PROTOKÓŁ NR 6
POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W DNIU 22 LUTEGO 2017 ROKU
Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys.
1. Przyjęcie porządku obrad.
Rektor Pałys zaproponował uzupełnienie porządku obrad w punkcie „6. Wybór
przedstawicieli doktorantów do” dodaję się punkt „6.3. Stałych komisji senackich”.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
Porządek obrad:
2. Przyjęcie protokołu nr 5 z posiedzenia Senatu w dniu 25 stycznia 2017 r.
3. Informacje Rektora.
4. Informacja na temat działalności Rzecznika Akademickiego w roku 2016.
5. Wybór przedstawicieli studentów do:
5.1.

Stałych komisji senackich:
1) Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
(pozostał 1 mandat do obsadzenia);
2) Komisji

Senackiej

Prawno-Statutowej

(pozostały

2 mandaty

do

obsadzenia).
5.2.

Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

5.3.

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

5.4.

Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

6. Wybór przedstawicieli doktorantów do:
6.1.

Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

6.2.

Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.

6.3.

Stałych komisji senackich.

7. Uczelniana Komisja Wyborcza – przedstawiciele studentów.
7.1.

Uchwała

w

sprawie

stwierdzenia

wygaśnięcia

mandatu

członków

Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
7.2.

Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej Komisji

Wyborczej w kadencji 2016-2020.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska
profesorów:
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8.1. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas określony – dr. hab. Roberta Szoszkiewicza
z Wydziału Chemii.
8.2. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:
1) dr. hab. Jerzego Bartkowskiego z Wydziału Filozofii i Socjologii;
2) dr. hab. Jarosława Czubatego z Wydziału Historycznego;
3) dr hab. Alicji Kuleckiej z Wydziału Historycznego.
9. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych:
9.1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych na
Uniwersytecie Warszawskim.
9.2. Uchwała w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia
podyplomowe.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
Rektor Pałys poinformował:
 Parlament Studentów UW na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2017 r. wybrał nowych
przedstawicieli studentów w Senacie:
1) Kamila Dąbrowskiego z Wydziału Biologii;
2) Roberta Hyżorka z Wydziału Prawa i Administracji;
3) Annę Krupę z Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
4) Adama

Krzymińskiego

z

Wydziału

Nauk

Politycznych

i

Studiów

Międzynarodowych;
5) Mateusza Lisa z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
6) Igę Łaniec z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
7) Marcina Osińskiego z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych;
8) Błażeja Papiernika z Instytutu Ameryk i Europy;
9) Piotra Połowniaka z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Pozostał jeszcze jeden mandat do obsadzenia.
 Rada Samorządu Doktorantów wybrała ponownie mgr. Kamila Mieszkowskiego
z Wydziału Zarządzania na przewodniczącego Zarządu Samorządu Doktorantów
UW. Zgodnie z § 20 pkt 4 Regulaminu Samorządu Doktorantów UW przewodniczący
Zarządu jest z urzędu przedstawicielem doktorantów w Senacie.
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usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:

1) dziekan Wydziału Chemii – dr hab. Andrzej Kudelski, prof. UW, w zastępstwie:
prof. Rafał Siciński – prodziekan ds. naukowych i współpracy z zagranicą;
2) dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej – prof. Sambor Grucza;
3) dziekan Wydziału Orientalistycznego – prof. Piotr Taracha, w zastępstwie:
dr hab. Józef Pawłowski – prodziekan ds. finansowych;
4) prof. Zbigniew Marciniak – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
5) prof. Paweł Sowiński – Wydział Biologii;
6) prof. Tomasz Żylicz – Wydział Nauk Ekonomicznych;
7) dr Magdalena Sobolewska-Bereza – Wydział Biologii.


zaproszeni goście do pkt 4. mgr Anna Cybulko – rzeczniczka akademicka.



nieobecni na posiedzeniu:

