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PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” UW 

w dniu 12 maja 2022 r. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Dydaktycznej (Kierownik Jednostki Dydaktycznej 
Wydziału „Artes Liberales”, prodziekan Wydziału „Artes Liberales” ds. studenckich)                                          
dr hab. Przemysław Kordos. 

 

Porządek obrad (przesłany uprzednio pocztą elektroniczną): 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Sprawy bieżące (w tym komunikat o pilotażu zajęć zdalnych dla Ukrainy). 
3. Wyznaczenie współopiekuna pracy dyplomowej Pani Zuzanny Legan (studentki kierunku artes 

liberales, studia II stopnia). 
4. Przyjęcie zasad egzaminowania oraz dyplomowania na kierunku Interdisciplinary Studies on 

Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands (załączniki: „Zasady 
egzaminowania ISSC propozycja”, oraz „Zasady dyplomowania ISSC propozycja”) . 

5. Komunikat dotyczący rozpoczęcia prac komisji ewaluujących dyplomowanie oraz 
egzaminowanie na kierunkach organizowanych i współorganizowanych przez Wydział "Artes 
Liberales", oraz komisji ewaluujących działanie dziekanatu i pracę Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej. 

 

Ad pkt 1. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zaproponował wprowadzenie poprawki do 
porządku obrad poprzez dodanie do punktu 3., w którym miało być rozpatrywane przyznanie 
dodatkowego opiekuna pracy dyplomowej, analogicznej prośby Pani Sylwany Gajdy, studentki 
kierunku antropozoologia. Nikt z uczestniczących w posiedzeniu nie zgłosił uwag, przeprowadzono 
głosowanie jawne w którym oddano 12 głosów, wszystkie ważne, wszystkie na tak. Przewodniczący dr 
hab. Przemysław Kordos potwierdził działanie zgodnie z porządkiem obrad, z jedną zmianą. 

 

Ad pkt 2.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos poruszył 3 kwestie: 

1. Głosowania obiegowe.  

Od ostatnich obrad przeprowadzono cztery głosowania obiegowe: 17 grudnia 2021r., 31 
stycznia 2022r., 23 lutego 2022r., oraz 1 kwietnia 2022r. Głosowania dotyczyły zmian w programie 
artes liberales, kwestii rekrutacyjnych na bieżący rok, harmonogramu, składów komisji, a także 
pojedynczych przypadków opiekunów wyznaczanych w przypadku kiedy student pisze pracę 
dyplomową pod kierunkiem osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący                             
dr hab. Przemysław Kordos zaznaczył, że głosowania obiegowe zostaną umieszczone w protokole z 
obecnego posiedzenia Rady Dydaktycznej (załącznik nr 1 do protokołu), przedstawiając jednocześnie 
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nowego pracownika dziekanatu Wydziału „Artes Liberales”, Pana Romana Brzezińskiego, który będzie 
odpowiedzialny przede wszystkim za nowy kierunek studiów „Interdisciplinary Studies on Social 
Change: Mediterranean and Other European Borderlands”, jak również za protokołowanie posiedzeń 
Rady Dydaktycznej. 

2. Projekt zaproponowany przez Biuro Inicjatyw Dydaktycznych dotyczący pilotażowego 
programu przeprowadzania na Wydziale „Artes Liberales” zdalnych, asynchronicznych 
zajęć, które docelowo mają służyć przede wszystkim studentom z Ukrainy.  

Do programu zostały wybrane trzy zajęcia: 

- prowadzone w języku angielskim zajęcia z prymatologii dr. Thurstona Clevelanda Hicksa, 

- zajęcia prof. dr. hab. Jana Miernowskiego „Contemporary French Philosophy”, oraz 

- zajęcia dr. Michała Oleszczyka dotyczące filmowych adaptacji literatury popularnej. 

