PROTOKÓŁ NR 5
POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W DNIU 25 STYCZNIA 2017 ROKU
Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys.
1. Przyjęcie porządku obrad.
Rektor Pałys zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt:
10.1a. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Ewy Bulskiej dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku –
prof. Adama Hulanickiego.
Następnie Rektor Pałys wyjaśnił, że właściwe organy samorządu studentów oraz
doktorantów nie wybrały kandydatów do komisji dyscyplinarnych, w związku z tym
zaproponował skreślenie z porządku obrad punktów:
w pkt 4. Wybór przedstawicieli studentów do:
4.2. Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.
4.3. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.
4.4. Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
w pkt 5. Wybór przedstawicieli doktorantów do:
5.2. Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.
5.3. Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
Porządek obrad:
2. Przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia Senatu w dniu 21 grudnia 2016 r.
3. Informacje Rektora.
3.1.

Sprawozdanie

Uniwersyteckiego

Centrum

Wolontariatu

z

działań

Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz integracji studentów zagranicznych.
4. Wybór przedstawicieli studentów do:
4.1.

stałych komisji senackich.

4.2.

Skreślony.

4.3.

Skreślony.

4.4.

Skreślony.
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5. Wybór przedstawicieli doktorantów do:
5.1.

stałych komisji senackich.

5.2.

Skreślony.

5.3.

Skreślony.

6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska
profesorów:
6.1.

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego

na Uniwersytecie Warszawskim na czas określony:
1) dr hab. Aleksandry Hnatiuk z Wydziału Orientalistycznego;
2) dr hab. Anny Kalewskiej z Wydziału Neofilologii;
3) dr hab. Elwiry Żmudzkiej z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
6.2.

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego

na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony – prof. dr. hab. Grzegorza
Dąbkowskiego z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
6.3.

na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora zwyczajnego na

Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony – prof. dr hab. Beaty Ociepki
z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
6.4.

na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na

Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony – prof. dr hab. Agnieszki
Chacińskiej w Centrum Nowych Technologii UW.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku
profesora wizytującego na podstawie umowy o pracę na czas określony –
dr Vasiliki Betty Smocovitis na Wydziale „Artes Liberales”.
8. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej
Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 – dr hab. Jacek Pasieczny z Wydziału
Zarządzania.
9. Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały nr 114 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych zajęć
z wychowania fizycznego oraz niektórych innych uchwał.
10. Sprawy bieżące.
10.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Zbigniewa Stojka dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku –
prof. Zbigniewa Galusa.
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10.1a. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Ewy Bulskiej dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku –
prof. Adama Hulanickiego.
10.2. Uchwała w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Eleonora Zielińska.
10.3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie mieniem
Uniwersytetu Warszawskiego – umowa najmu z CenterMed Sp. z o.o.
11. Wolne wnioski.
Rektor Pałys poinformował:


usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:

1) dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych;
2) mgr Izabela Grzesiuk – Kwestura;
3) przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP – dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska,
prof. UW,
w zastępstwie: Marek Sztern – wiceprezes Rady Zakładowej ZNP;
1) mgr Anna Korzekwa – Rzecznik Prasowy UW.


spóźniony dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor ds. naukowych.



wcześniej opuszczą posiedzenie:

1) prof. Paweł Kulesza – Wydział Chemii;
2) dr Hanna Werblan-Jakubiec – Wydział Biologii;
3) studentka Julia Sobolewska – przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW.


zaproszeni

goście

do

pkt

3.1.

mgr

Katarzyna

Żakowska

–

dyrektor

Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu.


nieobecni na posiedzeniu:

1) student Maxymilian Rybczyński – Wydział Prawa i Administracji;
2) student Piotr Włodarczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
3) studentka Diana Zagrodzka – Wydział Filozofii i Socjologii.
Rektor Pałys poinformował:
 Uczelniana Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2017 r.
stwierdziła nieważność wyboru członków Senatu spośród studentów wybranych
przez Parlament Studentów UW w dniu 16 grudnia 2017 r. Następnie na posiedzeniu
w dniu 18 stycznia 2017 r. stwierdziła ważność wyboru marszałka Parlamentu
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Studentów UW – Ryszarda Jamki oraz przewodniczącej Zarządu Samorządu
Studentów UW – Julii Sobolewskiej.
 Parlament Studentów UW na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2017 r. odwołał
marszałka Parlamentu Studentów UW – Ryszarda Jamkę i wybrał nowego marszałka
Mateusza Ratyńskiego.
Rektor Pałys poinformował w związku z tym, że w posiedzeniu Senatu spośród
studentów wezmą udział:
1) przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW – Julia Sobolewska
z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji;
2) marszałek Parlamentu Studentów UW – Mateusz Ratyński z Wydziału
Historycznego;
3) oraz zgodnie z Regulaminem Samorządu Studentów UW przedstawiciele
studentów uczestniczący w listopadowym posiedzeniu Senatu.
2. Przyjęcie protokołu nr 4 posiedzenia Senatu w dniu 21 grudnia 2016 r.
Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 4. Nikt nie zgłosił uwag.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 4
posiedzenia Senatu w dniu 21 grudnia 2016 r.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
3. Informacje Rektora.
Rektor Pałys poinformował o następujących sprawach:
 w dniu 13 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie noworoczne z absolwentami
Uniwersytetu Warszawskiego.
 w dniu 17 stycznia 2017 r. odbyła się debata „Czy można ulepszyć człowieka?”,
w miejsce wykładu z cyklu „8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie”.
 w dniach 19-20 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się
ostatnia konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, pt. „Ustrój
i zarządzanie w szkolnictwie wyższym”.
 od ostatniego posiedzenia Senatu wpłynęła informacja o trzech umowach
o współpracy, zawartych przez Uniwersytet z inicjatywy Wydziału Orientalistycznego
oraz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
(Lista umów stanowi załącznik nr 1).
 w systemie POL-on wprowadzanych jest coraz więcej danych dotyczących
działalności uczelni. Informacje dotyczące liczby N, liczby studentów z zagranicy, czy
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liczby pracowników są ważne z punktu widzenia parametryzacji jednostek
naukowych, dotacji na badania, jak również zarządzania wydziałem. Rektor Pałys
poprosił

o

staranne

wprowadzenie

informacji

przez

jednostki,

ponieważ

nieprawidłowe dane mogą spowodować np. konieczność zwrotu części dotacji lub
przyznanie jednostce naukowej innej kategorii.
 od 1 stycznia 2017 r. działa strona internetowa www.dziennik.uw.edu.pl, która
gromadzi akty normatywne oraz inne akty prawne wydawane przez podstawowe
jednostki organizacyjne. Według stanu na dzień dzisiejszy już siedem wydziałów
umieściło swoje dokumenty na stronie, najwięcej do tej pory wprowadził Wydział
Polonistyki oraz Wydział Chemii.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Andrzejowi Tarleckiemu.
Prorektor Tarlecki poprosił dziekanów o przekazywanie z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem wszelkich dokumentów dotyczących przedłużenia
zatrudnienia pracowników. Niedochowanie terminu powoduje szereg utrudnień.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Annie Gizie-Poleszczuk.
Prorektor Giza-Poleszczuk poinformowała, że Konsorcjum FoodConnects,
którego członkiem jest Uniwersytet, wygrało konkurs Europejskiego Instytutu
Innowacji i Technologii na utworzenie wspólnoty wiedzy i innowacji w obszarze
żywności (Knowledge and Innovation Communities Food4Future), dzięki której
w Warszawie powstanie jedno z pięciu centrów badawczych zajmujących się
najnowocześniejszymi

technologiami

(Co-Location

Centres).

Uniwersytet

Warszawski będzie prowadził badania konsumentów, edukację menedżerską oraz
wspierał

przedsiębiorczość.

zaangażowanie
prof. Krzysztofowi

w

projekt

Prorektor
Wydziałowi

Klincewiczowi.