1) dr Seweryn Dmowski – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
2) mgr inż. Andrzej Alinkiewicz – Biuro ds. Nieruchomości;
3) przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP – dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW.
2. Przyjęcie protokołu nr 5 posiedzenia Senatu w dniu 25 stycznia 2017 r.
Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 5. Nikt nie zgłosił uwag.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 5
posiedzenia Senatu w dniu 25 stycznia 2017 r.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
3. Informacje Rektora.
Rektor Pałys poinformował o następujących sprawach:
 w dniu 8 lutego 2017 r. podpisano umowę o współpracy między Uniwersytetem
Warszawskim i Uniwersytetem Paryż-Sorbona. Umowa ma szczególne znaczenie,
ponieważ od 1 stycznia 2018 r. Uniwersytet Paryż-Sorbona będący uczelnią
humanistyczną, łączy się z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie specjalizującym się
w naukach technicznych oraz przyrodniczych, co stwarza możliwość szerszej
współpracy. Ponadto planowane jest rozwinięcie działalności Ośrodka Kultury
Polskiej na Uniwersytecie Paryż-Sorbona i Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów
Frankofońskich na Uniwersytecie Warszawskim. Po podpisaniu umowy na
Uniwersytecie Paryż-Sorbona otwarto wystawę o współpracy polsko-francuskiej.
 trwają prace nad nową ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym tzw. Ustawą
2.0. W mediach pojawiają się informacje dotyczące założeń systemu szkolnictwa
wyższego i nauki przygotowanych przez trzy zespoły wyłonione w konkursie MNiSW.
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Jednocześnie odbywają się konferencje programowe w ramach przygotowań do
reformy nauki i szkolnictwa wyższego. W dniach 23-24 lutego 2017 r. w Poznaniu
odbędzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki (NKN)
poświęcona doskonałości naukowej, w której wezmą udział przedstawiciele naszej
Uczelni. Ostatnia z konferencji programowych NKN odbędzie się w czerwcu 2017 r.
na Uniwersytecie Warszawskimi i dotyczyć będzie organizacji i ustroju szkół
wyższych.

MNiSW

pracuje

już

nad

projektem

nowej

ustawy,

który

najprawdopodobniej przedstawiony zostanie we wrześniu 2017 r. Ważne jest,
zabieranie głosu w dyskusji przez środowisko akademickie Uniwersytetu oraz
uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach. Prezentowanie stanowiska na tym
etapie prac zwiększa szanse na uwzględnienie uwag i postulatów środowiska
w finalnym projekcie ustawy. Prezentacja rezultatów prac trzech zespołów odbędzie
się w dniu 1 marca 2017 r. na Politechnice Warszawskiej.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Jolancie Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że 16 stycznia br. ogłoszone zostały
wyniki XIII edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych. Zgłoszono 35
wniosków, dwa wnioski nie spełniły wymagań formalnych, rozpatrzone zostały 33.
Dofinansowano 16 wniosków, najwięcej z Wydziału Biologii – sześć, z Wydziału
Chemii i Wydziału Fizyki po dwa. Największe dofinasowanie otrzymał wniosek
„Technologie

fermentacyjne

w

mikrobiologii

przemysłowej

–

projektowanie

i optymalizacja metod produkcji” z Wydziału Biologii. Prorektor Choińska-Mika
stwierdziła, że w obecnej edycji, podobnie jak w poprzednich, dominują wnioski
z obszaru nauk przyrodniczych oraz ścisłych. Komisja Senacka ds. Studentów,
Doktorantów i Jakości Kształcenia podjęła działania zmierzające do zwiększenia
liczby wniosków z obszaru nauk humanistycznych oraz społecznych, w tym celu
przygotuje nowe wytyczne do Regulaminu Funduszu Innowacji Dydaktycznych.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Maciejowi Duszczykowi.
Prorektor Duszczyk poinformował, że oprócz umowy z Uniwersytetem ParyżSorbona, podpisane zostały cztery umowy o współpracy, zawarte przez Uniwersytet
z inicjatywy wydziałów oraz partnerów zagranicznych.
(Lista umów stanowi załącznik nr 1)
Następnie prorektor Duszczyk poinformował, że w najbliższym czasie pracownicy
DELab-u będą zwracali się do dziekanów o informacje w celu wypełnienia formularzy
rankingów

