PROTOKÓŁ NR 9
POSIEDZENIA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
W DNIU 24 MAJA 2017 ROKU
Posiedzenie Senatu otworzył Rektor Marcin Pałys.
1. Przyjęcie porządku obrad.
Rektor Pałys poinformował, że w przerwie obrad Senatu odbędzie się wręczenie
medali Komisji Edukacji Narodowej.
Następnie Rektor Pałys zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt:
9.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich na
Uniwersytecie Warszawskim.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wyniki głosowania: za – 51, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
Porządek obrad:
2. Przyjęcie protokołu nr 8 z posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia 2017 r.
3. Informacje Rektora.
4. Uchwała w sprawie planu finansowego na rok 2017.
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – II czytanie.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
za rok 2016.
6.1.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji

Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2016.
6.2.

Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2016 oraz udzielenia Zarządowi
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2016.
7. Uchwała

w

sprawie

sprawozdania

dyrektora

Biblioteki

Uniwersyteckiej

w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok 2016.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczących zatrudnienia na stanowiska
profesorów.
8.1. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas określony:
1) dr hab. Edyty Jurewicz z Wydziału Geologii;
2) dr. hab. Marka Kozaka z Instytutu Ameryk i Europy;
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3) dr. hab. Jacka Puchalskiego z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii.
8.2. na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:
1) dr hab. Małgorzaty Gaszyńskiej-Magiery z Wydziału Lingwistyki Stosowanej;
2) dr. hab. Łukasza Hardta z Wydziału Nauk Ekonomicznych;
3) dr. hab. Andrzeja Konona z Wydziału Geologii;
4) dr. hab. Grzegorza Litwinienki z Wydziału Chemii.
8.3. na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony:
1) prof. dr. hab. Dariusza Bartosika z Wydziału Biologii;
2) prof. dr. hab. Jacka Bieleckiego z Wydziału Biologii;
3) prof. dr. hab. Piotra Girdwoynia z Wydziału Prawa i Administracji;
4) prof. dr hab. Ewy Gruzy z Wydziału Prawa i Administracji;
5) prof. dr hab. Małgorzaty Grzegorzewskiej z Wydziału Neofilologii;
6) prof. dr. hab. Mirosława Nagielskiego z Wydziału Historycznego;
7) prof. dr hab. Hanny Serkowskiej z Wydziału Neofilologii;
8) prof. dr hab. Hanny Zowczak z Wydziału Historycznego.
9. Wzory dyplomów:
9.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim.
9.2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich prowadzonych wspólnie.
9.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich na
Uniwersytecie Warszawskim
10. Sprawy dotyczące rekrutacji:
10.1. Uchwała

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
2018/2019.
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10.2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2018/2019,
2019/2020 oraz 2020/2021.
10.3. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania
rekrutacyjnego na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się
zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2018/2019.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 125 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia
pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na
Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2017/2018.
12. Wniosek Wydziału Polonistyki w sprawie likwidacji specjalności literatura i kultura
renesansu na kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie.
13. Dostosowanie profili i programów kształcenia – Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych:
13.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów
prowadzonego przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
13.2. Uchwała w sprawie profilu i programu kształcenia studiów prowadzonych
przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.
14. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych:
14.1. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych:
1) Dziennikarstwo sportowe i promocja sportu;
2) Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego;
3) Technologie informacyjne nowych mediów.
14.2. Wniosek

Wydziału

Psychologii

w

sprawie

utworzenia

studiów

podyplomowych:
1) Nowy konsument – psychologiczne aspekty społecznej odpowiedzialności
biznesu;
2) Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym
i prywatnym.
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14.3. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
w sprawie zmiany programu kształcenia oraz przyjęcia efektów kształcenia
studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Penitencjarne.
15. Uchwała

w

sprawie

zatwierdzenia

„Misji

i

strategii

rozwoju

Wydziału

Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na lata 2016-2020”.
16. Sprawy bieżące.
16.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Adamowskiego
dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach – prof. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego.
16.2. Uchwała w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wykonania zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia – Centra Studiów nad
Polską i Europą Środkową.
16.3. Uchwała w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
wykonania zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia – Specjalistyczne
Studia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego.
17. Wolne wnioski.
Rektor Pałys poinformował, że:


przedstawicielem Rady Zakładowej ZNP na posiedzeniu dzisiejszym będzie

wiceprezes Rady Zakładowej ZNP, Marek Sztern.


usprawiedliwienia nieobecności nadesłali:

1) dziekan Wydziału Orientalistycznego prof. Piotr Taracha, w zastępstwie
dr hab. Józef Pawłowski – prodziekan;
2) Mateusz Ratyński – marszałek Parlamentu Studentów UW;
3) Julia Sobolewska – przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UW;
4) student Arkadiusz Falkiewicz – Wydział Lingwistyki Stosowanej.


nieobecni na posiedzeniu:

1) prof. Paweł Swianiewicz – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
2) mgr Kamil Mieszkowski – przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UW;
3) Robert Hyżorek – Wydział Prawa i Administracji.