Na

Giza-Poleszczuk
Zarządzania,
zakończenie

a

podziękowała
w

poprosiła

za

szczególności
dziekanów

o przekazanie informacji na wydziałach oraz zachęcenie pracowników do udziału
w projekcie. Zainteresowane osoby powinny zgłaszać się do Biura Wspomagania
Rozwoju.
Rektor Pałys w uzupełnieniu poinformował, że w skład Konsorcjum wchodzi 50
partnerów z 13 państw. Oprócz Uniwersytetu Warszawskiego również inne uczelnie,
jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, m. in.: Uniwersytet Cambridge, firmy Maspex
Wadowice Group, Nestlé, czy też Raben Group.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Maciejowi Duszczykowi.
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Prorektor Duszczyk poinformował, że Uniwersytet Warszawski oraz Fundacja na
rzecz Nauki Polskiej wspólnie z Uniwersytetem w Cambridge będą rozwijać
działające od dwóch lat Centrum Studiów Polskich w Cambridge. Ministerstwo
przyznało na działalność Centrum specjalną dotację w wysokości 15,5 mln zł.
Umowę pomiędzy MNiSW oraz Uniwersytetem podpisano 30 grudnia 2016 r. Za
współpracę ze strony Uniwersytetu Warszawskiego odpowiadać będzie Wydział
„Artes Liberales”. W pierwszej połowie 2017 r. Uniwersytet Warszawski oraz
Uniwersytet w Cambridge podpiszą porozumienie dotyczące rozwoju studiów
polskich w Cambridge oraz współpracy naukowej. W planach jest prowadzenie
studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych,
realizacja wspólnych polsko-brytyjskich projektów naukowych, a także możliwość
odbywania staży dla kadry naukowej Uniwersytetu.
Rektor Pałys poinformował, że od ostatniego posiedzenia Senatu poznaliśmy
laureatów następujących nagród i konkursów:
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursów w ramach
programów TEAM i TEAM-TECH. Wśród ośmiu nagrodzonych projektów są dwa
z Centrum Nowych Technologii UW: „Nowe selektywne inhibitory białek zależnych od
kapu: synteza, dostarczanie i charakteryzacja”, pod kierownictwem prof. Jacka
Jemielitego,

oraz

„Rozwój

i

zastosowanie

nowych

metod

opartych

na

sekwencjonowaniu nowej generacji oraz genomice pojedynczej komórki do badania
podwójnych pęknięć DNA” pod kierownictwem prof. Krzysztofa Ginalskiego. Oba
projekty otrzymały po 3,5 mln zł finansowania.
 Prof. Romuald Turkowski z Wydziału Historycznego otrzymał Nagrodę
im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, która jest przyznawana autorom
najlepszych książek dotyczących dziejów narodów Europy Środkowo-Wschodniej
XIX i XX wieku. Konkurs jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne
i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 Paweł Gora, doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
otrzymał drugą nagrodę w tegorocznej edycji konkursu „Skomplikowane i proste.
Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Jest to konkurs popularyzujący badania.
zorganizowany przez „Forum Akademickie”.
Rektor Pałys zaprosił:
 dzisiaj o godz. 14.00 na uroczyste otwarcie wystawy „Wizje dzielnicy
akademickiej UW”.
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 na wernisaż wystawy „Henryk Siemiradzki/Piotr Stachiewicz. W kręgu „Quo
vadis” – 31 stycznia 2017 r. godz. 16.00 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich.
Rektor Pałys poinformował o spotkaniu z pracownikami Biura Rzecznika Praw
Obywatelskich w dniu 26 stycznia 2017 r. godz. 16.00 w budynku Instytutu Kultury
Polskiej (sala nr 5). Spotkanie zorganizowane zostało przez grupę studentów
zaniepokojonych przypadkami agresji wobec członków społeczności akademickiej.
Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich opowiedzą o wsparciu oferowanym
osobom, które spotkały się z przejawami dyskryminacji oraz poinformują, jaką
ochronę osobom narażonym na nierówne traktowanie zapewnia polskie prawo.
3.1. Sprawozdanie Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu z działań
Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz integracji studentów zagranicznych.
Rektor Pałys oddał głos dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu,
mgr Katarzynie Żakowskiej.
Dyrektor Żakowska przedstawiła sprawozdanie Uniwersyteckiego Centrum
Wolontariatu z działań Uniwersytetu Warszawskiego na rzecz integracji studentów
zagranicznych, uwzględniające działania prowadzone przez Biuro Współpracy
z Zagranicą, Sekcję Zagraniczną Biura Spraw Studenckich, Wydział Psychologii;
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”
Wydziału Polonistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz
NOHA (Network on Humanitarian Action); Wydział „Artes Liberales”, Wydział Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Instytut Studiów Społecznych
im. prof. Roberta Zajonca; Zarząd Samorządu Studentów UW oraz Uniwersyteckie
Centrum Wolontariatu.
(Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2).
Wywiązał się dyskusja, w której udział wzięli student Rafał Smoleń,
mgr Żakowska, Rektor Pałys, prof. Aleksander F. Żarnecki, prorektor Duszczyk,
dziekan Dominika Maison, studentka Monika Helak, dziekan Jan J. Michałek,
przedstawiciel NSZZ Solidarność – prof. Mariusz Ziółkowski, dziekan Robert
Sucharski, przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW – Julia Sobolewska,
dr Mariola Zalewska oraz mgr Jolanta Urbanik.
Prorektor