międzynarodowych

w

szczególności

dotyczące

akredytacji

międzynarodowych, listy polecanych pracodawców zatrudniających absolwentów, itd.
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Sprawami rankingów zajmować się będzie DELab, pisma do dziekanów skierowane
zostaną przez dr hab. Katarzynę Śledziewską.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Andrzejowi Tarleckiemu.
Prorektor Tarlecki ponownie poprosił dziekanów o przekazywanie z co najmniej
miesięcznym wyprzedzeniem wszelkich dokumentów związanych z przedłużeniem
zatrudnienia pracowników.
Rektor Pałys poinformował, że od ostatniego posiedzenia Senatu poznaliśmy
laureatów następujących nagród i konkursów:
 prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Wydziału Fizyki został
laureatem nagrody Dan David Prize w kategorii Future – międzynarodowego
wyróżnienia przyznawanego przez Uniwersytet w Tel Awiwie i Fundację Dan David
za osiągnięcia, które mają przełomowe znaczenie. Wysokość nagrody to milion
dolarów. Wcześniej wyróżnienie otrzymali m.in. Jacques Le Goff, Amos Oz i Tony
Blair. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 maja.
 Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki ósmej edycji konkursów Harmonia
i Maestro oraz szóstej edycji Sonata Bis. Wpłynęły 672 wnioski, granty o łącznej
wartości 225 mln zł otrzymało 161 badaczy. Z Uniwersytetu nagrodzono
20 projektów, które otrzymały finansowanie na ponad 25 mln zł. Cztery granty zdobyli
pracownicy z wydziałów Fizyki i Chemii, trzy z Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki.
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugą edycję konkursu Homing
skierowanego do osób z zagranicznych uczelni i instytutów, które chcą w Polsce
realizować projekty badawcze. Cztery z ośmiu nagrodzonych projektów będą
realizowane na Uniwersytecie: trzy w Centrum Nowych Technologii, jeden na
Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Łącznie otrzymają one finansowanie
na 3 mln zł.
 Zespołową Nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za istotny udział
w badaniach prowadzących do odkrycia fal grawitacyjnych otrzymali prof. Krzysztof
Belczyński, prof. Tomasz Bulik i dr Izabela Kowalska-Leszczyńska z Obserwatorium
Astronomicznego Wydziału Fizyki.
Rektor Pałys oddał głos prof. Mariuszowi Ziółkowskiemu.
Prof. Ziółkowski poinformował, że Nagrodę im. Benedykta Polaka dla wybitnego
badacza polskiego otrzymał archeolog, emerytowany profesor Uniwersytetu
Warszawskiego, prof. Jerzy Gąssowski. Natomiast nagroda dla obcokrajowca
zasłużonego

we

współpracy

z

badaczami
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polskimi

przypadła

Owenowi

Gingerich’owi,

amerykańskiemu

emerytowanemu

profesorowi

Uniwersytetu

Harvarda. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się w dniu 9 czerwca 2017 r.
w Arcykolegiacie w Tumie pod Łęczycą.
4. Informacja na temat działalności Rzecznika Akademickiego w roku 2016.
Rektor Pałys oddał głos rzeczniczce akademickiej, mgr Annie Cybulko.
Rzeczniczka Cybulko przedstawiła sprawozdanie z działań ombudsmana w 2016
roku. Poinformowała, że wpłynęły 122 sprawy, w tym 115 spraw wpłynęło w roku
2016, a siedem spraw było kontynuowane z roku 2015. Zmieniła się struktura
zgłoszeń, znacząco wzrosła liczba zgłoszeń od pracowników naukowych i naukowotechnicznych, natomiast spadała liczba spraw zgłaszanych przez studentów oraz
pracowników administracyjnych. Tematyka zgłaszanych spraw była zbliżona do tej
z lat ubiegłych i dotyczyła m.in. wyjaśniania przepisów i procedur, konfliktów
pracownik-pracodawca, problemów z USOSem, konfliktów z promotorem, czy
konfliktów pomiędzy studentem a pracownikiem. Po raz pierwszym w roku 2016
przeprowadzono ewaluację działań podejmowanych przez rzecznika akademickiego.
Rzeczniczka Cybulko w podsumowaniu stwierdziła, że istotnym ułatwieniem byłoby
rozwiązanie problemu braku jasności i transparentności organizacyjno-prawnych
podstaw funkcjonowania życia akademickiego poprzez wprowadzenie procedury
antymobbingowej oraz stworzenie Kodeksu etyki pracowników Uniwersytetu.
W szczególności ten ostatni dokument może być istotnym wsparciem w sytuacjach,
w których różne grupy pracowników mają odmienne spojrzenie na to co jest właściwe
w relacjach interpersonalnych.
(Prezentacja stanowi załącznik nr 2).
Rektor Pałys oddał głos prof. Mariuszowi Ziółkowskiemu.
Prof. Ziółkowski, w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, podziękował
za współpracę, dzięki której udało się rozwiązać kilka spraw pracowników.
Rektor Pałys podsumował przedstawione sprawozdanie, następnie podziękował
mgr Cybulko za zaangażowanie pracę na rzecz Uczelni.
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5. Wybór przedstawicieli studentów do:
5.1. Stałych komisji senackich:
1) Komisji