zaproszeni goście:

do pkt 4. – dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych.
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do pkt 6.
1) prof. Michał Nawrocki – przewodniczący Zarządu Fundacji UW;
2) prof. Wojciech Maciejewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Fundacji UW.
2. Przyjęcie protokołu nr 8 posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Rektor Pałys zapytał o uwagi do protokołu nr 8. Nikt nie zgłosił uwag.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr 8
posiedzenia Senatu w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
3. Informacje Rektora.
Rektor Pałys poinformował o następujących sprawach:
 inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się w dniu 2 października
2017 r. tj. w poniedziałek o godz. 14.00.
Dziekan Mostowska zapytała, czy inauguracje wydziałowe mogą odbywać się
przed dniem 2 października 2017 r.
Rektor Pałys odpowiedział, że w szczególnych przypadkach dopuszcza taką
możliwość. Poprosił by inauguracje wydziałowe nie odbywały się wcześniej niż
inauguracja ogólnouniwersytecka, która obok doktoratów honoris causa i promocji
doktorskich, jest najważniejszą uroczystością akademicką, łączącą całą społeczność
akademicką.
 w imieniu zespołu rektorskiego zaprosił wszystkich członków społeczności
akademickiej do udziału w debatach na temat zapowiadanej przez MNiSW reformy
systemu szkolnictwa wyższego. Celem spotkań „Porozmawiajmy o przyszłej ustawie”
jest odpowiedź na pytanie, jakich zapisów w nowej ustawie oczekuje Uniwersytet,
jakie zmiany – zdaniem naszego środowiska – najlepiej przysłużyłyby się rozwojowi
Uniwersytetu i innych polskich uczelni. Pierwsze spotkanie odbyło się 23 maja
2017 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota. Następne
odbędzie się w dniu dzisiejszym w budynku wydziałów lingwistycznych przy
ul. Dobrej 55. Ostatnie zaplanowane jest w dniu 2 czerwca 2017 r. na Wydziale
Zarządzania na Kampusie Służewiec. Odbędzie się również odrębna debata
z udziałem studentów i doktorantów.
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 27 kwietnia 2017 r. odbyło się wręczenie nagrody „Lidera Dostępności”
w konkursie architektoniczno-urbanistycznym, Uniwersytet otrzymał dwa wyróżnienia
w kategorii sieć placówek oraz obiekt mieszkalny. Uroczystość odbyła się w Pałacu
Prezydenckim.
 10 maja 2017 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa
prof. Shuji Nakamurze, fizykowi nagrodzonemu Nagrodą Nobla za udział
w wynalezieniu niebieskiej diody LED.
 23 maja 2017 r. odbyła się uroczystość z okazji przyznania zwiększonych
wynagrodzeń, w trzeciej edycji nagród wyróżniono 127 pracowników Uniwersytetu,
którzy wyróżniają się wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub dydaktycznymi.
 podpisano umowę o współpracy z Ambasadą Islamskiej Republiki Iranu
w Polsce (na wniosek Wydziału Orientalistycznego).
Rektor Pałys poinformował, że od ostatniego posiedzenia Senatu poznaliśmy
laureatów następujących nagród i konkursów:


Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejne edycje konkursów. Naukowcy
z Uniwersytetu zdobyli w konkursie Opus – 45 grantów, w konkursie Preludium –
25, a w konkursie Sonata – 24, łącznie 94 granty i ponad 35 mln zł. Zgłoszono
ponad 3,8 tys. wniosków.



Fundacja na rzecz Nauki Polskiej:
 ogłosiła wyniki konkursu START, w którym stypendia otrzymało 18 młodych

badaczy z Uniwersytetu. Stypendyści dostali roczne subsydia w wysokości 28 tys. zł.
W tej edycji nagrodzono 100 osób.
 przy Centrum Nowych Technologii UW powstanie Międzynarodowa Agenda
Badawcza. Ośrodek o nazwie ReMedy będzie zajmował się opracowywaniem
nowych terapii i farmaceutyków związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi
i nowotworowymi. Jako jeden z dwóch projektów uzyskał dofinansowanie z Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej w wysokości 35 mln zł. Autorkami projektu ReMedy są
prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Maria Magda Konarska. Z programu MAB jest
finansowane tworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości prowadzących
badania na najwyższym światowym poziomie we współpracy z ośrodkami
zagranicznymi.
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Doktoraty honorowe:
 18 maja 2017 r. profesorowie Zbigniew Galus i Adam Hulanicki zostali

honorowymi doktorami Uniwersytetu w Białymstoku.
 22 maja 2017 r. profesor Piotr Wilczek z Wydziału „Artes Liberales” został
doktorem honorowym Cleveland State University.


Nagrody:
 prof. Krystian Jażdżewski z Centrum Nowych Technologii UW został laureatem

nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.
Nagrodę specjalną Polskiej Rady Biznesu odebrał również prof. Jan Madey
z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
 prof. Adrian Langer z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki otrzymał
Nagrodę Główną Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Stefana Banacha za
cykl jedenastu prac z zakresu geometrii algebraicznej.