Giza-Poleszczuk

poinformowała,

że

szczegółowe

omówienie

problemów integracji studentów zagranicznych znajduje się w raporcie dr hab. Zoji
Morochojewoj, prof. UW z Wydziału „Artes Liberales”.
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W dyskusji:
 wskazano na barierę językową utrudniającą komunikację studentów z zagranicy
z pracownikami administracji,
 zwrócono uwagę na brak niezbędnych dokumentów oraz informacji w języku
angielskim, w tym stron internetowych wydziałów dla studentów z zagranicy.
 zaproponowano rozważenie dostępności informacji również w języku rosyjskim,
ponieważ większość studentów cudzoziemców pochodzi z Ukrainy i Białorusi.
 stwierdzono, że należy również zachęcać studentów z zagranicy do nauki
języka polskiego. Wskazano, że istnieją rozwiązania instytucjonalne, które to
umożliwiają, dlatego ważne jest zachęcenie do podejmowania nauki języka.
 zauważono, że sposób załatwiania spraw studentów z zagranicy jest inny niż
pozostałych studentów, co również nie sprzyja integracji i wymianie informacji.
 stwierdzono, że studenci z zagranicy spotykają się z przejawami dyskryminacji
ze względu na pochodzenie.
 zgłoszono potrzebę powstania portalu ogólnoakademickiego dla studentów
z zagranicy, w którym dostępne będą w jednym miejscu wszelkie potrzebne
informacje.
 poinformowano, że planowane jest utworzenie dla cudzoziemców od przyszłego
roku akademickiego systemu bezpieczeństwa „Welcome Center” we współpracy
z Policją. Przedstawiciele studentów wyrazili chęć współpracy przy projekcie
„Welcome Center” oraz z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu.
4. Wybór przedstawicieli studentów do:
4.1. stałych komisji senackich.
Rektor Pałys poinformował, że Parlament Studentów UW wybrał nowych
kandydatów na przedstawicieli studentów do komisji senackich z wyjątkiem Komisji
Senackiej Prawno-Statutowej. Ponadto do Komisji Senackiej ds. Studentów,
Doktorantów i Jakości Kształcenia wybrany został student Roger Pietrzak bez
wymaganej większości głosów, dlatego na karcie do głosowania do Komisji są tylko
dwie osoby. W pozostałych Komisjach liczba mandatów do obsadzenia odpowiada
liczbie zgłoszonych kandydatów. Senat dokonuje wyboru członków komisji senackich
bezwzględną większością głosów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
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Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
Imię i nazwisko, jednostka

Lp.