Senackiej

ds.

Studentów,

Doktorantów

i

Jakości

Kształcenia (pozostał 1 mandat do obsadzenia);
2) Komisji Senackiej Prawno-Statutowej (pozostały 2 mandaty do
obsadzenia).
Rektor

Pałys

poinformował,

że

Parlament

Studentów

UW

dokonał

uzupełniającego wyboru kandydatów na przedstawicieli studentów do Komisji
Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia oraz Komisji Senackiej
Prawno-Statutowej. Liczba mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych
kandydatów. Rektor Pałys przypomniał, że Senat wybiera członków komisji
senackich bezwzględną większością głosów.
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. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
1)

Roger Pietrzak
Wydział Filozofii i Socjologii

49

Komisja Senacka
1)
2)

Michał Bartyczak
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Michał Radek
Wydział Prawa i Administracji

49
49

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków stałych komisji
senackich spośród studentów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3).
5.2. Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.
Rektor Pałys poinformował, że Parlament Studentów UW wybrał kandydatów na
nowych przedstawicieli studentów do komisji dyscyplinarnych do spraw studentów
i doktorantów. Liczba mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych
kandydatów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
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Lp.

Liczba
głosów
ZA

Imię i nazwisko, jednostka

Adam Burzykowski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Robert Hyżorek
2.
Wydział Prawa i Administracji
Maria Leśnodorska
3.
Wydział Polonistyki
Mateusz Lis
4.
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Błażej Papiernik
5.
Instytut Ameryk i Europy
Jarosław Płatos
6.
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Kamila Pozimka
7.
Wydział Historyczny
Anna Smaruj
8.
Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW
Robert Trzciński
9.
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Tomasz Zając
10. Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów MatematycznoPrzyrodniczych
1.

51
51
52
51
51
51
49
50
52
52

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 4).
5.3. Odwoławczej

Komisji

Dyscyplinarnej

do

spraw

Studentów

i Doktorantów.
Rektor Pałys poinformował, że Parlament Studentów UW wybrał kandydatów na
nowych przedstawicieli studentów do odwoławczej komisji dyscyplinarnych do spraw
studentów i doktorantów. Liczba mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie
zgłoszonych kandydatów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko, jednostka
Monika Helak
Kolegium MISH
Adam Krzymiński
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Marcin Osiński
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Piotr Połowniak
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Julia Poncyliusz
Instytut Ameryk i Europy
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Liczba
głosów
ZA
44
51
52
52
52

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 5).
5.4. Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.
Rektor Pałys poinformował, że Parlament Studentów UW wybrał kandydatów na
nowych przedstawicieli studentów do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
Akademickich. Liczba mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych
kandydatów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
1.
2.

Julia Sobolewska
Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
Mateusz Ratyński
Wydział Historyczny

51
52

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 6).
6. Wybór przedstawicieli doktorantów do:
6.1. Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów.
Rektor Pałys poinformował, że Rada Samorządu Doktorantów UW wybrała
kandydatów na nowych przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnej. Liczba
mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych kandydatów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko, jednostka
mgr Anna Filipek
Wydział Geologii
mgr Damian Ługowski
Wydział Geologii
mgr Bartosz Nieścior
Wydział Prawa i Administracji
mgr Valeri Vachev
Wydział Prawa i Administracji
mgr Rafał Więckiewicz
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
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Liczba
głosów
ZA
52
52
50
51
50

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji
Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 7).
6.2. Odwoławczej

Komisji

Dyscyplinarnej

do

spraw

Studentów

i Doktorantów.
Rektor Pałys poinformował, że Rada Samorządu Doktorantów UW wybrała
kandydatów na nowych przedstawicieli doktorantów do odwoławczej komisji
dyscyplinarnej. Liczba mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych
kandydatów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
1.
2.
3.

