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PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” UW 

w dniu 3 listopada 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. Informacja o wizytacji PKA dotyczącej kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja 
śródziemnomorska. 

2. Podsumowanie wyników rekrutacji na rok akademicki 2022/23. 
3. Podsumowanie wyników ankiet PEJK za rok 2021/22 i ich przyszłość. 
4. Wstępne wyniki ewaluacji dyplomowania i egzaminowania na kierunkach organizowanych 

przez Wydział "Artes Liberales". 
5. Wybory samorządowe na Wydziale - nowa Rada Samorządu Studentów. 
6. Wolne wnioski. 

 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zaproponował na wstępie wprowadzenie 
poprawki do porządku obrad poprzez dodanie punktu pierwszego o przyjęciu protokołu z zeszłego 
spotkania, przesłanego wcześniej pocztą elektroniczną. Przeprowadzono głosowanie jawne w wyniku 
którego jednogłośnie wprowadzona została zmiana w porządku obrad. Przewodniczący dr hab. 
Przemysław Kordos potwierdził działanie zgodnie z porządkiem obrad, z jedną zmianą: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” w dniu          
12 maja 2022r. 

2. Informacja o wizytacji PKA dotyczącej kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja 
śródziemnomorska. 

3. Podsumowanie wyników rekrutacji na rok akademicki 2022/23. 
4. Podsumowanie wyników ankiet PEJK za rok 2021/22 i ich przyszłość. 
5. Wstępne wyniki ewaluacji dyplomowania i egzaminowania na kierunkach organizowanych 

przez Wydział "Artes Liberales". 
6. Wybory samorządowe na Wydziale - nowa Rada Samorządu Studentów. 
7. Wolne wnioski. 

 

Ad pkt 1.  

 Wobec braku uwag do przesłanego protokołu przeprowadzone zostało jawne głosowanie, w 
którym protokół z posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” w dniu 12 maja 2022r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad pkt 2. 

 Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przekazał informację, że w tym semestrze 
odbędzie się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która będzie dotyczyć obu stopni 
kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska. W połowie października do PKA wysłany 
został obszerny, 70-stronicowy raport samooceny, na zapoznanie się z którym Komisja ma 6 tygodni. 
Od tego momentu można spodziewać się wizytacji, przy czym informacje z dzisiaj wskazują że nie ma 
zapisanej wizytacji na grudzień, nie spodziewamy się jej również w listopadzie, stąd możemy liczyć się 
z tym że PKA pojawi się na Wydziale w styczniu. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że będzie to 
wizytacja zdalna w formie spotkań, w których uczestniczyć będą autorzy raportu, wykładowcy 
kierunku (prawie 40 osób z których większość to pracownicy naszego Wydziału), studenci, władze 
Wydziału, a także interesariusze – przedstawiciele środowiska zewnętrznego, społeczno-
gospodarczego. Po otrzymaniu raportu końcowego, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek 
wątpliwości, będzie istniała możliwość ustosunkowania się do niego. Przewodniczący dr hab. 
Przemysław Kordos podkreślił wagę tej wizytacji, ponieważ będzie to pierwsza ewaluacja od czterech 
lat, a kolejne dotyczące kierunków filologia nowogrecka, oraz antropozoologia spodziewane są w 
perspektywie roku – półtora. Dodał, że to trudny i ważny moment stanowiący prześwietlenie 
możliwości nie tylko kierunku, ale całego Wydziału. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos 
zapewnił, że wszystkie trzy poziomy funkcjonowania kierunku, a mianowicie poziom uniwersytecki, 
wydziałowy i kierunkowy zostały uwzględnione przy tworzeniu raportu. Jeszcze raz wyraźnie pokazało 
to jak ważny i jak zwarty jest ten system naczyń połączonych. Nie jest bowiem tak, że gdy PKA wizytuje 
jeden kierunek, dotyczy to wyłącznie niewielkiej grupy osób na Wydziale – PKA przygląda się wielu 
ogólnowydziałowym, a także ogólnouniwersyteckim procedurom. Przewodniczący dr hab. 
Przemysław Kordos raz jeszcze podkreślił, że będzie to trudny moment próby generalnej, 
sprawozdania z tego jak funkcjonuje kierunek kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, który 
jest najstarszym kierunkiem Wydziału „Artes Liberales” istniejącym od ponad dwudziestu lat. 
Zauważył, że wizytacja PKA będzie okazją, by przyjrzeć się czy kierunek funkcjonuje w sposób 
prawidłowy, zwracając jednocześnie uwagę na sygnalizowany przez Rektorat problem w postaci liczby 
studentów. Pomimo tego, że studia na kierunku podejmuje wielu studentów (na studiach I stopnia 
jest to 25 osób), kończy je niewielki ich ułamek. „Drop out” wynosi około 80 – a nawet więcej – procent 
biorąc pod uwagę liczbę osób przyjętych do liczby osób dyplomowanych. Nawet w skali 
uniwersyteckiej jest to niepokojący wskaźnik, dlatego ze strony Rektoratu pojawiła się podpowiedź 
aby jak najszybciej przeprowadzić ankietę wśród osób które zrezygnowały z tego kierunku i spróbować 
postawić diagnozę, dlaczego tak się dzieje. Pomoże to ustalić co można zmienić, w jaką stronę można 
działać, żeby tą sytuację poprawić. Po omówieniu całego raportu z komórką Rektoratu, wszystkie inne 
kwestie wyglądają na zdrowe, jedynie liczba studentów i „drop out” są szczególnie niepokojące. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zapewnił, że już przed pojawieniem się PKA podejmowane 
są działania wyprzedzające w celu jak najlepszego przygotowania się do wizytacji, jako przykład 
podając analizowanie sylabusów i dziękując jednocześnie dr. hab. Stefano Redaelli za podjęcie się tej 
funkcji. Zapowiedział też kończenie kwestii ewaluacji dyplomowania i egzaminowania za poprzedni i 
wcześniejszy rok, tak aby wszystkie dokumenty były gotowe jeszcze przed wizytacją PKA, pomimo tego 
że w przypadku osób które zgodnie z Regulaminem przedłużają o trzy miesiące składanie pracy 
dyplomowej i obronę, cykl dyplomowania zakończy się zapewne w grudniu. Poinformował również, że 
trwają prace nad aktualizacją i ulepszeniem stron internetowych.  