Liczba głosów
ZA

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów
1)

Filip Wójcik
Wydział Zarządzania

51

Komisja Senacka ds. Naukowych
1)

Stanisław Zakroczymski
Wydział Prawa i Administracji

52

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej
1)

Jarosław Płatos
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

50

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego
1)
2)

Marcin Osiński
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Piotr Włodarczyk
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

50
48

Komisja Senacka ds. Socjalnych
1)
2)

Arkadiusz Falkiewicz
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Mateusz Ratyński
Wydział Historyczny

50
48

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
1)
2)

Anna Krupa
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Kamil Lebnicki
Wydział Filozofii i Socjologii

48
49

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie w sprawie wyboru członków stałych
komisji senackich spośród studentów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3).
4.2. Skreślony.
4.3. Skreślony.
4.4. Skreślony.
5. Wybór przedstawicieli doktorantów do:
5.1. stałych komisji senackich.
Rektor Pałys poinformował, że Rada Samorządu Doktorantów UW wybrała
nowych przedstawicieli doktorantów do komisji senackich. Liczba mandatów do
obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych kandydatów. Senat dokonuje wyboru
członków komisji senackich bezwzględną większością głosów
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Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
Imię i nazwisko, jednostka

Lp.

Liczba głosów
ZA

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów
1)

mgr Karol Partyka
Wydział Nauk Ekonomicznych

54

Komisja Senacka ds. Naukowych
1)
2)

mgr Urszula Kuźnik
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
mgr Joanna Chlebiej
Wydział Zarządzania

52
52

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej
1)

mgr Rafał Więckiewicz
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

53

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego
1)

mgr Mateusz Kabut
Wydział Zarządzania

54

Komisja Senacka ds. Socjalnych
1)

mgr Martyna Sabała
Wydział Polonistyki

53

Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
1)

mgr Anna Klingofer
Wydział Orientalistyczny

53

Komisja Senacka Prawno-Statutowa
2)

mgr Aleksander Jakubowski
Wydział Prawa i Administracji

52

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków stałych komisji
senackich spośród doktorantów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 4).
5.2. Skreślony.
5.3. Skreślony.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska
profesorów:
Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na
Stanowiska Profesorów na UW, prof. Andrzejowi Markowskiemu.
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Przewodniczący Markowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedstawione wnioski. W stosunku do dwóch osób Komisja zaproponowała
zatrudnienia na czas określony (33 miesiące), a nie na czas nieokreślony jak we
wnioskach.
Rektor Pałys poinformował, że prof. dr hab. Agnieszka Chacińska wygrała konkurs
na dyrektora Centrum Nowych Technologii UW i powinna zostać zatrudniona na
Uniwersytecie, aby objąć stanowisko.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
6.1. na

podstawie

umowy

o

pracę

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas określony:
Wyniki głosowania:

6.2. na

podstawie

umowy

o

przeciw

wstrzymujących

3.

za

2.

dr hab. Aleksandra Hnatiuk
Wydział Orientalistyczny
dr hab. Anna Kalewska
Wydział Neofilologii
dr hab. Elwira Żmudzka
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

nieważnych

1.

Imię i nazwisko, jednostka

ważnych

Lp.

oddanych

Liczba głosów

56

55

1

47

3

5

56

55

1

47

3

5

56

56

0

52

1

3

pracę

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony –
prof. dr. hab. Grzegorza Dąbkowskiego z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii.
Wyniki głosowania:
1.

prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
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56

56

0

53

1

2

6.3. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora zwyczajnego
na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony – prof. dr hab. Beaty
Ociepki z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Wyniki głosowania:

za

przeciw

wstrzymujących

prof. dr hab. Beata Ociepka
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

nieważnych

1.

Imię i nazwisko, jednostka

ważnych

Lp.

oddanych

Liczba głosów

56

56

0

54

0

2

6.4. na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony – prof. dr hab. Agnieszki
Chacińskiej w Centrum Nowych Technologii UW.
Wyniki głosowania:
1.

prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
Centrum Nowych Technologii UW

56

56

0

51

2

3

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczących
zatrudnienia na stanowiska profesorów.
Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 5).
7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku
profesora wizytującego na podstawie umowy o pracę na czas określony –
dr Vasiliki Betty Smocovitis na Wydziale „Artes Liberales”.
Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Rektorskiej ds. Zatrudniania na
Stanowiska Profesorów na UW, prof. Andrzejowi Markowskiemu.
Przewodniczący Markowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedstawiony wniosek.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania:
1.