mgr Łukasz Hnatkowski
Wydział Nauk Ekonomicznych
mgr Mateusz Opaliński
Wydział Prawa i Administracji
mgr Jakub Sokolnicki
Wydział Pedagogiczny

51
50
48

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków Odwoławczej
Komisji Dyscyplinarnej do spraw Studentów i Doktorantów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 8).
6.3. Stałych komisji senackich.
Rektor Pałys poinformował, że Rada Samorządu Doktorantów UW wybrała
kandydatów na nowych przedstawicieli doktorantów do komisji senackich. Liczba
mandatów do obsadzenia odpowiada liczbie zgłoszonych kandydatów. Rektor Pałys
Senat wybiera członków komisji senackich bezwzględną większością głosów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
Lp.

Imię i nazwisko, jednostka

Liczba
głosów
ZA

Komisja Senacka ds. Budżetu i Finansów
1)

mgr Karol Partyka
Wydział Nauk Ekonomicznych

50

10

Komisja Senacka ds. Naukowych
1)
2)

mgr Aleksandra Orzeł
Wydział Prawa i Administracji
mgr Monika Stobiecka
Wydział „Artes Liberales”

47
49

Komisja Senacka ds. Polityki Kadrowej
1)

mgr Rafał Więckiewicz
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

49

Komisja Senacka ds. Rozwoju Przestrzennego
1)

mgr Mateusz Kabut
Wydział Zarządzania

50

Komisja Senacka ds. Socjalnych
1)

mgr Mateusz Opaliński
Wydział Prawa i Administracji

50

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

mgr Valeri Vachev
Wydział Prawa i Administracji

50

Komisja Senacka Prawno-Statutowa
1)

mgr Łukasz Hnatkowski
Wydział Nauk Ekonomicznych

50

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru członków stałych komisji
senackich spośród doktorantów na kadencję 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 9).
7. Uczelniana Komisja Wyborcza – przedstawiciele studentów.
7.1. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członków
Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
Rektor Pałys poinformował, że dobiegła końca kadencja Kamila Dąbrowskiego
z Wydziału Biologii oraz Konrada Wyszyńskiego z Wydziału Prawa i Administracji
członków Uczelnianej Komisji Wyborczej z grupy studentów. Zgodnie ze Statutem Senat
stwierdza wygaśnięcie mandatu członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 10).

11

7.2. Uchwała w sprawie wyboru uzupełniającego członków Uczelnianej
Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
Rektor Pałys poinformował, że zgodnie ze Statutem członków Uczelnianej
Komisji Wyborczej z grupy studentów wybiera Senat spośród kandydatów
zgłoszonych przez samorząd studentów, po dwóch na każdy z przypadających
mandatów. Przypomniał, że Senat wybiera członków UKW bezwzględną większością
głosów. Następnie Rektor Pałys poprosił przewodniczącą Zarządu Samorządu
Studentów UW, Julię Sobolewską o rekomendację.
Przewodnicząca Sobolewska zarekomendowała Katarzynę Urbanek z Kolegium
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych oraz
Filipa Urbańskiego z Wydziału Lingwistyki Stosowanej.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania (pogrubioną czcionką oznaczono osoby, które uzyskały
wymaganą większość głosów):
Lp.
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko, jednostka
Katarzyna Urbanek
Kolegium MISMaP
Filip Urbański
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Agata Sobczak
Wydział Chemii
Daria Zyśk
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Liczba głosów
ZA
33
32
17
10

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyboru uzupełniającego członków
Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 11).
8. 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.
Przewodniczący Markowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedstawione wnioski. Komisja zwraca się do dziekanów o to, by we wnioskach
kandydatów podawać informację o liczbie cytowań, a także, tam gdzie to możliwe,
Impact Factor i Indeks Hirsza. Ponadto Komisja zwraca uwagę, by recenzentem
dorobku kandydata nie była osoba związana z nim naukowo np. promotor pracy czy
współautor publikacji naukowych, a także urzędujący dziekan lub prodziekan wydziału,
który przedstawia wniosek.
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Rektor Pałys poinformował, że Zespół Rektorski pracuje razem z Komisją Senacką
ds. Polityki Kadrowej nad zasadami zatrudniania profesorów i adiunktów na
Uniwersytecie Warszawskim.
Wywiązała się dyskusja dotycząca zatrudnienia dr hab. Roberta Szoszkiewicza,
w której głos zabrali prof. Aleksander F. Żarnecki, prof. Paweł Kulesza, prodziekan
Robert Siciński, dziekan Maciej Jędrusik, dziekan Tomasz Giaro oraz Rektor Pałys.
8.1. na

