PROTOKÓŁ NR 8
POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W DNIU 26 KWIETNIA 2017 ROKU
Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys.
1. Przyjęcie porządku obrad.
Rektor Pałys zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt:
12.3. Uchwała w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. Janusza
Adamowskiego.
Rektor Pałys poinformował, że w punkcie 8. Dostosowanie profili i programów
kształcenia projekty uchwał zostały zamieszczone na stronie internetowej Senatu, ze
względu na ich objętość w wersji papierowej znajdują się tylko w teczkach
„obiegiem”.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wyniki głosowania: za – 42, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
Porządek obrad:
2. Przyjęcie protokołu nr 7 z posiedzenia Senatu w dniu 22 marca 2017 r.
3. Informacje Rektora.
4. Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za rok 2016.
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – I czytanie.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska
profesorów – na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora
nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:
1) dr. hab. Adama Fijałkowskiego z Wydziału Pedagogicznego;
2) dr hab. Agnieszki Karpowicz z Wydziału Polonistyki;
3) prof. dr. hab. Dariusza Kuźminy z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii;
4) dr. hab. Marcina Poręby z Wydziału Filozofii i Socjologii.
7. Sprawy dotyczące studiów.
7.1.

Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie

prowadzenia kierunku studiów Journalism and Information Studies oraz
prowadzenia studiów w języku angielskim, pierwszego stopnia, stacjonarnych.
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7.1.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów Journalism and Information Studies.
7.1.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
Journalism and Information Studies.
7.2.

Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie

prowadzenia na kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo studiów
drugiego stopnia, niestacjonarnych.
7.2.1. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku
studiów dziennikarstwo i medioznawstwo.
7.2.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
dziennikarstwo i medioznawstwo.
7.3.

Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie

prowadzenia na kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach studiów
drugiego stopnia, niestacjonarnych.
7.3.1. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku
studiów logistyka i administrowanie w mediach.
7.3.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
logistyka i administrowanie w mediach.
7.4.

Wniosek Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

w sprawie prowadzenia kierunku studiów europeistyka – integracja europejska
oraz prowadzenia studiów drugiego stopnia, stacjonarnych.
7.4.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów europeistyka – integracja europejska.
7.4.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
europeistyka – integracja europejska.
7.4.3. Uchwała w sprawie w sprawie utworzenia specjalności na kierunku
studiów europeistyka – integracja europejska.
7.5.

Wniosek Instytutu Ameryk i Europy w sprawie prowadzenia kierunku

studiów studia miejskie i regionalne oraz prowadzenia studiów drugiego stopnia,
stacjonarnych.
7.5.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów studia miejskie i regionalne.
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7.5.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów studia
miejskie i regionalne.
7.6.

Wniosek Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Wydziału

Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii w sprawie prowadzenia przez
Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego kierunku studiów
kryminalistyka i nauki sądowe oraz prowadzenia studiów drugiego stopnia,
stacjonarnych.
7.6.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów kryminalistyka i nauki sądowe.
7.6.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
kryminalistyka i nauki sądowe.
7.7.

Uchwała w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów geologia na geologia

poszukiwawcza prowadzonego przez Wydział Geologii.
7.8.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 511 Senatu Uniwersytetu

Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny oraz
uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie profilu i programu kształcenia studiów prowadzonych przez Wydział
Historyczny.
8. Dostosowanie profili i programów kształcenia.
Wydziały
8.1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii:
8.1.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii.
8.1.2. Uchwała w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku studiów
dziennikarstwo i medioznawstwo.
8.1.3. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
8.2. Wydział Filozofii i Socjologii:
8.2.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii.
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8.2.2. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii.
8.3. Wydział Historyczny:
8.3.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny.
8.3.1. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Historyczny.
8.4. Wydział Lingwistyki Stosowanej:
8.4.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Lingwistyki Stosowanej.
8.4.2. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Lingwistyki Stosowanej.
8.5. Wydział Nauk Ekonomicznych:
8.5.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych.
8.5.2. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów
ekonomia.
8.5.3. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów
informatyka i ekonometria.
8.5.4. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych.
8.6. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:
8.6.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych.
8.6.2. Uchwała

w

prowadzonych

sprawie
przez

profilu

i

Wydział

programu
Nauk

kształcenia

Politycznych

i

studiów
Studiów

Międzynarodowych.
8.7. Wydział Neofilologii:
8.7.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Neofilologii.
8.7.2. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

prowadzonych przez Wydział Neofilologii.
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kształcenia

studiów

8.8. Wydział Orientalistyczny:
8.8.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny.
8.8.2. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny.
8.9. Wydział Prawa i Administracji:
8.9.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
8.9.2. Uchwała

w

sprawie

profilu

i

programu

kształcenia

studiów

prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
8.10. Wydział Psychologii:
8.10.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych przez Wydział Psychologii.
8.10.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Psychologii.
Kierunki prowadzone wspólnie przez wydziały
8.11. Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii:
8.11.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów prowadzonego przez Wydział Psychologii oraz Wydział
Filozofii i Socjologii.
8.11.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii
i Socjologii.
Inne jednostki podstawowe
8.12. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska:
8.12.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów prowadzonego wspólnie przez Wydział Biologii, Wydział
Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Wydział Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział
Prawa i Administracji w Międzywydziałowych Studiach Ochrony
Środowiska.
8.12.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych wspólnie przez Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział
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Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa
i Administracji

w

Międzywydziałowych

Studiach

Ochrony

Środowiska.
9. Sprawy dotyczące rekrutacji:
9.1.

Uchwała w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na

studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2017/2018.
9.2.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 240 Senatu Uniwersytetu

Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad
przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz
laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku
akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.
9.3.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 585 Senatu Uniwersytetu

Warszawskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminów
postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia
magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2017/2018.
10. Uchwała w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia,
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie
Warszawskim w roku akademickim 2017/2018.
11. Wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych w sprawie utworzenia studiów
podyplomowych Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty
z wykorzystaniem programu R oraz Innowacyjna gospodarka. Rola polityki
ekonomicznej.
12. Sprawy bieżące:
12.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Adamowskiego
dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. Federico Lombardiego.
12.2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie mieniem
Uniwersytetu Warszawskiego – aneks do umowy najmu w Budynku Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego z OncoArendi
Therapeutics S.A.
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12.3. Uchwała w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do tytułu
doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – prof. Janusza
Adamowskiego.
13. Wolne wnioski.
Rektor Pałys poinformował:


w dniu 4 kwietnia 2017 r. zmarła dr hab. Małgorzata Semczuk-Jurska, prof. UW

przedstawicielka Rady Zakładowej ZNP w składzie Senatu. Rektor Pałys poprosił
o uczczenie Jej pamięci minutą ciszy. Następnie poinformował, że przedstawicielem
Rady Zakładowej ZNP na posiedzeniu dzisiejszym będzie wiceprezes Rady
Zakładowej ZNP, Marek Sztern.


usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:

1) prorektor ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk;
2) dziekan Wydziału Biologii prof. Agnieszka Mostowska, w zastępstwie prof. Maciej
Garstka – prodziekan ds. finansowych;
3) dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych prof. Maciej Jędrusik,
w zastępstwie

dr

Sylwia

Dudek-Mańkowska

–

prodziekan

finansowych

i naukowych;
4) dziekan Wydziału Historycznego prof. Małgorzata Karpińska, w zastępstwie
dr hab. Grażyna Jurkowlaniec – prodziekan ds. finansów i badań naukowych;
5) prof. Andrzej Markowski – Wydział Polonistyki;
6) prof. Paweł Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
7) dr Janina Mincer-Daszkiewicz – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
8) mgr Alicja Wleciał – Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
9) dr Tomasz Wroczyński – Wydział Polonistyki.


opuści wcześniej posiedzenie – dr Mariola Zalewska – Wydział Zarządzania.



spóźnią się:

1) dziekan Wydziału Zarządzania – prof. Alojzy Z. Nowak;
2) dr Jarosław Górski – Wydział Nauk Ekonomicznych.


zaproszony gość do punktu 4. – dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza

ds. ekonomicznych.
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2. Przyjęcie protokołu nr 7 posiedzenia Senatu w dniu 22 marca 2017 r.
Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 7. Nikt nie zgłosił uwag.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 7
posiedzenia Senatu w dniu 22 marca 2017 r.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
3. Informacje Rektora.
Rektor Pałys poinformował o następujących sprawach:
 wszystkie

jednostki

organizacyjne

Uniwersytetu

Warszawskiego,

które

podlegają parametryzacji za lata 2013-2016 złożyły do dnia 21 kwietnia br. ankiety
jednostek w systemie POL-on. Rektor Pałys podziękował za pracę włożoną
w przygotowanie ankiet.
 8 kwietnia 2017 r. na Kampusie Ochota i 22 kwietnia na Kampusie Głównym
odbyły się Dni Otwarte Uniwersytetu Warszawskiego, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem kandydatów.
 od listopada 2016 r. Uniwersytet Warszawski jest członkiem EIT Food będącej
inicjatywą

Europejskiego

międzynarodowego

Instytutu

konsorcjum

Innowacji

wchodzi

50

i

Technologii

(EIT).

przedsiębiorstw

W

oraz

skład

wiodące

uniwersytety i instytuty badawcze związane z sektorem produkcji żywności
(m.in. Maspex, Nestlé, PepsiCo, Siemens, Bosch, John Deere, Instytut Fraunhofer,
University of Cambridge, University of Reading, KU Leuven). W dniu 20 stycznia
2017 r. w ramach Uniwersytetu Warszawskiego zostały zorganizowane warsztaty
kreatywne dla pracowników uczelni, których zadaniem była m.in. identyfikacja
potencjału Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie możliwości współpracy z innymi
podmiotami z EIT Food. Trwają działania organizacyjne związane z utworzeniem
CLC

North-East

w

Warszawie

poprzez

utworzenie

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością, której udziałowcami będą wszyscy partnerzy z regionu Europy
Środkowej oraz Skandynawii. Polskę będzie reprezentował Uniwersytet Warszawski
poprzez spółkę celową UWRC, Polska Akademia Nauk, firma Maspex oraz firma
Raben. Natomiast Finlandię firma VTT, Uniwersytet w Helsinkach oraz firma Valio.
Rektor Pałys zachęcił do aktywnego udziału w projekcie.
 1 kwietnia 2017 r. w Aleksandrii otwarto park archeologiczny, który powstał na
terenie

prac

prowadzonych

Śródziemnomorskiej

przez

Uniwersytetu

badaczy

Warszawskiego
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z

Centrum
im.

prof.

Archeologii
Kazimierza

Michałowskiego we współpracy z Egipskim Ministerstwem Starożytności. Uniwersytet
Warszawski przekazał do zbiorów Biblioteki Aleksandryjskiej, opracowania odkryć
i wykopalisk polskich archeologów, którzy od ponad pół wieku prowadzą badania na
Kom el-Dikka.
 5 kwietnia 2017 r. odbyło się otwarcie wystawy Laboratorium Cyfrowej
Humanistyki poświęconą pracowni skanerów 3D.
 8 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się spotkanie
rektorów

uczelni

Europy

Środkowej

oraz

Ligi

Europejskich

Uniwersytetów

Badawczych – LERU. Dyskutowano o wyzwaniach stojących przed europejskim
szkolnictwem wyższym oraz 9 Programie Ramowym UE, który realizowany będzie po
zakończeniu Horyzontu 2020. Debata dotyczyła także wpływu Brexitu na Europejską
Przestrzeń Badawczą i Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego.
 11 kwietnia 2017 r. podpisano porozumienie o współpracy z Wojskową
Akademią Techniczną.
 19 kwietnia 2017 r. podpisano porozumienie z Uniwersytetem Syczuańskim.
 21 kwietnia 2017 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Warszawskim a Urzędem m.st. Warszawy. Dzięki umowie potencjał
i dorobek Uniwersytetu będzie wykorzystywany przy opracowywaniu efektywnej
i przyjaznej

mieszkańcom

polityki

społecznej,

gospodarczej

i

przestrzennej.

W planach są wspólne projekty badawcze i analizy, konferencje, warsztaty,
szkolenia. Studenci i absolwenci będą mogli odbywać praktyki w miejskich
jednostkach.
 podpisano sześć umów o współpracy, w tym jedna z nich dotyczyła
przedłużenia

współpracy,

są

to

zarówno

umowy

ogólnouniwersyteckie

jak

i wydziałowe. (Lista umów stanowi załącznik nr 1).
 trwają prace nad ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym tzw. ustawą 2.0.
Rektor Pałys zapowiedział dyskusje poświęcone nowej ustawie w jednostkach
organizacyjnych Uniwersytetu z udziałem doktorantów i studentów.
Rektor Pałys zaprosił:
 jak co roku 3 maja 2017 r. o godz. 12.00 na spotkanie w rocznicę uchwalenia
Konstytucji

3

maja

przy

Świątyni

Opatrzności

w

Ogrodzie

Botanicznym.