dr Vasiliki Betty Smocovitis
Wydział „Artes Liberales”

53

53

0

52

1

0

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 6).
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8. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Uczelnianej
Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020 – dr hab. Jacek Pasieczny
z Wydziału Zarządzania.
Rektor Pałys poinformował, że dr hab. Jacek Pasieczny z Wydziału Zarządzania,
w związku

z

objęciem

funkcji kierownika

Zakładu

Innowacji Organizacyjnych

i Przedsiębiorczości ze względu na zakaz łączenia funkcji, zrezygnował z mandatu
członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
członka Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 7).
9. Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały nr 114 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru obowiązkowych
zajęć z wychowania fizycznego oraz niektórych innych uchwał.
Prorektor

Choińska-Mika

wyjaśniła,

że

celem

podjęcia

uchwały

jest

uporządkowanie wewnętrznych aktów prawnych w związku z nowelizacją ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń MNiSW. Zasady wymiaru zajęć
z wychowania fizycznego uregulowane zostaną w zarządzeniu Rektora, które
obowiązywać będzie w miejsce uchylonych uchwał. Prorektor Choińska-Mika zgłosiła
autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 2 sformułowania „i ma zastosowanie
od roku akademickiego 2017/2018.”. Ponadto w zarządzeniu znajdzie się przepis, że
programy kształcenia zatwierdzone przez Senat przed dniem 1 października 2016 r.
pozostaną w mocy.
Rektor Pałys oddał głos dyrektora Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
mgr Alicji Wleciał.
Dyrektor Wleciał w imieniu pracowników Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu wyraziła zaniepokojenie z powodu uchylenia uchwał dotyczących zajęć
z wychowania fizycznego. Stwierdziła, że MNiSW planuje dalsze zmiany w tym
zakresie, które będą rzutowały na uniwersyteckie regulacje. Poinformowała, że
Studium przeprowadziło ankietę wśród studentów. Z jej analizy wynika, że studenci
chcieliby odbywać zajęcia z wychowania fizycznego w ciągu co najmniej czterech
semestrów studiów. Podkreśliła, że zajęcia z wychowania fizycznego mogą służyć
integracji studentów, o której dzisiaj była mowa.
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Rektor Pałys odpowiedział, że w zarządzeniu Rektora przewidziano 90 godzin
obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego na studiach stacjonarnych
pierwszego stopnia. Studenci będą mieli również możliwość, w miarę wolnych
miejsc, do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych. Daje to studentom
możliwość realizacji czterech semestrów zajęć z wychowania fizycznego.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utraty mocy uchwały nr 114 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie wymiaru
obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz niektórych innych uchwał wraz
z autopoprawką zgłoszoną przez prorektor Choińską-Mikę.
Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 8).
10. Sprawy bieżące.
10.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Zbigniewa Stojka dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku –
prof. Zbigniewa Galusa.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia recenzji prof. Zbigniewa
Stojka

dorobku

kandydata

do

tytułu

doktora

honoris

causa

Uniwersytetu

w Białymstoku.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 2, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 9).
10.1a. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Ewy Bulskiej dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku –
prof. Adama Hulanickiego.
Rektor Pałys zarządził głosowanie przyjęcia recenzji prof. Ewy Bulskiej dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku –
prof. Adama Hulanickiego.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 10).
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10.2. Uchwała w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do
tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. Eleonora
Zielińska.
Rektor