Zajęcia te różnią się między sobą formą, kształtem, jak również potencjalnymi kwestiami do 
rozwiązania co stanowiło powód ich wyboru. Aktualnie kończą się prace nad nimi, są wprowadzane 
do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pojawią się 
na platformie „Kampus”. W celu sprawdzenia ich działania, w maju-czerwcu uruchomiony zostanie ich 
pilotaż poprzez rekrutację przede wszystkim spośród studentów Artes Liberales. W przypadku 
pozytywnych efektów, program posłuży jako podstawa do kolejnych, ogólnouniwersyteckich działań 
mających na celu stworzenie szerokiej bazy zajęć zdalnych. Mają one szereg zalet. Mogą być 
prowadzone w dowolnym momencie, można je ogłosić nawet w wakacje. Prawdopodobnie będą to 
zajęcia stosunkowo „lekkie”, oferujące 1-2 punkty ECTS, ale jeśli pojawi się problem że dany student 
kończy rok studiów i z jakiegoś powodu zabraknie mu 2-3 punktów ECTS, takie zajęcia mogą pomóc 
mu uratować studia. W przypadku studentów z Ukrainy gama korzyści jest jeszcze większa. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zadeklarował, że po zakończeniu pilotażu członkom Rady 
Dydaktycznej przedstawiony zostanie raport końcowy. 

3. Zmiana na stanowisku pełnomocnika antropozoologii na Wydziale Psychologii.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos poinformował o rezygnacji z funkcji                              
dr. hab. Jerzego Tomasza Osińskiego, wyrażając jednocześnie radość z jego dzisiejszej obecności 
podczas posiedzenia Rady Dydaktycznej. Poinformował także o spodziewanym dołączeniu do 
posiedzenia przez prof. dr. hab. Jerzego Axera, który udzieli informacji dotyczących dalszego 
procedowania. Zasygnalizował, że po rozmowach z Panią Prodziekan Wydziału Psychologii powstało 
prawdopodobne rozwiązanie. 

 

Ad. pkt 3 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos poinformował o dwóch sprawach związanych z 
objęciem opieką prac dyplomowych gdzie obecny opiekun / obecna opiekunka są spoza Uniwersytetu 
Warszawskiego.  

Pierwszy wniosek pochodzi od Pani Zuzanny Legan, studentki kierunku artes liberales, studiów 
II stopnia, która chce pisać pracę zatytułowaną: „Woda jako materialne źródło wyobraźni. Rola „ciał 
wodnych” w kształtowaniu relacji człowieka ze środowiskiem” i wybrała na promotorkę dr. Annę Barcz 
zatrudnioną w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Opiekunką z Wydziału „Artes 
Liberales” byłaby dr Gabriela Jarzębowska. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zaznaczył, że 
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zapoznał się z profilami obydwu badaczek, w szczególności dr. Anny Barcz, która jest ekokrytyczką, 
zajmuje się realizmem ekologicznym i wydała publikacje zbieżne z zakresem pracy proponowanej 
przez studentkę. Jednocześnie zawnioskował by taki układ (Pani Legan pod opieką dr. Barcz i dr. 
Jarzębowskiej) ustalić.  

Wniosek został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przeszedł do drugiej kwestii przyjętej w porządku 
obrad, czyli analogicznej prośby Pani Sylwany Gajdy, studentki 3. roku antropozoologii, która chce 
pisać pracę „Zwierzęta w komiksie Maus Arta Spiegelmana” pod kierunkiem mgr. Aleksandry 
Kamińskiej, doktorantki na Wydziale „Artes Liberales”. Opiekunką z ramienia Wydziału zgodziła się 
zostać dr hab. Agata Zalewska. Sprawa była konsultowana w obrębie seminarium antropozoologii, jak 
również z prof. dr. hab. Jerzym Axerem, pełnomocnikiem antropozoologii na Wydziale „Artes 
Liberales”. 