Rankingi:
 15 kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Uniwersytecie zostało

sklasyfikowanych w dziedzinowym rankingu Eduniversal Best Masters 2017.
W rankingu światowym (Top 50 i Top 100) zostały uwzględnione kierunki studiów:
finanse, inwestycje i rachunkowość, zarządzanie środowiskiem oraz specjalności:
doradztwo organizacyjne, Quantitative Finance, e-biznes.
4. Uchwała w sprawie planu finansowego na rok 2017.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Andrzejowi Tarleckiemu.
Prorektor Tarlecki omówił plan finansowy na rok 2017. Poinformował, że dotacja
z MNiSW na rok 2017 w wyniku zmiany algorytmu podziału środków pomiędzy
uczelnie wzrosła o 5%, pozwoliło to na istotny wzrost dotacji dla jednostek oraz na
urealnienie niektórych wydatków. Dotacja dzielona pomiędzy jednostki łącznie
z dotacją na media wzrosła o ok. 20 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Prorektor
Tarlecki dodał, że wzrost dotacji o 5% należy traktować z należytą ostrożnością,
ponieważ nie możemy oczekiwać, że w latach kolejnych powtórzy się. Prorektor
Tarlecki podkreślił, że pomimo wzrostu dotacji jednostki planując wydatki powinny
mieć na uwadze zauważalny od kilku lat spadkowy trend przychodów za studia
płatne oraz zmianę struktury przychodów z kosztów pośrednich projektów
badawczych. Ponadto prorektor Tarlecki poinformował, że został zmieniony sposób
podziału dotacji pomiędzy jednostki algorytmiczne, aby w większym stopniu
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odzwierciedlał
prowadzenie

