększyć progi punktowe do 50 i tym samym zmniejszyć liczbę osób
studiujących. Jako uczelnia ze statusem badawcza powinniśmy przyjmować tylko
najlepszych kandydatów na studia. Przewodniczący Komisji zaproponował, aby przyjęcia
na studia na Uniwersytet Warszawski odbywały się tylko w oparciu o wyniki z matury
rozszerzonej. Ponadto zwrócił się do Biura ds. Rekrutacji z prośbą o przygotowanie
sprawozdania nt. liczby osób przyjętych na UW w roku akademickim 2019/2020, jeśli
kryterium przyjęcia byłyby wyniki z matury rozszerzonej. Członkowie Komisji
informowali także, że głębszego namysłu wymaga koncepcja studiów drugiego stopnia.
Ponadto wskazywali, że w związku z wejściem nowej ustawy oraz wewnętrznych aktów
prawnych uczelni, władze jednostek uzależniają dokonywanie zmian w polityce kadrowej
od nowego źródła finansowania uczelni tj. od wysokości i podziału subwencji.
5. Ostatnim punktem posiedzenia była wstępna dyskusja nt. awansu pracownika na ścieżce
dydaktycznej w UW. Na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczął się etap wdrażania zmian
pozwalających w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę kariery danego pracownika.
Istotnym elementem tego procesu jest dokonanie zmian w rozliczaniu pensum pracownika,
w szczególności z uwzględnieniem pracowników, którzy prowadzą badania oraz pełnią

różnego rodzaju funkcje na Uniwersytecie. Wg niektórych członków Komisji na
Uniwersytecie Warszawskim nadmiernie określono wymagania względem osób, które
wybrały ścieżkę naukowo-dydaktyczną.
6. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 4 grudnia 2019 roku.
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