Okolicznościowy wykład wygłosi dr hab. Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa
i Administracji.
9

 10 maja 2017 r. o godz. 12.00 na uroczyste nadanie tytułu doktora honoris
causa prof. Shuji Nakamurze.
 19 maja 2017. o godz. 14.00 w Ogrodach BUW na piknik dla pracowników.
W programie przewidziano m.in. konkurs wiedzy o Uniwersytecie, aktywności
sportowe oraz koncert Artura Andrusa z zespołem. Ze względów organizacyjnych
wymagane będzie wcześniejsze zgłoszenie, można rejestrować się od dnia
27 kwietnia 2017 r.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Jolancie Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika w uzupełnieniu poinformowała, że Uniwersytet
uczestniczy w sieci CENTRAL – Central European Network for Teaching and
Research in Academic Liaison. W dniu 7 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Karola
w Pradze odbyło się spotkanie pięciu uczelni uczestniczących, które wydały wspólne
oświadczenie popierające opublikowane kilka dni wcześniej stanowisko węgierskiego
partnera – Uniwersytetu Eötvösa Loránda w Budapeszcie dotyczące Central
European University. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej naszego
Uniwersytetu.
Rektor Pałys oddał głos prof. Mariuszowi Ziółkowskiemu.
Prof. Ziółkowski poinformował, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. w Paryżu odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy „Against the Sands of Time. Documentation and
Reconstruction of the World Heritage – the Polish Experience”, którą miał
przyjemność otworzyć wraz z Iriną Bokovą, dyrektor generalną UNESCO oraz
wicepremierem Piotrem Glińskim, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rektor Pałys poinformował od ostatniego posiedzenia Senatu poznaliśmy
laureatów następujących nagród i konkursów:


Horyzont 2020
 Uniwersytet Warszawski jest liderem konsorcjum, realizującego projekt
ENSEMBLE3, zakwalifikowany do pierwszego etapu konkursu Teaming for
Excellence. ENSEMBLE3 jest jednym z trzech polskich projektów, które
uzyskały finansowanie i przeszły do pierwszej fazy konkursu. Jeśli projekt
uzyska finansowanie w drugim etapie Centrum Nowych Technologii UW
i Instytut

Technologii

Materiałów

Elektronicznych

utworzą

centrum

doskonałości, jednostkę badawczą wykorzystującą technologie dotyczące
wzrostu kryształów i nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych
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właściwościach

elektromagnetycznych.

Oprócz

Uniwersytetu

w

skład

konsorcjum wchodzi pięć instytucji z Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Polski.
 poznaliśmy nowe dane dotyczące uczestnictwa Polski w programie Horyzont
2020. Statystyki dotyczą 323 konkursów, spośród wszystkich polskich
instytucji najwięcej, bo 32 projekty, realizuje Uniwersytet Warszawski.


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) ogłosiło wyniki konkursu
Dialog,

w którym

nagrodzono

dwa

projekty

badawcze

z

Uniwersytetu

dofinansowane na ponad milion złotych. Projekt pt. Innowacyjny system wsparcia
i rozwoju przedsiębiorczości. Podniesienie efektywności współpracy nauki
z gospodarką, będzie realizowany na Wydziale Zarządzania oraz projekty
pt. Konstrukcje

społeczne.

Twórcy

łazików

marsjańskich

w perspektywie

socjologii techniki realizowany w Instytucie Socjologii Wydziału Filozofii
i Socjologii.
4. Informacja dotycząca wykonania planu finansowego za rok 2016.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Andrzejowi Tarleckiemu.
Prorektor Tarlecki omówił wykonanie planu finansowego za rok 2016.
Poinformował, że po stronie przychodów w pozycji 2.1. odpis 30% od odpłatności za
studia i innych przychodów wykonanie jest mniejsze od planowanego. Oznacza to,
że nie uległ zahamowaniu zauważalny od kilku lat spadkowy trend w „studiach
płatnych”, który kompensowany jest środkami pochodzącymi z innych źródeł.
W pozycji 2.2. narzut kosztów pośrednich na badania naukowe udało się uzyskać
większe przychody własne od planowanych. Natomiast po stronie wydatków
w pozycji 1.9. inwestycje i remonty w jednostkach organizacyjnych UW oraz dotacje
na ten cel odnotowano wzrost w stosunku do planowanych. W pozycji tej
zaksięgowane zostały koszty zamknięcia realizacji inwestycji CeNT II.2 (drugi etap
budynku użytkowanego przez Wydział Fizyki), które są przedmiotem sporu
sądowego. W pozycji 1.26. budżet partycypacyjny zaplanowane środki, w związku
z nową kadencją władz rektorskich, nie zostały wydatkowane i zostaną uruchomione
w roku 2017. W pozycji 1.17. dotacje na studentów niepełnosprawnych odnotowano
większe wykonanie, przekroczono dotację ministerialną, co pozwoliło zaspokoić
realne potrzeby na ten cel. W podsumowaniu prorektor Tarlecki poinformował,
że wynik finansowy za rok 2016 jest dodatni i zgodny z planowanym.
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Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Senackiej ds. Budżetu
i Finansów, prof. Marianowi Górskiemu.
Prof. Górski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie planu
finansowego za rok 2016. Komisja dostrzega jednak trudną sytuację finansową
niektórych jednostek algoryczmicznych, które miały deficyt z lat ubiegłych
i kwalifikują się do przygotowania programów naprawczych. Dotyczy to Wydziału
Lingwistyki Stosowanej oraz Studium Europy Wschodniej. Zauważyć natomiast
należy pozytywny wynik finansowy Wydziału Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
Ponadto Komisja zauważyła ujemny wynik finansowy Wydziału Zarządzania.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Samborowi Gruczy.
Dziekan Grucza poinformował, że nowe władze Wydziału przygotowały program
naprawczy, podjęto działania zmierzające do zmniejszenia deficytu, aby w jak
najmniejszym stopniu obciążać budżet centralny.
Rektor Pałys poinformował, że władze rektorskie dyskutują szczegóły programu
naprawczego z władzami Wydziału. Należy pamiętać, że są to trudne decyzje, które
są niestety niezbędne.
Rektor Pałys oddał głos dr Marioli Zalewskiej.
Dr Zalewska zapytała, czy z dotacji przeznaczonej na działalność Chóru
Akademickiego UW dotowane są również chóry działające na wydziałach.
Zaproponowała, aby rozważyć ich finansowanie ze środków centralnych.
Rektor Pałys przypomniał, że chóry działające na wydziałach są dotowane przez
wydziały, zaś Chór Akademicki UW ze środków centralnych. Należy wziąć pod
uwagę, że środki na działalność inną niż merytoryczna są ograniczone, dlatego
należy nimi rozsądnie gospodarować.
(Wykonanie planu finansowego za rok 2016 stanowi załącznik nr 2).
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego –
I czytanie.
Na wstępie Rektor Pałys przypomniał, że zgodnie ze Statutem jego zmiana
odbywa się w dwóch czytaniach. Pierwsze czytanie odbędzie się na tym posiedzeniu
Senatu, zaś drugie czytanie zaplanowane jest na następne posiedzenie Senatu.
Rektor Pałys poinformował, że w teczkach, jako materiał dodatkowy do dyskusji,
znajdują się „Zasady zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich
w Uniwersytecie Warszawskim” (Zasady) przygotowane przez Senacką Komisję
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ds. Polityki Kadrowej, które były przedmiotem dyskusji z dziekanami na posiedzeniu
tzw. Małego Senatu. (Zasady stanowią załącznik nr 3).
Następnie Rektor Pałys omówił zmiany w Statucie. Po pierwsze, ostatnia
nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym spowodowała konieczność
technicznych zmian w Statucie, po drugie w projekcie uchwały wprowadzono zmiany
o charakterze merytorycznym. Zgodnie z interpretacją MNiSW, oprócz zatrudnienia na
podstawie konkursu istnieje możliwość zatrudniania własnych pracowników bez
konieczności rozpisywania konkursu na podstawie awansu lub przedłużenia
zatrudnienia (przeprowadzanie konkursu jest niezbędne w przypadku zatrudniania
nowego pracownika). Rektor Pałys poinformował, że powyższa interpretacja była
przedmiotem wnikliwej analizy na Uniwersytecie. W jej wyniku zdecydowano się na
przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym odstąpienie od trybu otwartego konkursu
byłoby możliwe w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to przedłużenie zatrudniania
na stanowisku profesora. Drugi to awans ze stanowiska profesora nadzwyczajnego na
czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony. Rektor
Pałys podkreślił, że przyjęcie tego rozwiązania nie oznacza automatyzmu, ponieważ
procedura konkursowa zostanie zastąpiona procedurą oceny, odbywająca się według
podobnych kryteriów, z tym że odpowiednia komisja będzie oceniała tylko jedną,
konkretną osobę. Rektor Pałys podkreślił, że w przypadku awansu ze stanowiska
profesora nadzwyczajnego na stanowisko profesora zwyczajnego procedura oceny
będzie odbywała się na poziomie ogólnouniwersyteckim, a nie wydziałowym, co
będzie znacznym uproszczeniem. Z wnioskiem o awans występować będzie dziekan,
następnie wniosek będzie oceniany przez komisję, w skład której wejdą dotychczasowi
członkowie komisji rektorskiej ds. zatrudnień profesorskich oraz trzy osoby,
delegowane przez wydział, reprezentujące dany obszar nauki. Po uzyskaniu
pozytywnej rekomendacji takiej komisji rada wydziału będzie proszona o opinię w
sprawie awansu, następnie Senat będzie opiniował awans. Tak, jak dotychczas,
pozytywna opinia Senatu będzie warunkiem zatrudnienia na stanowisku profesora
zwyczajnego. Rektor Pałys podkreślił, że zaproponowana procedura pozwoli na
uniknięcie obecnie zdarzających się sytuacji, kiedy wydawane są różne opinie na
poszczególnych etapach procedowania.
Ponadto Rektor Pałys poinformował, że kolejną zmianą jest możliwość
zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy osoby mającej staż pracy na
uczelni, nie krótszy niż pięć lat, polegający na wykonywaniu obowiązków
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dydaktycznych. Następna zmiana dotyczy konkursu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego, która wprowadza wymóg, że co najmniej 20% składu komisji
konkursowej