Pałys

poinformował,

że

Uniwersytet

Jagielloński

zwrócił

się

o przygotowanie przez prof. Eleonorę Zielińską z Wydziału Prawa i Administracji
recenzji o dorobku prof. Jacques’a Leroy.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie powołania recenzenta dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 11).
10.3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie mieniem
Uniwersytetu Warszawskiego – umowa najmu z CenterMed Sp. z o.o.
Rektor Pałys oddał głos kanclerzowi Jerzemu Pieszczurykow.
Kanclerz Pieszczurykow poinformował, że projekt uchwały dotyczy umowy najmu
lokalu ze spółką CenterMed, która ponownie wygrała przetarg na świadczenie usług
medycznych. Ponadto Kanclerz Pieszczurykow poinformował, że w związku ze zmianą
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym należy wprowadzić do projektu uchwały
autopoprawkę.
Rektor Pałys zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z projektu uchwały
sformułowanie „którego wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty
250.000 euro”.
Wywiązała się dyskusja na temat jakości usług świadczonych przez CenterMed
Sp. z o.o., w której udział wzięli prof. Żarnecki, student Smoleń, dziekan Maciej
Jędrusik, dr Zalewska oraz Kanclerz Pieszczurykow.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
mieniem Uniwersytetu Warszawskiego z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 4, wstrzymujące się – 4.
(Uchwała stanowi załącznik nr 12).
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11. Wolne wnioski.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Zbigniewowi Greniowi.
Dziekan Greń stwierdził, że we współpracy z Uniwersytetem Cambridge, o której
była mowa w informacjach Rektora, należy uwzględnić Wydział Polonistyki, bowiem
to na Wydziale Polonistyki działa Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców „Polonicum” oraz Instytut Kultury Polskiej.
Rektor Pałys odpowiedział, że umowa musiała być podpisana z konkretną
jednostką naukową, inne wydziały mogą również współpracować przy projekcie.
Rektor Pałys oddał głos prof. Żarneckiemu.
Prof. Żarnecki poinformował o inicjatywie Wydziału Fizyki utworzenia Domu
Spotkań z Nauką na Kampusie Ochota. Byłyby to ośrodek popularyzacji nauk
przyrodniczych oraz miejsce realizacji wspólnych działań edukacyjnych. Budynek
Domu Spotkań z Nauką mógłby być sfinansowany ze środków z programu
wieloletniego. Inicjatywa będzie przedmiotem dyskusji, do udziału w której chciałby
zaprosić środowisko uniwersyteckie.
W krótkiej dyskusji dotyczącej utworzenia Domu Spotkań z Nauką udział wzięli
dziekan Michałek, prof. Żarnecki oraz Rektor Pałys, w wyniku której zaproponowano
rozszerzyć inicjatywę na wydziały reprezentujące inne obszary nauk niż tylko te
mieszczące się na Kampusie Ochota.
(Koncepcja utworzenia Domu Spotkań z Nauką stanowi załącznik nr 13).
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Alojzemu Nowakowi.
Dziekan Nowak zaprosił na wykład wybitnego ekonomisty prof. Justina Yifu Lin,
w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 na Wydziale Zarządzania.
Rektor Pałys oddał głos prof. Mariuszowi Ziółkowskiemu.
Prof. Ziółkowski poinformował o posiedzeniu w dniu 8 lutego 2017 r. Kapituły
Nagrody im. Benedykta Polaka. Laureatami nagrody byli m. in. prof. Maria Krzysztof
Byrski, prof. Nikolai Grube, prof. Charles O'Dell oraz ks. prof. Piotr Nawrot. Zachęcił
do zapoznania się z Regulaminem Nagrody oraz do zgłaszania kandydatów.
Rektor Pałys oddał głos prof. Sowińskiemu.
Prof. Sowiński zwrócił uwagę na problem komunikacji pomiędzy pracownikami
naukowymi, a biurami administracji centralnej. Omówił problemy, jakie występują
w komunikacji i zapytał, czy planowane jest przeprowadzenie oceny biur przy
pomocy ankiety ewaluacyjnej.
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Rektor Pałys odpowiedział, że ogólnie komunikacja na Uniwersytecie jest
utrudniona i nie ma prostych rozwiązań. Jednak podejmowane są różne działania
mające na celu poprawę komunikacji np. zwiększana jest liczba informacji na portalu
wewnętrznym. Rektor Pałys poprosił o zgłaszanie problemów utrudniających
komunikację, ale również informacje dotyczące tego, co dobrze funkcjonuje,
ponieważ daje to możliwość przeniesienia rozwiązań w inne miejsca.
Rektor Pałys zamknął posiedzenie Senatu.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
Protokołowała: M. Heleniak
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