Chcąc wesprzeć wypowiedź Przewodniczącego dr. hab. Przemysława Kordosa, dr hab. Agata 
Zalewska potwierdziła, że wizytacja PKA stanowi bardzo poważne wyzwanie, zwłaszcza że dotyczy 
najstarszego kierunku który przeszedł już raz kontrolę PKA. Wspomniała że miała wtedy okazję 
przygotowywać raport i uczestniczyć w spotkaniach z zespołem oceniającym. Jednocześnie 
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podkreśliła, że PKA może czymś zaskoczyć, co zwiększa trudność wyzwania w związku ze sporą ilością 
niedoskonałości i rzeczy wymagających poprawy na wizytowanym kierunku. Dr hab. Agata Zalewska 
zwróciła uwagę na konieczność przeprowadzenia ankiety, która stanowiłaby próbę zdiagnozowania 
powodów dużego „drop out’u”, czy też tego, że studenci rezygnują z naszych studiów. W związku ze 
spodziewanymi trudnościami w dotarciu do osób które mogłyby wziąć udział w badaniu, wskazała na 
potrzebę możliwie najwcześniejszego podjęcia działań tak, aby przed pojawieniem się zespołu 
oceniającego dysponować ankietą i próbą osób do których udałoby się wcześniej dotrzeć. Podkreśliła 
też, że wizytacja mocno odbije się na kwestiach wizerunkowych naszego Wydziału, dlatego warto 
dołożyć wszelkich starań, aby nie tylko przebiegła w dobrej atmosferze, ale również zakończyła się 
dobrym wynikiem.  

Następnie głos zabrał dr hab. Stefano Redaelli pytając, czy znany jest już termin wizytacji. 
Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos odpowiedział, że dzisiejsze informacje z Rektoratu 
wskazują, że być może będzie to styczeń. Do czasu pojawienia się oficjalnego potwierdzenia konieczne 
będzie pozostawanie w stanie gotowości, ponieważ powstanie wówczas potrzeba przygotowania 
dodatkowego pakietu informacji w postaci wybranych sylabusów, prac zaliczeniowych dotyczących 
konkretnych zajęć, oraz prac dyplomowych. Dodał również, że p. Karolina Koper jest bardzo dobrze 
przygotowana do wizytacji.  

