Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
w dniu 05.02.2020 r.
1. Przewodniczący Komisji powitał Panią Rektor oraz członków Komisji.
2. Następnie członkowie Komisji omówili wniosek w sprawie modyfikacji programu studiów
podyplomowych „Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu
Warszawskiego” dla czterech ścieżek kształcenia przyszłych nauczycieli w zakresie: Język
polski, Matematyka, Historia i WOS oraz Biologia z przyrodą. Wniosek ten został bardzo
wysoko oceniony przez członków Komisji. Komisja zwróciła szczególną uwagę na wzorcowo
opracowany program studiów, który nakierowany jest przede wszystkim na nabycie przez
słuchacza umiejętności praktycznych, na odpowiedni dobór kadry, która jest gwarancją jakości
prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz na indywidualne podejście do słuchacza. Studia te
łączą teorię akademicką z całoroczną praktyką w szkołach.
3. Pani Rektor pokrótce omówiła początki funkcjonowania Szkoły Edukacji PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz poinformowała jak
powstawał program studiów podyplomowych.
4. Następnie przewodniczący Komisji poddał pod rozwagę pomysł wystąpienia Uczelni do
MNiSW z prośbą o wsparcie finansowe dla studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Członkowie Komisji poparli tę inicjatywę.
5. Członkowie Komisji zaproponowali także, aby na bazie doświadczeń „Szkoły Edukacji PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego” powstało na Uniwersytecie
Warszawskim miejsce, w którym uczelnia będzie kształciła nauczycieli.
6. Przewodniczący Komisji zobowiązał się do przygotowania listu gratulacyjnego skierowanego
do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
7. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez pracownika Biura ds. Rekrutacji
prezentacji dot. symulacji zmian w zasadach rekrutacji. Celem tej analizy była identyfikacja,
jak zmiana zasad rekrutacji wpłynęłaby na status zakwalifikowania kandydatów na studia oraz
identyfikacja optymalnych dla UW zasad rekrutacji, pozwalających zakwalifikować
kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi. Zaprezentowane zostało kilka scenariuszy.
8. Końcowo Pani Rektor zaznaczyła, że przedstawiona symulacja ma charakter jedynie poglądowy
i będzie przedmiotem dalszych rozważań i dyskusji.
9. Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 4 marca 2020 roku.

przewodniczący Komisji Senackiej
ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