zmodyfikowany
zajęć

algorytm

ministerialny,

ogólnouniwersyteckich

i

zajęć

uwzględniono
tutoringu

na

również
studiach

międzyobszarowych (zgodnie z uchwałą Senatu). Prorektor Tarlecki poinformował,
że podział środków był przedmiotem dyskusji Komisji Senackiej ds. Budżetu
i Finansów
Rektor Pałys poprosił o opinię przewodniczącego Komisji Senackiej ds. Budżetu
i Finansów, prof. Mariana Górskiego.
Przewodniczący Górski poinformował, że Komisja zaopiniowała plan finansowy
na 2017 rok pozytywnie. Komisja dyskutowała nad symulacją przebiegu podziału
dotacji dla jednostek algorytmicznych, a także po uzyskaniu informacji o wysokości
dotacji z MNiSW nad ostatecznym podziałem środków.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Dariuszowi Wasikowi.
Dziekan Wasik zadał pytanie dotyczące nieuwzględnienia budynku przy
ul Pasteura 7 w tabeli „Dotacja na koszty eksploatacyjne budynków w roku 2017 dla
wydziałów i jednostek organizacyjnych UW”.
Rektor Pałys oddał głos kanclerzowi Arturowi Chełstowskiemu.
Kanclerz Chełstowski w odpowiedzi wyjaśnił, że dotacja dla Wydziału Fizyki jest
analogiczna jak zeszłoroczna oraz dodatkowo powiększona o dotację na nowe
budynki, w tym budynek przy ul. Pasteura 7, tylko przez niedopatrzenie w tabeli nie
pojawiła się nazwa tej nieruchomości.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie planu finansowego na rok 2017.
Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 1).
5. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego –
II czytanie.
Na wstępie Rektor Pałys przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Senatu
odbyła się dyskusja w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Warszawskiego,
w wyniku której zmieniono w § 1 pkt 7 uchwały brzmienie lit. c (dotyczy § 94 Statutu).
Obecnie wymóg udziału w składzie komisji konkursowej co najmniej 20% osób spoza
wydziału dotyczy zatrudnień na stanowisku nauczyciela akademickiego. Następnie
Rektor Pałys poinformował, że związek zawodowy NSZZ „Solidarność” zgłosił uwagi
do § 1 pkt 8 uchwały (dotyczy § 94a i 94b Statutu) oraz § 1 pkt 10 uchwały (§ 101
ust. 1 Statutu). Przepis § 94b Statutu w dotychczasowym brzmieniu mógł być
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rozumiany w ten sposób, że pozwalał na zatrudnianie profesora (w szczególnych
przypadkach) na podstawie umowy o pracę bez uzyskania zgody ciała kolegialnego.
W związku z tym, zaproponowano nowe brzmienie ust. 6 w § 94b: „Nawiązanie
stosunku pracy z kandydatem rekomendowanym przez komisję następuje na
podstawie mianowania, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu. W szczególnych
przypadkach podstawą nawiązania stosunku pracy może być umowa o pracę.”.
Następnie Rektor Pałys poinformował, że w § 3 uchwały zmieniono termin wejścia
w życie uchwały na dzień „25 maja 2017 r.”. Pozwoli to na rozpatrzenie wniosków,
pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Rektorską ds. Zatrudniania na Stanowiska
Profesorów na UW, jeszcze według dotychczas obowiązujących przepisów.
Rektor Pałys otworzył dyskusję i oddał głos dziekanowi Zbigniewowi Greniowi.
Dziekan Greń, po konsultacji w środowisku, zaproponował uzupełnienie w § 1
pkt 3 uchwały (dotyczy § 91 ust. 1 Statutu) o zdanie: „W szczególnych przypadkach,
po konsultacji z Komisją Rektorską ds. Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na
UW, możliwa jest rezygnacja z wymogu uzyskania opinii recenzenta zagranicznego
na rzecz drugiej opinii zewnętrznego recenzenta krajowego.”. Dziekan Greń
stwierdził, że w przypadku Wydziału Polonistyki niezmiernie trudno będzie powołać
zagranicznych recenzentów, ponieważ najlepsi specjaliści są w Polsce. Zdaniem,
dziekana Grenia powołanie recenzenta nieposiadającego tytułu profesora znaczenie
obniży wartość recenzji, a także samego stanowiska profesora zwyczajnego. Może
się zdarzyć, że ze względu na ograniczoną liczbę recenzentów będą oni odmawiać
przygotowania kolejnych recenzji. Wydaje się, że problem ten oprócz polonistów
może dotyczyć również np. historyków.
Rektor Pałys oddał głos prorektorowi Tarleckiemu.
Prorektor Tarlecki odpowiedział, że propozycja konsultacji z Komisją Rektorską
Zatrudniania na Stanowiska Profesorów na UW ze względów formalnych jest
bezzasadna, ponieważ recenzenci będą powoływani przez tę Komisję. Prorektor
Tarlecki stwierdził, że poprawka zaproponowana przez dziekana Grenia dotyczy
możliwości odstąpienia w szczególnych przypadkach od wymogu powołania
zagranicznego recenzenta i powołania trzech recenzentów, w tym co najwyżej jednego
z naszego środowiska.
Rektor Pałys oddał głos prof. Romanowi Kuźniarowi.
Prof. Kuźniar zaproponował zdefiniowanie „szczególnych przypadków” (o których
mówił dziekan Greń) w Statucie bądź innym akcie prawnym, co pozwoli na uniknięcie
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dowolności w ich definiowaniu.
W odpowiedzi dziekan Greń zauważył, że „szczególne przypadki” nie są
zdefiniowane również w § 94b ust. 6.
Rektor Pałys oddał głos przedstawicielowi NSZZ „Solidarność”, prof. Mariuszowi
Ziółkowskiemu.
Prof. Ziółkowski zgłosił wątpliwość co do § 1 pkt 8 uchwały (§ 94a i 94b Statutu)
oraz § 1 pkt 10 uchwały (§ 101 ust. 1 Statutu). Zgodnie z dotychczasowym
brzmieniem § 1 pkt 8 uchwały (dotyczy § 94a Statutu), zatrudnienie w trybie awansu
z inicjatywy Rektora na stanowisko profesora zwyczajnego nie zawiera wyrażonego
wprost wymogu zgody jakiegokolwiek organu kolegialnego. Poprosił o rozważnie
możliwości dodania sformułowania „w szczególnych przypadkach” § 101 ust. 1 pkt 2.
Statutu uchwały. Dotychczasowe brzmienie tego przepisu pozwala na wielokrotne
przeprowadzania oceny okresowej tego samego pracownika jedynie na podstawie
decyzji władz dziekańskich.
Rektor Pałys wyjaśnił, że zmiana zaproponowana w § 1 pkt 8 uchwały (dotyczy
§ 94b Statutu), którą omówił wcześniej, jest odpowiedzią na wątpliwość zgłoszoną
przez Związek. Następnie Rektor Pałys stwierdził, że w § 1 pkt 10 uchwały
powtórzone zostały rozwiązania ustawowe. Podkreślił, że ze względu na fakt
przekształcenia się po 33 miesiącach umowy o pracę na czas określony w umowę
o pracę na czas nieokreślony przeprowadzanie ocen okresowych staje się kwestią
fundamentalną z punktu widzenia prowadzenia polityki kadrowej.
Rektor Pałys oddał głos prof. Ewie Czerniawskiej.
Prof. Czerniawska w uzupełnieniu poinformowała, że zgodnie z ustawą – Prawo
o szkolnictwie wyższym pracownik podlega ocenie okresowej w każdym czasie,
w Statucie ograniczono tę możliwość dodając sformułowanie „nie częściej niż raz
w roku”.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Janowi J. Michałkowi.
Dziekan Michałek zapytał, czego dotyczy pozytywna opinia Senatu, o której
mowa w § 1 pkt 3 uchwały (dotyczy § 91 ust. 1 Statutu).
Rektor Pałys odpowiedział, że opinia dotyczy zatrudnienia osoby na stanowisku
profesora zwyczajnego.
Dziekan Greń doprecyzował zgłoszony przez siebie wniosek i zaproponował nowe
brzmienie: „W szczególnych przypadkach Rektor może odstąpić od wymogu
uzyskania opinii recenzenta zagranicznego … .”.
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Rektor Pałys odpowiedział, że nie jest zwolennikiem zaproponowanego
rozwiązania. Podkreślił, że wszystkie kwestie związane z procedurą zatrudniania na
stanowisku profesora będą w niedługim czasie ponownie dyskutowane ze względu na
nową ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym. Jego zdaniem, warto przyjąć
proponowane rozwiązanie, następnie ocenić jego funkcjonowanie w praktyce i jeśli
okaże się, że pojawiają się problemy z powoływaniem recenzentów z zagranicy,
wówczas trzeba będzie zmienić przepisy.
Rektor Pałys zapytał dziekana Grenia, czy przychyliłby się do jego propozycji.
Dziekan Greń odpowiedział, że zapewne większość członków Senatu go nie
poprze, przychyla się więc do rozwiązania zaproponowanego przez Rektora Pałysa.
Rektor Pałys stwierdził, że w związku z zaproponowaną przez niego interpretacją
rozumie, że dziekan Greń wycofuje wniosek dotyczący poprawki w § 1 pkt 3 uchwały
(dotyczy § 91 ust. 1 Statutu).
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Tomaszowi Giaro.
Dziekan Giaro stwierdził, że w polskiej nauce powinno się eliminować podział
stanowisk na profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych. Jego zdaniem zachowanie
tego podziału skazuje nas na izolację w świecie nauki światowej, który odchodzi od
stosowania takiego podziału.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Maciejowi Jędrusikowi.
Dziekan Jędrusik w nawiązaniu do wypowiedzi dziekana Giaro zauważył, że
np. w Hiszpanii, cały czas trwa podział stanowisk profesorów, wręcz są jeszcze
bardziej rozbudowany.
Rektor Pałys oddał głos dziekanowi Robertowi Sucharskiemu.
Dziekan Sucharski stwierdził, że rozumie i popiera obawy wyrażone przez
dziekana Grenia dotyczące przygotowywania recenzji przez osoby bez tytułu
profesora.
Rektor Pałys odpowiedział, że Komisja Rektorska ds. Zatrudniania na
Stanowiska Profesorów na UW nie przyjmuje recenzji bez własnej refleksji nad
dorobkiem kandydata do zatrudnienia. Stwierdził, że w Komisji Rektorskiej zasiadają
osoby bardzo doświadczone i to one ocenią, czy recenzje są miarodajne.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu
Warszawskiego.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 7, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 2).
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6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego
za rok 2016.
Rektor