Wobec braku pytań i wątpliwości przeprowadzone zostało jawne głosowanie, w którym 
wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. pkt 4. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przeszedł do kwestii uzupełniania dokumentacji 
studiów ISSC o zasady egzaminowania i dyplomowania. Propozycje dokumentów zostały wcześniej 
przesłane do członków Rady Dydaktycznej wraz z porządkiem obrad. Przewodniczący                                     
dr hab. Przemysław Kordos poinformował o konieczności wprowadzenia poprawki do punktu 13. 
propozycji zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku Interdisciplinary Studies on 
Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands. Zapisane było: „W skład komisji 
wchodzą: Kierownik Jednostki Dydaktycznej, Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami wyznaczony 
przez Dyrektora Ośrodka lub osoba wskazana przez niego oraz przedstawiciel studentów”. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zaproponował wykreślenie fragmentu: „wyznaczony przez 
Dyrektora Ośrodka”. Dr hab. Paweł Kaczmarczyk zaaprobował zasugerowaną zmianę. Przewodniczący 
dr hab. Przemysław Kordos uściślił, że w skład komisji ewaluacyjnej wchodzić będzie Kierownik 
Jednostki Dydaktycznej, przedstawiciel Ośrodka Badań nad Migracjami, oraz przedstawiciel 
studentów, tak aby przyjrzeć się całemu procesowi egzaminowania po pierwszym roku studiów i 
zapewne po każdym następnym, gdyż takie są wymogi regulaminowe. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zwrócił się z pytaniem do członków Rady, czy mają 
pytania lub uwagi do propozycji dokumentu dotyczącego egzaminowania. Dr hab. Paweł Kaczmarczyk 
zwrócił się z prośbą o uściślenie kwestii dysponowania przez dyplomantów Wydziału „Artes Liberales” 
listą tematów. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos wyjaśnił, że w przypadku dyplomowania, 
każdy wyznacza sobie temat pracy, ale w obrębie danego seminarium można przyjąć inną zasadę. 
Reasumując, nie istnieje twarda zasada mówiąca w jaki sposób dyplomant dokonuje wyboru tematu. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos dodał, że prowadząc seminarium dyplomowe dla filologii 
nowogreckiej stworzył listę propozycji, którą prezentował studentom podczas pierwszych zajęć, 
traktując ją bardziej jako przykład językowego formułowania tematów. Zwyczajem stosowanym na 
wszystkich kierunkach Wydziału „Artes Liberales” jest bowiem zaoferowanie studentom możliwie 
najszerszej możliwości wyboru. Dr hab. Paweł Kaczmarczyk uściślił, że w pytaniu chodziło o kwestię 
samego egzaminu dyplomowego. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos odpowiedział, że w tym 
przypadku również można zastanowić się nad tym jakiego rodzaju taktykę przyjąć: pytać z tzw. całych 
studiów, czy pytać z całych studiów na podstawie listy, dodał jednak że jego zdaniem nie jest to kwestia 
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którą trzeba aktualnie dodać do zasad regulaminu. Poinformował również, że na kierunkach filologia 
nowogrecka, oraz cywilizacja śródziemnomorska istnieje delikatnie zasugerowany w zasadach 
dyplomowania zwyczaj, że student otrzymuje dosyć szeroki zakres tematyczny, z którego jest pytany. 
Dr hab. Paweł Kaczmarczyk dodał uwagę, że na Wydziale Nauk Ekonomicznych kiedyś taka lista 
funkcjonowała, obecnie jej nie ma i generuje to dużo problemów, ponieważ w zależności od składu 
komisji studenci otrzymują dość „randomowe” pytania co potrafi być kłopotliwe. Zasugerował, że taka 
lista nawet w szerokiej postaci nie jest złym rozwiązaniem. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos 
uznał, że trzy seminaria będą w stanie taką listę sprokurować. Dr Jan Grzymski dodał, że zostanie 
stworzonych 50-60 pytań, spośród których wyboru będzie mogła dokonać maszyna losująca. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos uznał, że jest to system którego nie było dotąd na żadnym 
kierunku, dlatego będzie można go zaimplementować i sprawdzić jego funkcjonowanie. Dr Jan 
Grzymski zaproponował użycie do tego celu pojemników z kinder-niespodzianek, Przewodniczący dr 
hab. Przemysław Kordos dodał możliwość wykorzystania chińskich ciasteczek. Poinformował także o 
konieczności utworzenia w przyszłości nowego, formalnego dokumentu o nazwie „Przed dyplomem” 
określającego co kiedy się składa, w którym będzie można sprecyzować dodatkowe zasady. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zwrócił się do członków Rady z pytaniem o dodatkowe 
uwagi dotyczące zasad egzaminowania i dyplomowania. Dr hab. Jerzy Tomasz Osiński zadał pytanie 
dotyczące punktu 12. zasad egzaminowania, mówiącego że student ma możliwość przystąpienia do 
egzaminu zerowego. Zapytał, na ile realizacja tej możliwości jest obowiązkiem egzaminatora, osoby 
prowadzącej przedmiot, oraz czy dana osoba musi, czy może taki egzamin zorganizować. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos odpowiedział, że zastosowano taki zapis aby był on jak 
najbardziej otwarty. W praktyce niektórzy egzaminatorzy decydują się na przeprowadzanie egzaminu 
zerowego. Jak dotąd nie powoduje to żadnych problemów, ponieważ z reguły pomysł egzaminu 
zerowego rodzi się gdy studenci zwracają się z taką prośbą. Regulamin narzuca przyjęcie zapisu w tej 
kwestii, podjęta zatem została decyzja o przyjęciu zapisu jak najszerszego. Przewodniczący                         
dr hab. Przemysław Kordos uściślił, że zasady te zostały zbudowane na kanwie zasad przyjętych dla 
innych kierunków. Nie były tworzone od początku, użyty został model już funkcjonujący na innych 
kierunkach studiów drugiego stopnia. Wobec braku dalszych pytań, Przewodniczący                                       
dr hab. Przemysław Kordos uruchomił głosowanie, wysyłając link na skrzynki mailowe członków Rady. 
Po chwili poprosił członków Rady o potwierdzenie że link do nich dotarł. Ze strony dr. hab. Agaty 
Zalewskiej pojawiła się prośba o chwilę przerwy, tak aby umożliwić prof. dr. hab. Jerzemu Axerowi 
zalogowanie się i wzięcie udziału w głosowaniu. Po oddaniu przez członków Rady 16 głosów, 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zamknął głosowanie informując, iż w obydwu kwestiach 
oddano 16 ważnych głosów, wszystkie na tak.  