podstawie

umowy

o

pracę

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas określony – dr. hab.
Roberta Szoszkiewicza z Wydziału Chemii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania

8.2. na

podstawie

umowy

o

za

przeciw

wstrzymujących

dr hab. Robert Szoszkiewicz
Wydział Chemii

nieważnych

1.

Imię i nazwisko, jednostka

ważnych

Lp.

oddanych

Liczba głosów

53

52

1

45

2

5

pracę

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach.
Wyniki głosowania

przeciw

wstrzymujących

3.

za

2.

dr hab. Jerzy Bartkowski
Wydział Filozofii i Socjologii
dr hab. Jarosław Czubaty
Wydział Historyczny
dr hab. Alicja Kulecka
Wydział Historyczny

nieważnych

1.

Imię i nazwisko, jednostka

ważnych

Lp.

oddanych

Liczba głosów

53

53

0

47

5

1

53

53

0

51

1

1

53

53

0

46

4

3

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczących
zatrudnienia na stanowiska profesorów.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 12).
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9. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych:
9.1. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych
na Uniwersytecie Warszawskim.
Na wstępie Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że zasadnicza zmiana
w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Regulamin) w § 2 polega na
dopuszczeniu możliwości prowadzenia studiów z instytucjami i organizacjami
zagranicznymi. W takimi przypadku obowiązki i zadania poszczególnych jednostek
regulują porozumienia zawierane pomiędzy tymi jednostkami, które wymagają zgody
Rektora. Jest to wyjście naprzeciw postulatom zwiększenia interdyscyplinarności
studiów podyplomowych oraz podniesienie ich marki. Dotychczasowy Regulamin nie
zezwalał na współpracę z partnerami zagranicznymi. Następnie Prorektor ChoińskaMika wyjaśniła, że uchwalenie Regulaminu wynika również z potrzeby dostosowania
przepisów do ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz rozporządzeń
wykonawczych do ustawy (§ 3). Uporządkowano również przepisy dotyczące praw
i obowiązków słuchaczy oraz wprowadzono zasadę, że w przypadku braku minimalnej
liczby chętnych w ciągu kolejnych trzech lat studia zostają zlikwidowane przez Rektora
na wniosek kierownika jednostki podstawowej prowadzącej studia (§ 14). Zawieszenie
studiów podyplomowych może nastąpić z ważnych powodów, jednak innych niż brak
minimalnej liczby chętnych, decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor na wniosek
kierownika jednostki podstawowej prowadzącej studia. Do Regulaminu dołączony
został wzór wniosku o uruchomienie studiów podyplomowych, opiniowany przez
Komisję Senacką ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia. Prorektor
Choińska-Mika zgłosiła autopoprawkę do Regulaminu w § 5 ust. 2. Regulaminu
sformułowanie „stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu” zastąpić sformułowaniem „określi
Rektor w drodze zarządzenia.”. Wyjaśniła, że załącznik nr 2 do Regulaminu „Budżet
studiów podyplomowych”, określony zostanie przez Rektora, by przy zmianie np.
wysokości składki ZUS nie była konieczna nowelizacja Regulaminu przez Senat.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że Regulamin został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Senacką ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia oraz Komisję
Senacką Prawno-Statutową. Następnie pod nieobecność przewodniczącego Zbigniewa
Marciniaka odczytała jego pismo. Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów
i Jakości Kształcenia uważa, że nowy Regulamin lepiej porządkuje zakres spraw,
którego dotyczy. Finalna wersja dokumentu uwzględnia zdecydowaną większość uwag
wniesionych przez Komisję podczas prac nad projektem.
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Rektor Pałys oddał głos przewodniczącej Komisji Senackiej Prawno-Statutowej,
prof. Ewie Czerniawskiej.
Przewodnicząca Czerniawska poinformowała, że Komisja stwierdziła zgodność
Regulaminu z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutem oraz z innymi aktami
prawnymi. Jednocześnie Komisja zaproponowała poprawki o charakterze redakcyjnym,
które w większości zostały uwzględnione w treści Regulaminu.
Rektor Pałys oddał głos dr Janinie Mincer-Daszkiewicz.
Dr Mincer-Daszkiewicz zaproponowała wprowadzenie możliwości obsługi studiów
podyplomowych również w formie elektronicznej (§ 20 ust. 2; § 30 ust. 4) oraz
ogłaszanie planu zajęć tylko w systemie USOS, a nie na stronie internetowej jednostki
i w systemie USOS (§ 22).
Prorektor