stanowić

powinny

osoby

spoza

wydziału

lub

innej

jednostki

organizacyjnej Uniwersytetu. Na zakończenie Rektor Pałys poinformował, że
przyjęcie zmian w Statucie spowoduje konieczność zmodyfikowania zarządzenia
Rektora w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na
stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim.
(Projekt uchwały stanowi załącznik nr 4).
Rektor Pałys oddał głos przewodniczącej Komisji Senackiej Prawno-Statutowej,
prof. Ewie Czerniawskiej.
Przewodnicząca Czerniawska poinformowała, że Komisja stwierdziła zgodność
projektu uchwały z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym. Następnie omówiła
szczegółowe poprawki zgłoszone przez Komisję, które w zasadzie zostały
uwzględnione w treści projektu uchwały. Komisja proponuje:


w § 1 pkt 4 uchwały wykreślić słowo „wyższej”,



w § 1 pkt 5 uchwały słowa „bez stopnia naukowego” należy zamienić na
„nieposiadającej stopnia naukowego”,



w § 1 pkt 8 uchwały w zakresie nowelizowanego w § 94b ust. 2 Statutu
Uniwersytetu Warszawskiego doprecyzować kto powołuje recenzentów; w ust. 6
słowo „następuje” zamienić na „może nastąpić”,



§ 1 pkt 10 uchwały doprecyzować o zmianę jakiego ustępy chodzi w § 101,



w § 2 uchwały doprecyzować co się stanie z postępowaniami rozstrzygniętymi,
w których procedura nie została zakończona.
Rektor Pałys w odpowiedzi wyjaśnił, że sposób powoływania recenzentów

zostanie określony w zarządzeniu Rektora. Ponadto zmiany Statutu wejdą w życie od
następnego dnia po posiedzeniu Senatu, na którym zostaną uchwalone, co pozwoli
zakończyć sprawy pracownicze pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rektorską
ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW, a jeszcze niezaopiniowane przez
Senat według dotychczas obowiązujących przepisów.
Rektor Pałys otworzył dyskusję i oddał głos prodziekanowi Maciejowi Garstce.
Dziekan Garstka zapytał, czy w zarządzeniu Rektora zostanie określony
szczegółowy tryb powoływania 20% składu komisji konkursowej.
W odpowiedzi prorektor Tarlecki przypomniał, że zgodnie z obowiązującymi
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przepisami komisje konkursowe powołuje dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału,
dotyczy to również osób spoza jednostki.
Dziekan Anna Wiłkomirska zaproponowała w § 1 pkt 3 uchwały (dotyczy § 91
ust. 1 Statutu) zmniejszyć liczbę recenzentów spoza Uniwersytetu z „trzech” do
„dwóch” osób, w tym co najmniej jeden recenzent powinien być z uczelni zagranicznej.
Stwierdziła, że jest przeciwnikiem zwiększania liczby recenzentów.
Rektor Pałys podkreślił, że wymóg powołania trzech recenzentów dotyczy
zatrudnienia na stanowisku profesora zwyczajnego, to jest na najważniejszym
stanowisku na Uniwersytecie. Założeniem było, aby objęcie tego najważniejszego
stanowiska następowało w drodze awansu, jednak po niezwykle skrupulatnym
przeanalizowaniu kompetencji kandydata.
Dziekan Paweł Strzelecki poparł wymóg trzech recenzentów przy zatrudnianiu na
stanowisku profesora zwyczajnego. Następnie zaproponował w § 1 pkt 7 lit. c uchwały
(dotyczy § 94 ust. 5b Statutu) wykreślenie sformułowania „na stanowisko profesora
nadzwyczajnego”. Jego zdaniem, wymóg 20% składu komisji konkursowej powinien
dotyczyć również konkursów na pozostałe stanowiska np. stanowisko adiunkta.
Dziekan Sambor Grucza zaproponował w § 1 pkt 3 (dotyczy § 91 ust. 1 Statutu)
zastąpić sformułowanie „co najmniej jednej osoby z zagranicznej uczelni lub instytucji
naukowej” sformułowaniem „w miarę możliwości jednej osoby z zagranicznej uczelni
lub instytucji naukowej”. Wyjaśnił, że nie wszyscy publikują w językach obcych, a
w niektórych