 

Ad. pkt. 5 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos poinformował członków Rady, że po poruszeniu 
jednej kwestii chciałby poprosić prof. dr. hab. Jerzego Axera o komentarz dotyczący pełnomocnika na 
Wydziale Psychologii dla kierunku antropozoologia. Następnie przekazał informację, że zgodnie z 
wymogiem sprecyzowanym przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia udało się ustalić składy komisji 
ewaluacyjnych przeprowadzających ewaluację egzaminowania i dyplomowania na wszystkich 
kierunkach i odczytał składy, które zarówno w przypadku komisji ewaluujących egzaminowanie jak i 
dyplomowanie są takie same dla danego kierunku: 

- kierunek artes liberales (studia I stopnia): 

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Przemysław Kordos 
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2. Dyrektor Kolegium Artes Liberales lub osoba wskazana przez niego – prof. dr hab. Jerzy Axer  
3. Koordynator do spraw procesu kształcenia na studiach pierwszego stopnia – dr Ewa Janion 
4. Przedstawiciel studentów – Pani Weronika Krysiak 

- kierunek artes liberales (studia II stopnia): 

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Przemysław Kordos 
2. Dyrektor Kolegium Artes Liberales lub osoba wskazana przez niego – prof. dr hab. Jerzy Axer 
3. Koordynator do spraw procesu kształcenia na studiach drugiego stopnia – dr Krzysztof 

Skonieczny 
4. Przedstawiciel studentów – Pani Jadwiga Pigan 

- kierunek kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia): 

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Przemysław Kordos 
2. Nauczyciel akademicki wykładający na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja 

śródziemnomorska – dr hab. Stefano Redaelli 
3. Przedstawiciel studentów – Pan Mohammadreza Rezazadeh – bardzo aktywny student 

udzielający się w wielu kręgach uniwersyteckich, Irańczyk bardzo dobrze mówiący po polsku, 
który w trakcie studiów na Wydziale „Artes Liberales” nauczył się języka hiszpańskiego w 
stopniu umożliwiającym mu napisanie w tym języku pracy licencjackiej. 

- kierunek kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia II stopnia): 

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Przemysław Kordos 
2. Nauczyciel akademicki wykładający na kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja 

śródziemnomorska – dr hab. Stefano Redaelli 
3. Przedstawiciel studentów – Pani Kinga Dłużewska, bardzo zasłużona studentka 

- kierunek antropozoologia  

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Przemysław Kordos 
2. Pełnomocnik Dziekana Wydziału „Artes Liberales” ds. kierunku antropozoologia lub osoba 

przez niego wskazana – w zależności od ustaleń dr Dorota Łagodzka, bądź też prof. dr hab. 
Jerzy Axer, lub oboje 

3. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii ds. kierunku antropozoologia – prof. dr hab. Joanna 
Pijanowska 

4. Nowy Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii ds. kierunku antropozoologia 
5. Przedstawiciel studentów – najpewniej Pani Marta Karpowicz, Przewodnicząca Rady 

Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales” 

- Kierunek filologia nowogrecka 

1. Kierownik Jednostki Dydaktycznej – dr hab. Przemysław Kordos 
2. Nauczyciel akademicki wykładający na kierunku filologia nowogrecka - prof. dr hab. 