Pałys

oddał

głos

przewodniczącemu

Zarządu

Fundacji

UW,

prof. Michałowi Nawrockiemu.
Przewodniczący Nawrocki przedstawił działalność Fundacji w roku 2016.
Poinformował, że Fundacja wspiera zainicjowane przez środowisko akademickie
działania w szczególności sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy
aparatury, książek i pomocy naukowych, pobyty naukowe w kraju i zagranicą,
działalność kulturalną oraz działalność wydawniczą, a także rozwój bazy materialnej
i socjalnej Uniwersytetu. Przewodniczący Nawrocki przypomniał, że projekty
dofinansowywane są przez Fundację w wysokości 50%, pozostała część powinna
być współfinansowana przez jednostkę uniwersytecką bądź z projektu grantowego.
W roku 2016 Fundacja wykonywała również publiczne zadania zlecone przez
podmioty państwowe i samorządowe, wśród nich znalazły się koncerty z cyklu Bach
200 UW – edycja 2016-2018, wykonanie prac restauratorskich XIX-wiecznej fontanny
zlokalizowanej w Ogrodzie Botanicznym UW, stworzenie portalu internetowego
w ramach projektu Roman Palester (1907-1989) – kompozytor zza żelaznej kurtyny
oraz realizowane przez Wydział Polonistyki Obserwatorium Językowe UW.
Działalność statutowa Fundacji prowadzona była ze środków zgromadzonych na
rachunkach Fundacji, w szczególności z odsetek od lokat kapitału, następnie ze
środków pochodzących z różnic kursowych, otrzymanych dotacji i darowizn, wpłat
z tytułu 1% oraz dywidendy z Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A.
Niestety w roku 2016 Fundacja nie otrzymała dywidendy ze względu na duże
inwestycje prowadzone przez CBF „Nowy Świat” S.A. Fundacja w roku 2016
osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 134 314,06 zł, który zostanie pokryty
z

nadwyżki

przychodów

nad

kosztami

z

lat

ubiegłych.

Na

zakończenie

przewodniczący Nawrocki stwierdził, że w roku 2017 Fundacja będzie kontynuowała
dotychczasową

działalność

zewnętrznych.

Podjęte

zostaną

dostosowujące

go

zmienionych

do

oraz

będzie

brała

pracę

nad

wymogów

aktywny

udział

nowelizacją
prawnych.

w projektach

Statutu
Na

Fundacji

zakończenie

przewodniczący Nawrocki podziękował Zarządowi Fundacji oraz jej pracownikom za
duży wkład pracy na rzecz Fundacji.
Rektor Pałys oddał głos przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Fundacji UW,
prof. Wojciechowi Maciejewskiemu.
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Przewodniczący

Maciejewski

poinformował,

ze

Komisja

Rewizyjna

na

posiedzeniu w dniu 10 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu
Fundacji oraz sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016 zweryfikowane, jak co
roku, przez niezależnego biegłego rewidenta. Komisja Rewizyjna uznała celowość
i zasadność wszystkich poniesionych przez Fundację wydatków oraz prawidłowe
i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przez Zarząd Fundacji. Komisja
Rewizyjna stwierdziła, że wszystkie wydatki zostały przeznaczone na cele statutowe.
W konsekwencji dokonanych ocen Komisja Rewizyjna przedstawia Senatowi
wniosek o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016 oraz
zatwierdzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu Fundacji za rok 2016 i tym samym
udzielenie Zarządowi Fundacji absolutorium.
6.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji
Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2016.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2016.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 3).
6.2. Uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2016 oraz udzielenia Zarządowi
Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za rok 2016.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2016 oraz
udzielenia Zarządowi Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego absolutorium za
rok 2016.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 4).
Rektor Pałys podziękował Fundacji za pracę na rzecz Uniwersytetu.
Prof.