dyscyplinach

naukowych

niezmiernie

trudno

będzie

powołać

zagranicznych recenzentów znających język polski.
Dziekan Zbigniew Greń wyraził wątpliwość, co do wymogu powoływania
recenzenta z zagranicy w szczególności w dziedzinie nauki jaką reprezentuje. Ponadto
zaproponował doprecyzować jakie wymogi powinni spełniać recenzenci.
Rektor Pałys wyjaśnił, że w Zasadach określono, że stanowisko profesora
zwyczajnego jest zarezerwowane dla osób mających dorobek rozpoznawalny za
granicą, co powoduje konieczność powoływania recenzentów z zagranicy.
Dziekan Paweł Kulesza zaproponował w § 1 pkt 4 (dotyczy § 91 ust. 4 Statutu)
rozważyć rozszerzenie wymogów dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowisku starszego wykładowcy o obowiązki naukowe.
Rektor Pałys odpowiedział, że tego typu sprawy powinny być określone
w zarządzeniu Rektora. Jego zdaniem w Statucie powinny być tylko ogólne
uregulowania.
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Dziekan Mieszko Tałasiewicz poparł propozycję zgłoszoną przez dziekana
Strzeleckiego. Zapytał, czy przekształcenie umownego stosunku pracy w nominacyjny,
o którym mowa w Zasadach w punkcie 1.3.1. lit. c, będzie odbywać obowiązkowo.
Rektor Pałys odpowiedział, że zarówno mianowanie jak i umowa o pracę wymaga
zgody obu zainteresowanych stron. Zasadą na Uniwersytecie będzie, że podstawową
formą zatrudnienia osób z tytułem naukowym profesora będzie mianowanie na czas
nieokreślony.
Prof. Marian Górski zauważył, że propozycje zawarte w uchwale dotyczące
powoływania recenzenta z zagranicy oraz powoływanie 20% składu komisji
konkursowej spoza wydziału będą mieć skutki finansowe. Wyraził wątpliwość, czy
wprowadzone zmiany podniosą obiektywizm w ocenie dorobku kandydata.
Rektor Pałys podkreślił, że zaproponowana procedura będzie dotyczyła kilkunastu
osób w ciągu roku, nie będą to więc duże koszty w skali całego Uniwersytetu. Wydaje
się, że nie ma podstaw do obaw o brak obiektywizmu w ocenie dorobku, ponieważ
recenzentów wyznaczać będzie komisja konkursowa.
Prof. Aleksander F. Żarnecki zaproponował w § 1 pkt 8 (dotyczy § 94b Statutu)
nowe brzmienie ust. 5 „Od negatywnej oceny komisji przysługuje odwołanie do
Rektora.”. Jego zdaniem brak możliwości odwołania od negatywnej opinii komisji
konkursowej w wyjątkowych przypadkach może spowodować na ewentualne spory
prawne.
Rektor Pałys przypomniał, że chodzi o procedurę awansową na stanowisko
profesora zwyczajnego, dlatego tak sformułowano przepis, aby postępowanie było
jednoetapowe bez możliwości odwołania. Rektor Pałys zauważył, że pozytywna opinia
komisji konkursowej wymaga jeszcze pozytywnego zaopiniowania przez Senat,
a w przypadku negatywnej opinii dziekanowi przysługuje prawo ponownego złożenia
wniosku.
Dziekan Tomasz Giaro wyraził obawy, co do ogólnego kierunku proponowanych
zmian, które postrzega jako kolejny etap centralizacji zarządzania Uniwersytetem oraz
ograniczenie autonomii wydziałów.
Rektor

Pałys

stwierdził,

że

przedstawione

zmiany

należy

oceniać

z uwzględnieniem obwiązującego stanu prawnego, według którego ostateczna decyzja
o zatrudnieniu zawsze była i jest podejmowana na szczeblu centralnym. Zgodnie ze
Statutem zatrudnienie na stanowisku profesora wymaga pozytywnej opinii Senatu.
Stwierdził, że nie powinno być też tak, że zainteresowana osoba pomimo uzyskania
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pozytywnej opinii rady wydziału nie jest pewna ostatecznej decyzji, a w przypadku
negatywnej opinii na szczeblu centralnym może być stygmatyzowana.
Dziekan Jan J. Michałek poparł propozycję powołania co najmniej jednego
recenzenta z zagranicznej uczelni. Wskazał, że podobny wymóg recenzji zagranicznej
dotyczy wniosków składanych o granty Narodowego Centrum Nauki. Zaproponował
w § 1 pkt 3 uchwały (dotyczy § 91 ust. 1 Statutu), aby recenzent był z „renomowanej”
uczelni lub instytucji zagranicznej. Poparł propozycję zgłoszoną przez dziekana
Strzeleckiego dotyczącą składu komisji konkursowej, choć zauważył, że należy wziąć
pod uwagę ewentualne skutki finansowe.
W podsumowaniu dyskusji Rektor Pałys zaproponował w § 1 pkt 7 lit. c uchwały
(dotyczy

§ 94

ust.

nadzwyczajnego”

5b

zastąpić

Statutu)

sformułowanie

sformułowaniem

„na

„na

stanowisko

stanowisko

profesora
nauczyciela

akademickiego” i zamknął dyskusję.
6. Uchwała

w

sprawie

wyrażenia

opinii

dotyczących

zatrudnienia

na

stanowiska profesorów – na podstawie umowy o pracę na stanowisko
profesora

nadzwyczajnego

na

Uniwersytecie

Warszawskim

na

czas

nieokreślony.
Rektor Pałys, pod nieobecność przewodniczącego Komisji Rektorskiej
ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW – prof. Andrzeja Markowskiego
poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione wnioski i odczytał
jego pismo. Następnie przypomniał, że nierozpatrzone przez Senat wnioski
o zatrudnienie na stanowisko profesora zwyczajnego, które uzyskały pozytywną
rekomendację Komisji będą rozpatrywane na majowym posiedzeniu Senatu.
Rektor Pałys zarządził głosowanie na kartach. Wyniki głosowania:
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za

przeciw

wstrzymujących

dr hab. Adam Fijałkowski
1. 1
Wydział Pedagogiczny
dr hab. Agnieszka Karpowicz
2.
Wydział Polonistyki
prof. dr hab. Dariusz Kuźmina
3.
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
dr hab. Marcin Poręba
4.
Wydział Filozofii i Socjologii

nie-ważnych

Imię i nazwisko, jednostka

ważnych

Lp.