Małgorzata Borowska 
3. Przedstawiciel studentów – Pani Julia Lubelska 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos stwierdził, że zaprezentowane składy mogą zacząć 
działać od zaraz i mają czas na pracę do końca roku akademickiego. Materiały, które są bardzo 
dokładnie sprecyzowane w każdych zasadach egzaminowania i dyplomowania, czyli pakiety 
protokołów egzaminacyjnych, oraz próbki prac licencjackich i protokołów z samych obron zostaną 
przesłane przez dziekanat, a Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zorganizuje pracę każdej 
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komisji, jak również złoży na ręce Pani Marty Karpowicz prośbę o stworzenie zgodnie z wymogami 
Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia dwóch komisji ewaluujących: jednej dla oceny pracy dziekanatu, 
drugiej dla oceny pracy Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Formuła pracy dla każdej komisji zostanie 
stworzona przez Samorząd, który będzie miał możliwość skorzystania z podpowiedzi otrzymanych w 
Rektoracie. Dla przykładu może to być stacjonarne spotkanie studenckie, ankieta przeprowadzona 
między studentami, bądź też dowolna inna forma. Dokumentacja z Uniwersyteckiej Rady ds. 
Kształcenia nie precyzuje bowiem jednoznacznie kształtu takiej ewaluacji, kwestia ta pozostaje w gestii 
studentów.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zwrócił się następnie z prośbą do prof. dr. hab. Jerzego 
Axera z prośbą o wyjaśnienie kwestii nowego pełnomocnika kierunku antropozoologia na Wydziale 
Psychologii. Prof. dr hab. Jerzy Axer na wstępie podziękował dr. hab. Tomaszowi Osińskiemu, który 
swoją niezwykle ważną rolę przedstawiciela Wydziału pełnił przy ogromnym nakładzie pracy wzorowo 
i z zaangażowaniem. Wyraził także zrozumienie dla decyzji i żal z powodu braku możliwości dalszego 
sprawowania tej funkcji przez dr. hab. Tomasza Osińskiego, sygnalizując jednocześnie jego zgodę na 
dalsze prowadzenia zajęć, co pozwoli na zachowanie jego intelektualnego udziału. Prof. dr hab. Jerzy 
Axer poinformował, że w trakcie rozmów z władzami Wydziału Psychologii zaproponował objęcie 
funkcji przedstawiciela przez prof. Ewę Czerniawską, która przed dwoma kadencjami pełniła rolę 
Dziekana Wydziału Psychologii. Propozycja ta spotkała się z entuzjazmem władz Wydziału, a prof. Ewa 
Czerniawska wyraziła gotowość do przyjęcia funkcji. Dlatego można uważać, że wakat ten zostanie 
wypełniony w momencie kiedy prof. Ewa Czerniawska otrzyma oficjalny list z mianowaniem z 
Wydziału Psychologii. Prof. dr hab. Jerzy Axer jednocześnie zauważył, że ciągłość zostaje zachowana i 
wyraził nadzieję, że pomimo wykonania całej potrzebnej pracy, w razie konieczności, dr hab. Tomasz 
Osiński będzie porozumiewać się z prof. Ewą Czerniawską w kwestii przekazania spraw bieżących. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos poinformował, że z jego punktu widzenia tematy do 
poruszenia zostały wyczerpane i zwrócił się z pytaniem o uwagi dotyczące dydaktyki na którymkolwiek 
z kierunków Wydziału „Artes Liberales”. 

Głos zabrał dr hab. Tomasz Osiński, który w związku z faktem wzięcia udziału w posiedzeniu po raz 
ostatni, podziękował członkom Rady Dydaktycznej za współpracę. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos podziękował za spotkanie, informując że protokół 
zostanie przesłany przed kolejnym posiedzeniem. Zapowiedział również, że przed wakacjami odbędzie 
się jeszcze jedno obiegowe głosowanie dotyczące opieki nad pracami dyplomowymi. Kolejne 
posiedzenie Rady Dydaktycznej, w trakcie którego zostanie między innymi dokonane podsumowanie 
ewaluacji przewidział na wrzesień. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zamknął posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” 
 

dr hab. Przemysław Kordos 
 
Protokołował 
 
Roman Brzeziński 
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Załącznik nr 1 

 

Uchwały Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów artes liberales, antropozoologia – 
międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, filologia nowogrecka, 
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands,  
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska przyjęte w wyniku głosowań obiegowych 
przeprowadzonych w dniach: 17 grudnia 2021r., 31 stycznia 2022r., 23 lutego 2022r., oraz 1 kwietnia 
2022r. 