Choińska-Mika

odpowiedziała,

że

status

słuchaczy

studiów

podyplomowych jest inny niż studentów. Na obecnym etapie nie można zastąpić
tradycyjnej obsługi słuchaczy obsługą elektroniczną. Przypomniała, że Regulamin był
przedmiotem wielu konsultacji. Wprowadzenie zmian spowodowałyby konieczność
ponownego sprawdzenia Regulaminu pod względem prawnym. Zwróciła uwagę, że
jednostki mogą uchwalić szczegółowe zasady studiowania, w których będą mogły
wprowadzić elektroniczną obsługę słuchaczy.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Zbigniewowi Greniowi.
Dziekan Greń zapytał, jak należy rozumieć przyznanie kompetencji kierownikowi
studiów podyplomowych, które dotychczas były kompetencjami dziekana (§ 8 ust. 3
pkt 6, § 9).
Prorektor Choińska-Mika odpowiedziała, że kierownika studiów podyplomowych
powołuje i odwołuje kierownik jednostki prowadzącej studia podyplomowe. Regulamin
przewiduje możliwość uchwalenia przez jednostkę szczegółowych zasad studiowania.
Nie było intencją uchwałodawców osłabienie pozycji dziekana nad prowadzonymi przez
jednostkę studiami podyplomowymi.
Rektora Pałys zauważył, że Regulamin wprowadza również możliwość prowadzenia
studiów z instytucjami i organizacjami zagranicznymi, w takim przypadku kierownik
studiów podyplomowych powinien mieć szersze uprawnienia i obowiązki. Rektor Pałys
zaproponował przyjęcie Regulaminu tylko z autopoprawką zgłoszoną przez prorektor
Choińska-Mikę. Podkreślił, że zarówno Komisja Senacka Prawno-Statutowa oraz Zespół
Radców Prawnych nie zgłaszali podobnych wątpliwości. Uwagi dziekana Grenia
zostaną wyjaśnione i gdyby okazały się słuszne zaproponowana zostanie Senatowi
korekta Regulaminu.
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Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów
Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim z uwzględnieniem zgłoszonej
autopoprawki.
Wyniki głosowania: za – 43, przeciw – 1, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 13).
9.2. Uchwała w sprawie wzorów Umów o warunkach odpłatności za studia
podyplomowe.
Prorektor Choińska-Mika wyjaśniła, że Uniwersytet jest zobowiązany do zawarcia ze
słuchaczem studiów podyplomowych umowy o warunkach odpłatności za studia
podyplomowe. Jednostki, które uchwalą szczegółowe zasady studiowania, będą
zawierać umowę ze słuchaczem według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do
uchwały, pozostałe jednostki korzystają ze wzoru, stanowiącego załącznik nr 2.
Następnie prorektor Choińska-Mika zgłosiła autopoprawkę do umów, w § 5 w ust. 4
sformułowanie „chyba że kierownik studiów podyplomowych postanowi inaczej.”
zastępuje się sformułowaniem „chyba że kierownik z uwagi na szczególne okoliczności
postanowi o zwrocie całej kwoty.”. Treść autopoprawki została zaproponowana przez
Zespół Radców Prawnych.
Rektor Pałys oddał głos prof. Andrzejowi Markowskiemu.
Prof. Markowski zgłosił poprawkę językową w treści uchwały i nagłówkach umów.
Zaproponował zamianę wyrazów „posiadających” oraz „nieposiadających” na wyrazy
„mających” oraz „niemających”.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wzorów Umów o warunkach
odpłatności za studia podyplomowe z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki oraz
poprawki zgłoszonej przez prof. Markowskiego.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące się – 4.
(Uchwała stanowi załącznik nr 14).
10. Sprawy bieżące.
Rektor Pałys poinformował, że nie wpłynęły żadne sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski.
Rektor Pałys oddał głos prof. Aleksandrowi F. Żarneckiemu.
Prof. Żarnecki zwrócił uwagę na problem techniczny, który pojawił się na