oddanych

Liczba głosów

53

53

0

46

2

5

53

53

0

42

5

6

53

53

0

38

9

6

53

52

1

44

3

5

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczących
zatrudnienia na stanowiska profesorów.
Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 5).
7. Sprawy dotyczące studiów.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że wnioski w punkcie 7. dotyczą
uruchomienie

nowych kierunków

studiów

oraz

studiów

niestacjonarnych

na

istniejących kierunkach studiów.
7.1. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie
prowadzenia kierunku studiów Journalism and Information Studies oraz
prowadzenia studiów w języku angielskim, pierwszego stopnia, stacjonarnych.
7.1.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów Journalism and Information Studies.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów Journalism and Information Studies.
Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 0, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 6).
7.1.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
Journalism and Information Studies.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów Journalism and Information Studies.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 7).
7.2. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie
prowadzenia na kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo studiów
drugiego stopnia, niestacjonarnych.
7.2.1. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku
studiów dziennikarstwo i medioznawstwo.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla
kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 8).
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7.2.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
dziennikarstwo i medioznawstwo.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów dziennikarstwo i medioznawstwo.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 9).
7.3. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie
prowadzenia na kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach
studiów drugiego stopnia, niestacjonarnych.
7.3.1. Uchwała w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla kierunku
studiów logistyka i administrowanie w mediach.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia efektów kształcenia dla
kierunku studiów logistyka i administrowanie w mediach.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 1, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 10).
7.3.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
logistyka i administrowanie w mediach.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów logistyka i administrowanie w mediach.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 4, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 11).
7.4. Wniosek Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
sprawie prowadzenia kierunku studiów europeistyka – integracja europejska
oraz prowadzenia studiów drugiego stopnia, stacjonarnych.
7.4.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów europeistyka – integracja europejska.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów europeistyka – integracja europejska.
Wyniki głosowania: za – 40, przeciw – 4, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 12).
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7.4.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
studia europeistyka – integracja europejska.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów studia europeistyka – integracja europejska.
Wyniki głosowania: za – 43, przeciw – 3, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 13).
7.4.2. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku
studiów studia europeistyka – integracja europejska.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów studia europeistyka – integracja europejska.
Wyniki głosowania: za – 37, przeciw – 6, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 14).
7.5. Wniosek Instytutu Ameryk i Europy sprawie prowadzenia kierunku
studiów studia miejskie i regionalne oraz prowadzenia studiów drugiego
stopnia, stacjonarnych.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mika.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że wniosek dotyczy utworzenia nowego
kierunku studiów studia miejskie i regionalne w Instytucie Ameryk i Europy.
Przypomniała, że kierunek studiów został już utworzony przez Senat w ubiegłym
roku, jednak Instytut, który nie posiada uprawnień do nadawania stopnia doktora
i doktora habilitowanego, ze względu na zmianę przepisów nie wystąpił do MNiSW
z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie studiów. Obecnie efekty kształcenia
zostały dostosowane do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji i Instytut ponownie
złożył wniosek o uruchomienie kierunku studiów, w związku z tym poprzednie
uchwały tracą moc.
7.5.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów studia miejskie i regionalne.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów studia miejskie i regionalne.
Wyniki głosowania: za – 37, przeciw – 6, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 15).
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7.5.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
studia miejskie i regionalne.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów studia miejskie i regionalne.
Wyniki głosowania: za – 39, przeciw – 7, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 16).
7.6. Wniosek Wydziału Biologii, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki,
Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii w sprawie
prowadzenia przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
kierunku studiów kryminalistyka i nauki sądowe oraz prowadzenia studiów
drugiego stopnia, stacjonarnych.
7.6.1. Uchwała w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów kryminalistyka i nauki sądowe.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie określenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów kryminalistyka i nauki sądowe.
Wyniki głosowania: za – 42, przeciw – 5, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 17).
7.6.2. Uchwała w sprawie prowadzenia studiów na kierunku studiów
kryminalistyka i nauki sądowe.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie prowadzenia studiów na kierunku
studiów kryminalistyka i nauki sądowe.
Wyniki głosowania: za – 42, przeciw – 5, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 18).
7.7. Uchwała w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów geologia na
geologia poszukiwawcza prowadzonego przez Wydział Geologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów
geologia na geologia poszukiwacza prowadzonego przez Wydział Geologii.
Wyniki głosowania: za – 39, przeciw – 2, wstrzymujące się – 4.
(Uchwała stanowi załącznik nr 19).
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7.8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 511 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia efektów
kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny
oraz uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia
2016 r. w sprawie profilu i programu kształcenia studiów prowadzonych przez
Wydział Historyczny.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr 511 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia
efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny
oraz uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r.
w sprawie profilu i programu kształcenia studiów prowadzonych przez Wydział
Historyczny.
Wyniki głosowania: za – 42, przeciw – 3, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 20).
8. Dostosowanie profili i programów kształcenia.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że wnioski w punkcie 8. są wynikiem
nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która spowodowała konieczność
dostosowania profili i programów kształcenia do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Prorektor
Choińska-Mika podziękowała Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości
Kształcenia za pracę nad wnioskami i oddała głos przewodniczącemu Komisji,
prof. Zbigniewowi Marciniakowi.
Przewodniczący Marciniak stwierdził, że wydziałom przyświecała chęć poprawy
merytorycznych opisów programów kształcenia, a nie tylko chęć spełnienia
formalnego obowiązku dostosowania do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Komisja
w przedstawionych wnioskach dostrzegła odpowiedzialność i troskę o jakość
kształcenia. Komisja po wnikliwym zapoznaniu się z wnioskami przedstawiała
wnioskodawcom merytoryczne uwagi i poprawki, które zostały uwzględnione przez
wydziały w okresie świątecznym za co przewodniczący Marciniak podziękował
dziekanom. Komisja zauważa różny poziom szczegółowości w przedstawionych
opisach, co postrzega jako pozytywne zjawisko. Zdaniem Komisji opisy powinny być
na tyle szczegółowe na ile wydziałom jest to potrzebne. Zgodnie ustawą – Prawo
o szkolnictwie wyższym istnieje wymóg przygotowania kierunkowych efektów
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kształcenia, zatwierdzanych przez Senat, zaś wydziały przygotowują również opisy
dla danego przedmiotu, czy specjalności. Opis powinien wskazywać czemu służy
dany kierunek studiów, jakie są podstawowe cele kształcenia oraz jakie są metody
weryfikacji. Przewodniczący Marciniak poinformował, że Komisja po wnikliwej
analizie pozytywnie zaopiniowała przedstawione wnioski.
Rektor Pałys oddał głos prof. Żarneckiemu.
Prof. Żarnecki zgłosił uwagę do efektów kształcenia w punktach 8.10. i 8.11. Jego
zdaniem w kompetencjach społecznych absolwentów są opisy, których nie powinno być.
Na Wydziale Psychologii (punkt 8.10.1.) w efektach kształcenia dla kierunku studiów
psychologia zdanie drugie opisu brzmi: „Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie
od płci, orientacji seksualnej, poziomu edukacji, grupy społecznej, wyznania i kultur.”.
Analogiczne stwierdzenie znalazło w efektach kształcenia dla kierunku studiów
kognitywistyka prowadzonym wspólnie przez Wydział Psychologii oraz Wydział
Filozofii i Socjologii (punkt 8.11.1.). Zdaniem prof. Żarneckiego Uniwersytet powinien
wymagać postaw wskazanych w opisie, a nie ich uczyć. Określone w efektach
kształcenia postawy powinny być opisane w przepisach wyższego rzędu. Natomiast
na Wydziale Neofilologii (punkt 8.7.1.) w efektach kształcenia dla kierunku studiów
filologia angielska opis brzmi: ”szanuje bezwarunkowo odmienne wartości, wzorce
i zachowania kulturowe, a także odmienne poglądy jednostkowe”. Prof. Żarnecki
stwierdził, że tak jak należy wymagać szacunku do każdego człowieka to każde
zachowanie lub pogląd podlega ocenie i nie każde zasługuje na szacunek. Nie
możemy