• Uchwały Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów artes liberales, antropozoologia – 
międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, filologia nowogrecka, 
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands,  
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska przyjęte w wyniku głosowania obiegowego 
przeprowadzonego w dniu 17 grudnia 2021 r.: 
 
1. Uchwała nr 13/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek 

Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European 
Borderlands (studia II stopnia) na rok akad. 2022/2023; 

2. Uchwała nr 14/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na 
studia na kierunek Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other 
European Borderlands (studia II stopnia) na rok akad. 2022/2023; 

3. Uchwała nr 15/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie harmonogramu rekrutacji na 
studia na ścieżkę Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli (Cultural and 
Intellectual History between East and West (MWaZ) na kierunku artes liberales (studia II 
stopnia) na rok akad. 2021/2022 – od semestru letniego;  

4. Uchwała nr 16/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na ścieżkę 
Między Wschodem a Zachodem – historia kultury i myśli (Cultural and Intellectual History 
between East and West (MWaZ) na kierunku artes liberales (studia II stopnia) na rok akad. 
2021/2022 – od semestru letniego; 

5. Uchwała nr 17/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanych zasad 
rekrutacji na studia na kierunek artes liberales (studia II stopnia) na rok akad. 2022/2023. 

 
• Uchwała Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów artes liberales, antropozoologia – 

międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, filologia nowogrecka, 
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands,  
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska przyjęta w wyniku głosowania obiegowego 
przeprowadzonego w dniu 31 stycznia 2022 r.: 
 
1. Uchwała nr 1/2022 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie propozycji limitów przyjęć na studia 

na kierunki: antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia 
nowogrecka (studia I stopnia),  Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean 
and Other European Borderlands (studia II stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja 
śródziemnomorska (studia I i II stopnia) na rok akademicki 2022/2023. 

 

• Uchwały Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów artes liberales, antropozoologia – 
międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, filologia nowogrecka, 
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Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands,  
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska przyjęte w wyniku głosowania obiegowego 
przeprowadzonego w dniu 23 lutego 2022 r.: 
 
1. Uchwała nr 2/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w programie studiów II 

stopnia na kierunku artes liberales na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu 
Warszawskiego; 

2. Uchwała nr 3/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie propozycji opłat za powtarzanie 
zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów na rok akademicki 2022/2023 na 
kierunkach studiów artes liberales, antropozoologia – międzydziedzinowe studia 
przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, filologia nowogrecka, Interdisciplinary Studies on 
Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands,  kulturoznawstwo – 
cywilizacja śródziemnomorska; 

3. Uchwała nr 4/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie propozycji opłat za usługi 
edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w 
języku polskim na rok akademicki 2022/2023 na kierunkach studiów artes liberales, 
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, 
filologia nowogrecka, kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska. 

 
• Uchwały Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów artes liberales, antropozoologia – 

międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, filologia nowogrecka, 
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands,  
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska przyjęte w wyniku głosowania obiegowego 
przeprowadzonego w dniu 1 kwietnia 2022 r.: 
 
1. Uchwała nr 5/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek 

antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-humanistyczno-społeczne 
studia I stopnia w trybie rekrutacji otwartej oraz w trybie przeniesienia z innej uczelni, na 
rok akad. 2023/2024; 

2. Uchwała nr 6/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek artes 
liberales (studia I stopnia w trybie rekrutacji otwartej, w trybie przeniesienia z innej 
uczelni, w trybie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną 
oraz studia II stopnia), na rok akad. 2023/2024; 

3. Uchwała nr 7/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek 
filologia nowogrecka, studia I stopnia w trybie rekrutacji otwartej w trybie przeniesienia z 
innej uczelni, w trybie PEU, na rok akad. 2023/2024; 

4. Uchwała nr 8/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek 
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European 
Borderlands, studia II stopnia w trybie rekrutacji otwartej na rok akad. 2023/2024; 

5. Uchwała nr 9/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji na kierunek 
kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska, studia I i II stopnia (w trybie rekrutacji 
otwartej oraz w trybie przeniesienia z innej uczelni) na rok akad. 2023/2024; 

6. Uchwała nr 10/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów 
i finalistów olimpiad na kierunki: antropozoologia – międzydziedzinowe studia 
przyrodniczo-humanistyczno-społeczne (studia I stopnia), artes liberales (studia I stopnia), 
filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska 
(studia I stopnia) na rok akademicki 2026/2027. 