Nawrocki

podziękował

za

i kanclerskiemu.
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współpracę

zespołowi

rektorskiemu

7. Uchwała w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za rok
2016.
Rektor Pałys oddał głos dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW),
dr hab. Jolancie Talbierskiej.
Dyrektor Talbierska poinformowała, że w teczkach znajduje się papierowa wersja
Sprawozdania, natomiast szczegółowe dane statystyczne są dostępne na stronie
internetowej

BUW-u.

Dyrektor

Talbierska

zaprezentowała

z działalności

systemu

biblioteczno-informacyjnego

za

rok

Sprawozdanie
2016.

Omówiła

szczegółowo informacje dotyczące: kadry BUW-u i bibliotek wydziałowych,
przychodów i kosztów BUW-u w latach 2015-2016, zasobów elektronicznych
dostępnych online, wypożyczeń i pobrań w BUW-ie oraz bibliotekach wydziałowych,
działalności dydaktycznej, konferencji naukowych i warsztatów oraz wydarzeń
naukowych organizowanych w BUW w roku 2016. Na zakończenie Dyrektor
Talbierska stwierdziła, że przed BUW-em i bibliotekami wydziałowymi stoi duże
wyzwanie polegające na ocenie systemu biblioteczno-informacyjnego w kontekście
koncepcji uniwersytetu badawczego, o ile taka zostanie dla Uniwersytetu przyjęta.
Wymagać to będzie wspólnego stanowiska zarówno władz Uniwersytetu, jak
i bibliotek tworzących system biblioteczno-informacyjny. Podstawą podjętych działań
będzie wprowadzenie jednolitego systemu informacyjnego nowej generacji do
zarządzania zasobami bibliotecznymi. Cel ten został wskazany już w roku 2015
w „Strategii Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015-2018”.
(Prezentacja stanowi załącznik nr 5).
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie sprawozdania dyrektora Biblioteki
Uniwersyteckiej w Warszawie z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego za
rok 2015.
Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 6).
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.
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Przewodniczący Markowski poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała
przedstawione wnioski. W punkcie 8.3. uwzględnione zostały wnioski o zatrudnienie
na stanowisko profesora zwyczajnego nierozpatrzone jeszcze przez Senat, które
uzyskały rekomendację Komisji. Przewodniczący Markowski poinformował, że
Komisja na najbliższym posiedzeniu będzie rozpatrywała już wnioski zgodnie ze
zmienionym Statutem. Zaapelował, aby dokonania kandydata we wniosku były
uporządkowane od najistotniejszych do najmniej ważnych oraz o unikanie sytuacji,
w której recenzentem dorobku kandydata jest osoba, będąca współautorem
publikacji kandydata.
Rektor Pałys poinformował, że przygotowywana jest nowelizacja zarządzenia
Rektora w sprawie określenia trybu i warunków postępowania konkursowego na
stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz nowe
zarządzenie dotyczące procedury awansowej.
8.1. na

podstawie

umowy

o

pracę

na

stanowisko

profesora

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

8.2. na

podstawie

umowy

o

przeciw

wstrzymujących

3.

za

2.

dr hab. Edyta Jurewicz
Wydział Geologii
dr hab. Marek Kozak
Instytut Ameryk i Europy
dr hab. Jacek Puchalski
Wydział Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii

nieważnych

1.

Imię i nazwisko, jednostka

ważnych

Lp.

oddanych

Liczba głosów

55

54

1

51

0

3

55

54

1

48

1

5

55

51

2

45

3

3

pracę

na

stanowisko

profesora

nadzwyczajnego na Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony.
1.
2.
3.
4.

dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera
Wydział Lingwistyki Stosowanej
dr hab. Łukasz Hardt
Wydział Nauk Ekonomicznych
dr hab. Andrzej Konon
Wydział Geologii
dr hab. Grzegorz Litwinienko
Wydział Chemii
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55

53

2

50

1

2

55

53

2

52

0

1

55

53

2

52

0

1

55

53

2

52

0

1

8.3. na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego na
Uniwersytecie Warszawskim na czas nieokreślony.

5.
6.
7.
8.

wstrzymujących

4.

przeciw

3.

za

2.

prof. dr hab. Dariusz Bartosik
Wydział Biologii
prof. dr hab. Jacek Bielecki
Wydział Biologii
prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Ewa Gruza
Wydział Prawa i Administracji
prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
Wydział Neofilologii
prof. dr hab. Mirosław Nagielski
Wydział Historyczny
prof. dr hab. Hanna Serkowska
Wydział Neofilologii
prof. dr hab. Hanna Zowczak
Wydział Historyczny

0

53

0

0

52

0

1

52

0

1

48

3

2

52

1

0

52

1

0

52

1

0

50

2

1

ważnych

1.