domagać

się

bezwarunkowego

poszanowania

wszystkich,

nawet

najbardziej skrajnych poglądów i postaw. Prof. Żarnecki zaproponował wykreślenie
wskazanych opisów.
Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Senackiej ds. Studentów,
Doktorantów i Jakości Kształcenia, prof. Marciniakowi.
Przewodniczący Marciniak w odpowiedzi stwierdził, że nie może zgodzić się
z twierdzeniem, że postaw należy wymagać, w jego ocenie postawy się kształtuje. na
Właśnie tym polegają efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych rozumiane
zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji. Przytoczone fragmenty efektów kształcenia są
bardzo ogólne i nie należy traktować ich dosłownie, znajdują swoją emanację
w treściach i procesie kształcenia. Przewodniczący Marciniak podkreślił, ze jego
zdaniem nie ma przedmiotów i wykładów, które uczą tego typu postaw.
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Rektor Pałys stwierdził, że sformułowania przytoczone przez prof. Żarneckiego
należy stosować z refleksją i umiarem. Posiedzenie Senatu w kwietniu jest ostatnim
możliwym terminem na podjęcie uchwały w sprawie dostosowania profili i programów
kształcenia. Ze względu na brak czasu słuszne wątpliwości zgłoszone przez
prof. Żarneckiego nie mogą być przedyskutowane. Rektor Pałys zwrócił się z apelem,
aby wnioski były składane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby Senat miał czas na
dyskusję i ewentualne zmiany, nie działając pod presja czasu.
Rektor Pałys oddał głos prof. Romanowi Kuźniarowi.
Prof. Kuźniar stwierdził, że podziela wątpliwości zgłoszone przez prof. Żarneckiego
i zaproponował w punkcie 8.7. Wydział Neofilologii w opisie efektów kształcenia
wykreślić słowo „bezwarunkowo”, co pozwoli na złagodzenie istniejącego brzmienia.
Rektor Pałys oddał głos dziekan Marii Dakowskiej.
Dziekan Dakowska zgodziła się na zaproponowaną poprawkę.
Prorektor Choińska-Mika poprosiła, aby poprawka została potwierdzona przez radę
wydziału oraz wprowadzona we wszystkich dokumentach na Wydziale. Poparła prośbę
Rektora Pałysa o odpowiednio wczesne składnie wniosków, aby Komisja i Senat nie
działały pod presją czasu.
Rektor Pałys zgłosił wniosek formalny w sprawie głosowania uchwał łącznie dla
danego wydziału lub jednostki.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 0, wstrzymujące się – 5.
Wydziały
8.1. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii:
8.1.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 20).
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8.1.2. Uchwała w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku
studiów dziennikarstwo i medioznawstwo.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany nazwy specjalności na
kierunku studiów dziennikarstwo i medioznawstwo.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 22).
8.1.3. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 23).
8.2. Wydział Filozofii i Socjologii:
8.2.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 4, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 24).
8.2.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Filozofii i Socjologii.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 4, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 25).
8.3. Wydział Historyczny:
8.3.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny.
Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 3, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 26).
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8.3.1. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Historyczny.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny.
Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 3, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 27).
8.4. Wydział Lingwistyki Stosowanej:
8.4.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków

studiów

prowadzonych

przez

Wydział

Lingwistyki

Stosowanej.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Lingwistyki Stosowanej.
Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 28).
8.4.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Lingwistyki Stosowanej.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Lingwistyki Stosowanej.
Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 29).
8.5. Wydział Nauk Ekonomicznych:
Rektor Pałys zapytał o uwagi. Nie zgłoszono uwag.
8.5.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków

studiów

prowadzonych

przez

Wydział

Nauk

Ekonomicznych.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 30).
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8.5.2. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów
ekonomia.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utworzenia specjalności na
kierunku studiów ekonomia.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 31).
8.5.3. Uchwała w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów
informatyka i ekonometria.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utworzenia specjalności na
kierunku studiów informatyka i ekonometria.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 32).
8.5.4. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Ekonomicznych.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 33).
8.6. Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych:
8.6.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i
Studiów Międzynarodowych.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 34).
8.6.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych

przez

Wydział

Nauk

Politycznych

i

Studiów

Międzynarodowych.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów

prowadzonych

przez

Wydział

Międzynarodowych.
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Nauk

Politycznych

i

Studiów

Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 35).
8.7. Wydział Neofilologii:
8.7.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Neofilologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Neofilologii ze zgłoszoną przez
prof. Kuźniara poprawką.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 4.
(Uchwała stanowi załącznik nr 36).
8.7.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Neofilologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Neofilologii.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 4.
(Uchwała stanowi załącznik nr 37).
8.8. Wydział Orientalistyczny:
8.8.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 38).
8.8.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Orientalistyczny.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 39).
8.9. Wydział Prawa i Administracji:
8.9.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
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Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 40).
8.9.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 41).
8.10. Wydział Psychologii:
8.10.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Psychologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Psychologii.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 2, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 42).
8.10.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Psychologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Psychologii.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 2, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 43).
Kierunki prowadzone wspólnie przez wydziały
8.11. Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i Socjologii:
8.11.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów prowadzonego przez Wydział Psychologii oraz
Wydział Filozofii i Socjologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunku studiów prowadzonego przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii i
Socjologii.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 2, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 44).
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8.11.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii
i Socjologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych przez Wydział Psychologii oraz Wydział Filozofii.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 2, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 45).
Inne jednostki podstawowe
8.12. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska:
8.12.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla
kierunku studiów prowadzonego wspólnie przez Wydział Biologii,
Wydział

Chemii,

Wydział

Fizyki,

Wydział

Geografii

i

Studiów

Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz
Wydział

Prawa

i Administracji

w Międzywydziałowych

Studiach

Ochrony Środowiska.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunku studiów prowadzonego wspólnie przez Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział
Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Prawa i Administracji w Międzywydziałowych
Studiach Ochrony Środowiska.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 46).
8.12.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów
prowadzonych wspólnie przez Wydział Biologii, Wydział Chemii,
Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział
Geologii,