posiedzeniu Rady Wydziału Fizyki w trakcie dyskusji nad zasadami rekrutacji na
studia drugiego stopnia. Zgodnie z wytycznymi władz rektorskich wydziały powinny
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przekazać wyniki rekrutacji do połowy września, natomiast egzaminy na studiach
pierwszego stopnia mogą odbywać się do końca września. W związku z tym,
pojawiła się propozycja, nieuwzględniania wyniku z pracy licencjackiej i egzaminu
licencjackiego w zasadach rekrutacji, która wzbudza jego wątpliwości.
Prorektor Choińska-Mika wyjaśniała, że wydziały samodzielnie ustalają zasady
rekrutacji na studia drugiego stopnia i każda jednostka musi podjąć decyzję, czy
uwzględniać wynik z egzaminu licencjackiego. Należy pamiętać, że egzaminy
licencjackie we wrześniu muszą odbyć się do końca terminu sesji poprawkowej.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Dariuszowi Wasikowi.
Dziekan Wasik w nawiązaniu do informacji przekazanej przez Rektora Pałysa,
dotyczącej nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, zaproponował
przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Senatu i podjęcie stosowanej uchwały.
Rektora Pałys poparł pomysł dziekan Wasika oraz stwierdził, że należy
porozumieć się z innymi uczelniami zrzeszonymi w KRASP-ie w sprawie podjęcia
uchwał dotyczących ustawy 2.0.
Rektor Pałys oddał głos studentowi Błażejowi Papiernikowi.
Student Papiernik stwierdził, że jego zdaniem środowisko akademickie
Uniwersytetu powinno w większym stopniu wyrażać negatywną opinię na temat
projektów założeń systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które godzą w autonomię
uczelni wyższych. Zaproponował przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Senatu,
ponieważ nie każdy może uczestniczyć w konferencjach programowanych
organizowanych przez MNiSW. Przyspieszenie prac przez MNiSW powoduje
konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań, żeby odpowiednio wcześnie
wskazać propozycje, które nie uzyskały poparcia środowiska.
Rektor Pałys odpowiedział, że problem polega na tym, że dokładnie nie wiadomo
które z propozycji pojawiające się w mediach są rzeczywiście brane pod uwagę
przez MNiSW. Stwierdził, że należy zaprosić na posiedzenie Senatu osoby związane
z pracami nad nową ustawą.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Janowi J. Michałkowi.
Dziekan Michałek stwierdził, że jego zdaniem należałoby przygotować na Senat
materiał do dyskusji, w przeciwnym razie wypracowanie konkluzji może być trudne.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Pawłowi Strzeleckiemu.
Dziekan Strzelecki zachęcił do mówienia o tym czego oczekujemy od nowej
ustawy, a nie do koncentrowania się na tym, co nam się w niej nie podoba.
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Rektor

Pałys

poinformował,

że

Zespół

Rektorski

przygotował

dokument

o uniwersytecie badawczym, który został przekazany do MNiSW. Należy pamiętać,
że nasze pomysły nie muszą odzwierciedlać stanowiska całego środowiska
akademickiego i różnią się od stanowiska małych uczelni regionalnych. Rektor Pałys
poinformował, że małe uczelnie zawarły porozumienie w sprawie reprezentowania
ich interesów.
Rektor Pałys oddał głos studentowi Marcinowi Osińskiemu.
Student Osiński zwrócił uwagę, że w głosowaniu Komisji Senackiej ds. Rozwoju
Przestrzennego nad uchwałą w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych na
Kampusie Służewiec uczestniczył zaproszony gość – osoba nieuprawniona do
głosowania.
Rektor Pałys zamknął posiedzenie Senatu.
Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Rektor

dr hab. Marcin Pałys, prof. UW
Protokołowała
mgr Magdalena Heleniak
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