Imię i nazwisko, jednostka

oddanych

Lp.

nieważnych

Liczba głosów

53

53

53

53

0

53

53

0

53

53

0

53

53

0

53

53

0

53

53

0

53

53

0

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie wyrażenia opinii dotyczących
zatrudnienia na stanowiska profesorów.
Wyniki głosowania: za – 49, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 7).
9. Wzory dyplomów:
Rektor Pałys poinformował, że obowiązek ponownego zatwierdzenia wzorów
dyplomów wynika z rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie
z którymi uczelnie są zobowiązane do umieszczania na dyplomach znaku
graficznego informującego o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), dla studiów
pierwszego stopnia na szóstym poziomie PRK, dla drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich – na poziomie siódmym, zaś na dyplomach doktorskich – na
poziomie ósmym. Rektor Pałys poinformował, że zmianie nie ulegają natomiast
dyplomy habilitacyjne.
Rektor Pałys zaprezentował wzory dyplomów
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9.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów
ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 5, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 8).
9.2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich prowadzonych wspólnie.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów
ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych
studiów magisterskich prowadzonych wspólnie.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 6, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 9).
9.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich na
Uniwersytecie Warszawskim.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów
doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 5, wstrzymujące się – 2.
(Uchwała stanowi załącznik nr 10).
10. Sprawy dotyczące rekrutacji:
10.1. Uchwała 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
2018/2019.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Jolancie Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że uchwała rekrutacyjna składa się z tzw.
części ogólnej, która w zasadzie nie różni się znacząco od uchwały z ubiegłego roku
(zwiększono jedynie w algorytmie rekrutacyjnym wagę matematyki do 10%) oraz ze
szczegółowych zasad rekrutacji określonych przez jednostki zawarte w załącznikach do
uchwały. Następnie prorektor Choińska-Mika zgłosiła autopoprawkę w załączniku nr 1,
dotyczącą

zasad

rekrutacji

na

kierunku
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studiów

informacja

naukowa

i bibliotekoznawstwo

prowadzonym

przez

Wydział

Dziennikarstwa,

Informacji

i Bibliologii.
Rektor Pałys zarządził głosowanie 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 2018/2019.
Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 11).
10.2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia
laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów
konkursów

ogólnopolskich

i

międzynarodowych

w

roku

akademickim

2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Choińskiej-Mice.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że w stosunku do I wersji uchwały
zamieszczonej na stronie Senatu z listy organizatorów olimpiad i konkursów
uprawniającej do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym wykreślono, po konsultacji
z wydziałami, następujące olimpiady wraz z ich organizatorami:


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie organizowana przez II Społeczne
Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce,



Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej organizowana przez Uniwersytet
w Białymstoku,



Olimpiada Teologii Katolickiej organizowana przez Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego,



Olimpiada Wiedzy o Rodzinie organizowana przez Uniwersytet WarmińskoMazurski w Olsztynie,



Olimpiada

z

Wiedzy

o

Planowaniu

i

Zarządzaniu

Karierą

Zawodową

organizowana przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania
na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów
i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim
2018/2019, 2019/2020 oraz 2020/2021.
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Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 12).
10.3. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania
rekrutacyjnego na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się
zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2018/2019.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
postępowania rekrutacyjnego na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia
się zdobytych poza edukacją formalną na Uniwersytecie Warszawskim w roku
akademickim 2018/2019.
Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 13).
11. Uchwała

w

sprawie

zmiany

uchwały

nr

125

Senatu

Uniwersytetu

Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. 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 zmiany mają polegają na korekcie
błędnie podanych limitów.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany uchwały nr 125 Senatu
Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia limitów
przyjęć na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego
stopnia na uniwersytecie warszawskim w roku akademickim 2017/2018.
Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 14).
12. Wniosek Wydziału Polonistyki w sprawie likwidacji specjalności literatura
i kultura renesansu na kierunku studiów filologia klasyczna i studia
śródziemnomorskie.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że uchwała ma charakter porządkujący.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie likwidacji specjalności literatura
i kultura

renesansu

na

kierunku

studiów

śródziemnomorskie.
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filologia

klasyczna

i

studia

Wyniki głosowania: za – 53, przeciw – 0, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 15).
13. Dostosowanie profili i programów kształcenia – Wydział Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że uchwały dotyczą dostosowania profili
i programów kształcenia kierunku studiów European Administration prowadzonym
przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Jest to kontynuacja
prowadzonych prac dostosowawczych.
13.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku
studiów

prowadzonego

przez

Wydział

Nauk

Politycznych

i

Studiów

Międzynarodowych.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia
dla kierunku studiów prowadzonego przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych.
Wyniki głosowania: za – 54, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 16).
13.2. 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

Nauk

Politycznych

i

Studiów

Międzynarodowych.
Wyniki głosowania: za – 52, przeciw – 3, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 17).
14. Sprawy dotyczące studiów podyplomowych:
14.1. Wniosek Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii w sprawie
utworzenia studiów podyplomowych:
1) Dziennikarstwo sportowe i promocja sportu;
2) Nowe media w instytucjach dziedzictwa kulturowego;
3) Technologie informacyjne nowych mediów.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że wniosek dotyczy utworzenia studiów
podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Komisja Senacka
ds.