Wydział

Nauk

Ekonomicznych

oraz

Wydział

Prawa

i Administracji w Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie profilu i programu kształcenia
studiów prowadzonych wspólnie przez Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział
Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Nauk
Ekonomicznych oraz Wydział Prawa i Administracji w Międzywydziałowych Studiach
Ochrony Środowiska.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 47).
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9. Sprawy dotyczące rekrutacji:
9.1. Uchwała w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na
studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim
2017/2018.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika na wstępie przypomniała, że uchwała rekrutacyjna na
studia doktoranckie składa się z części ogólnej, która w zasadzie nie różni się
znacząco od uchwały z ubiegłego roku oraz ze szczegółowych zasad rekrutacji
określonych przez poszczególne jednostki organizacyjne zawarte w załączniku do
uchwały.
Następnie Rektor Pałys zgłosił autopoprawkę w załączniku do uchwały
w punkcie 2. Wydział „Artes Liberales” wspólnie z Wydziałem Historycznym podpunkt
2.6. Termin rejestracji w systemie IRK otrzymuje brzmienie: „od 1 maja do
10 września 2017 r.”.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie warunków i trybu postępowania
rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2017/2018 ze zgłoszoną autopoprawką.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 48).
9.2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 240 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad
przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych
w roku akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.
Rektor Pałys poinformował, że uchwała dotyczy jedynie zmiany uchwały w sprawie
przyjmowania na studia finalistów olimpiad i konkursów. Stwierdził, że coraz większa
liczba konkursów komercyjnych posługuje się określeniem „olimpiady”. W związku z tym
Rektor Pałys zaapelował o weryfikację konkursów przed dodaniem ich do listy
uprawniającej do przyjęcia na studia.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poparła apel Rektora Pałysa oraz poprosiła jednostki
o refleksyjne podejścia do dostępnych list oraz ostrożne wybieranie olimpiad
i konkursów do przyszłorocznej uchwały.
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Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Marciniakowi.
Przewodniczący Marciniak poinformował, że na stronie internetowej Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej zamieszczona jest lista olimpiad i konkursów stopnia
centralnego, zwalniających ze zdawania matury.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr 240 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku
akademickim 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 49).
9.3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 585 Senatu Uniwersytetu
Warszawskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu i terminów
postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia
magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2017/2018.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że zmiany mają charakter drobnych
korekt.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr 585 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu
i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite
studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2017/2018.
Wyniki głosowania: za – 48, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 50).
10. Uchwała w sprawie określenia limitów przyjęć na studia pierwszego stopnia,
jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie
Warszawskim w roku akademickim 2017/2018.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że jak co roku Senat powinien zatwierdzić
limity przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia
drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018. Ponadto prorektor Choińska-Mika
zgłosiła autopoprawkę na Wydziale Orientalistycznym na kierunku studiów studia
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wschodnie, zwiększono minimalną liczbę osób przyjętych koniecznych do uruchomienia
studiów z trzech do osiemu.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie określenia limitów przyjęć na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na
Uniwersytecie

Warszawskim

w

roku

akademickim

2017/2018

ze

zgłoszoną

autopoprawką.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 51).
11. Wniosek Wydziału Nauk Ekonomicznych w sprawie utworzenia studiów
podyplomowych Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty
z wykorzystaniem programu R oraz Innowacyjna gospodarka. Rola polityki
ekonomicznej.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że Komisja Senacka ds. Studentów,
Doktorantów i Jakości Kształcenia pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
Data Science w zastosowaniach biznesowych. Warsztaty z wykorzystaniem programu
R oraz Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomiczne.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 52).
12. Sprawy bieżące:
12.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Adamowskiego
dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. Federico Lombardiego.
Rektor Pałys poinformował, że prof. Janusz Adamowski przygotował pozytywną
recenzję o dorobku ks. Federico Lombardiego kandydata do tytułu doktora honoris
causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza
Adamowskiego dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 53).

33

12.2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie mieniem
Uniwersytetu Warszawskiego – aneks do umowy najmu w Budynku Centrum
Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego z OncoArendi
Therapeutics S.A.
Rektor Pałys oddał głos kanclerzowi Jerzemu Pieszczurykow.
Kanclerz Pieszczurykow poinformował, że wyrażenie zgody na rozporządzenie
mieniem dotyczy zawarcia z firmą OncoArendi Therapeutics sp. z o.o. umowy najmu,
której przedmiotem są pomieszczenia w budynku Centrum Nauk BiologicznoChemicznych UW. Senat po raz pierwszy wyraził zgodę na zawarcie umowy
w 2015 roku. Kanclerz Pieszczurykow przypomniał, że zgodnie z ustawą – Prawo
o szkolnictwie wyższym od 1 stycznia 2017 r. Senat wyraża zgodę na rozporządzenie
mieniem uczelni, w przypadkach gdy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej,
przekracza kwotę 2 000 000 złotych.
Rektor

Pałys

zarządził

głosowanie

w

sprawie

wyrażenia

zgody

na

rozporządzanie mieniem Uniwersytetu Warszawskiego.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 54).
12.3. Uchwała w sprawie powołania recenzenta dorobku kandydata do
tytułu

doktora

honoris

causa

Uniwersytetu

Śląskiego

w

Katowicach

– prof. Janusza Adamowskiego.
Rektor Pałys poinformował, że Uniwersytet Śląski w Katowicach zwrócił się
o przygotowanie przez prof. Janusza Adamowskiego recenzji o dorobku prof. Jerzego
Mikułowskiego Pomorskiego.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie powołania recenzenta dorobku
kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach –
prof. Janusza Adamowskiego.
Wyniki głosowania: za – 50, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 55).
13. Wolne wnioski.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Tarleckiemu.
Prorektor Tarlecki przypomniał, że zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie
wyższym podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w innej instytucji
prowadzącej działalność dydaktyczną lub naukowo-dydaktyczną przez nauczycieli
akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie wymaga uzyskania zgody Rektora,
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który wydaje decyzję w terminie dwóch miesięcy. Prorektor Tarlecki podkreślił, że
zgoda powinna być uzyskana przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia. Prorektor
Tarlecki zaapelował, aby wnioski były składane z odpowiednim wyprzedzeniem oraz
właściwe uzasadnione. We wniosku należy wskazać korzyści płynące dla Uniwersytetu
z dodatkowego zatrudnienia pracownika.
Rektor Pałys oddał głos studentowi Marcinowi Osińskiemu.
Student Osiński zapytał, czy władze rektorskie planują przygotowanie i przyjęcie
nowej Strategii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem studenta Osińskiego część
celów przyjętych w 2008 roku zostało już zrealizowanych, natomiast w międzyczasie
pojawiły się nowe okoliczności m.in. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu wsparcia rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego
pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
Rektor Pałys odpowiedział, że bardzo ważne będzie to, czy nowa ustawa –
Prawo o szkolnictwie wyższym będzie przewidywała powstanie uniwersytetów
badawczych. To rozstrzygnięcie, oraz dokonanie podsumowania realizacji obecnej
Strategii, powinny poprzedzać pracę nad nową strategią.
Rektor Pałys zamknął posiedzenie Senatu.
Przewodniczący
Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Rektor

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