Studentów,

Doktorantów

i

Jakości

przedstawiony wniosek.
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Kształcenia

pozytywnie

zaopiniował

Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 18).
14.2. Wniosek

Wydziału

Psychologii

w

sprawie

utworzenia

studiów

podyplomowych:
1) Nowy

konsument

–

psychologiczne

aspekty

społecznej

odpowiedzialności biznesu;
2) Psychologia w praktyce – efektywność osobista w życiu zawodowym
i prywatnym.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że wniosek dotyczy utworzenia studiów
podyplomowych

na

Wydziale

Psychologii.

Komisja

Senacka

ds.

Studentów,

Doktorantów i Jakości Kształcenia pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
na Wydziale Psychologii.
Wyniki głosowania: za – 45, przeciw – 0, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 19).
14.3. Wniosek Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
w sprawie zmiany programu kształcenia oraz przyjęcia efektów kształcenia
studiów podyplomowych Podyplomowe Studia Penitencjarne.
Prorektor Choińska-Mika poinformowała, że wniosek dotyczy zmiany programu
kształcenia

oraz

przyjęcia

efektów

kształcenia

studiów

podyplomowych

Podyplomowe Studia Penitencjarne na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych
i Resocjalizacji. Komisja Senacka ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia
pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zmiany programu kształcenia oraz
przyjęcia efektów kształcenia studiów podyplomowych Podyplomowe Studia
Penitencjarne.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 1, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 20).
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15. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Misji i strategii rozwoju Wydziału
Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na lata 2016-2020”.
Rektor Pałys poinformował, że Rada Wydziału Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii uchwaliła „Misję i strategię rozwoju Wydziału Dziennikarstwa, Informacji
i Bibliologii na lata 2016-2020”.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia „Misji i strategii rozwoju
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na lata 2016-2020”.
Wyniki głosowania: za – 43, przeciw – 2, wstrzymujące się – 3.
(Uchwała stanowi załącznik nr 21).
16. Sprawy bieżące.
16.1. Uchwała w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Adamowskiego
dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach – prof. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego.
Rektor Pałys poinformował, że prof. Adamowski przygotował pozytywną recenzję
dorobku prof. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego kandydata do tytułu doktora
honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza
Adamowskiego dorobku kandydata do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Wyniki głosowania: za – 46, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 22).
16.2. Uchwała w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia – Centra
Studiów nad Polską i Europą Środkową.
Rektor Pałys poinformował, że zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zlecić Uniwersytetowi Warszawskiemu
zadanie polegającego na stworzeniu, rozwoju i koordynacji funkcjonowania Centrów
Studiów nad Polską i Europą Środkową.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia.
Wyniki głosowania: za – 47, przeciw – 2, wstrzymujące się – 0.
(Uchwała stanowi załącznik nr 23).
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16.3. Uchwała w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia –
Specjalistyczne Studia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego.
Rektor Pałys poinformowała, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce zlecić
Uniwersytetowi Warszawskiemu również zadanie polegającego na wykonaniu projektu
Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. Zadanie
realizować będzie Studium Europy Wschodniej Wydziału Orientalistycznego.
Rektor Pałys zarządził głosowanie w sprawie zlecenia przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wykonania zadania w dziedzinie nauczania lub kształcenia.
Wyniki głosowania: za – 44, przeciw – 1, wstrzymujące się – 1.
(Uchwała stanowi załącznik nr 24).
17. Wolne wnioski.
Rektor Pałys oddał głos studentowi Błażejowi Papiernikowi.
Student Papiernik zaprosił na debatę o przyszłości szkolnictwa wyższego
pt. „Jesteśmy z UW. Nasz pomysł na szkolnictwo wyższe!” w dniu 1 czerwca 2017 r.
o godz. 17.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Poprosił członków Senatu
o przekazywanie studentom informacji o debacie.
Rektor Pałys oddał głos studentowi Marcinowi Osińskiemu.
Student Osiński zapytał, czy w roku 2017 zostanie uruchomiony budżet
partycypacyjny, jaka będzie forma partycypacji oraz sposób podziału środków.
Rektor Pałys oddał głos prorektor Annie Gizie-Poleszczuk.
Prorektor Giza-Poleszczuk poinformowała, że budżet zostanie uruchomiony w tym
roku. Głosowanie będzie wspólne, a środki nie będą dzielone na poszczególne grupy
akademickie. Formy partycypacji to: warsztaty, debaty on-line oraz głosowanie przy
użyciu nowoczesnych technologii.
Rektor Pałys oddał głos dziekan Agnieszce Mostowskiej.
Dziekan Mostowska zaprosiła na wspólny koncert chórów wydziałowych
Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Chóralne akceleracje” w dniu 26 maja 2017 r.
o godz. 19.00 w auli Starej Biblioteki Uniwersyteckiej.
Rektor Pałys oddał głos dyrektor Ogrodu Botanicznego UW, dr Hannie WerblanJakubiec.
Dyrektor Werblan-Jakubiec zaprosiła od 27 maja do 15 lipca 2017 r. do parku
Ogrodu Botanicznego UW na prezentację wystawy „Maria Skłodowska – Curie
i kwiaty”.
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Rektor Pałys zamknął posiedzenie Senatu.
Przewodniczący Senatu UW
Rektor: M. Pałys
Protokołowała: M. Heleniak
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