 

Ad. pkt 3 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos rozpoczął od przekazania informacji, że wyniki 
rekrutacji na wszystkie kierunki Wydziału „Artes Liberales” w 2022 roku były bardzo dobre. Jest to 
rekrutacja rekordowa biorąc pod uwagę liczbę kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia – 
ponad 730 osób, oraz liczbę osób przyjętych na wszystkie kierunki – 242 osoby. Wynika z tego, że 
prawie 3 osoby na miejsce były zainteresowane studiowaniem na naszych kierunkach. Przewodniczący 
dr hab. Przemysław Kordos podał następnie szczegóły dotyczące liczby przyjętych na poszczególne 
kierunki studiów: 

• filologia nowogrecka – przyjęto 17 osób, 
• kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, studia I stopnia – przyjęto 33 osoby, 
• kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, studia II stopnia – przyjęto 5 osób, 
• Artes Liberales, studia I stopnia – przyjęto 96 osób, 
• Artes Liberales, studia II stopnia – przyjęto 37 osób, 
• antropozoologia – przyjęto 44 osoby, 
• Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands – 

przyjęto 10 osób. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos podsumował, że wyniki rekrutacji na studia I stopnia 
są bardzo dobre – tak dobre, że po raz pierwszy od wielu lat nie była konieczna 2. tura rekrutacji we 
wrześniu (zdarzały się lata, kiedy w celu wypełnienia limitu miejsc musiały być przeprowadzone 4 tury 
rekrutacji). Może to być efektem końca niżu demograficznego, bądź też wzrostu popularności naszych 
kierunków studiów I stopnia. Jednocześnie widać tendencję spadkową jeżeli chodzi o rekrutację na 
studia II stopnia, która z każdym rokiem jest gorsza. Na Wydziale uruchomione zostały nowe studia 
ISSC, na które udało się przyjąć minimalną liczbę osób koniecznych do uruchomienia kierunku, 
podobna sytuacja jest na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska gdzie minimalna 
liczba osób to 5 i tyle zostało przyjętych. Problem ten nie dotyczy kierunku „Artes Liberales”, w tym 
wypadku przyjmowanych jest zdecydowanie więcej osób. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos 
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dodał, iż jest problemem ogólnouniwersyteckim, być może ogólnopolskim, że studia II stopnia tracą 
na popularności. Coraz mniej osób je podejmuje, co może wynikać z faktu, iż ukończenie studiów I 
stopnia uznawane jest za wyższe wykształcenie. Problem stanowić może również niż demograficzny, 
a także coraz większa trudność w zapewnieniu atrakcyjności studiów II stopnia, które być może 
powinny mieć inny charakter niż studia I stopnia. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos 
zauważył, iż w tym roku w skali uniwersyteckiej będzie miała miejsce debata na temat rekrutacji – w 
szczególności pewnej klęski rekrutacji na studia II stopnia – w której również będziemy uczestniczyć      
i z której będziemy mogli czerpać wnioski na przyszłość. Reasumując, uznał ogólne dane dotyczące 
rekrutacji za dobre, podkreślając jednak, że dotyczą one 1. października. Te z początku listopada są 
gorsze, ponieważ w ciągu pierwszego miesiąca widać jak wielu studentów nie zaczyna studiów i jak 
wielu rezygnuje z nich w pierwszych tygodniach. Wysoki „drop out” da się zauważyć na kierunku 
kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, gdzie została najwyżej połowa z przyjętych (około 
14-15 osób). Z kolei na kierunku filologia nowogrecka, z 17 przyjętych osób zostało mniej więcej 10. 
W przypadku kierunków studiów II stopnia sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej: na kierunku 
kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska z 5 osób zostały 2, natomiast na nowych studiach 
ISSC z 10 osób zostało 7. Wszędzie można zaobserwować to zjawisko, dlatego dobrą praktyką jest 
przyjmować kandydatów z pewnym naddatkiem tak by brać poprawkę na „drop out”, którego nie da 
się uniknąć. Istnieje odsetek studentów, którzy zdają na studia nie po to żeby studiować, a jedynie w 
celu uzyskania dokumentacji studenckiej będącej dużym ułatwieniem na przykład w sytuacji 
zawodowej. Ponadto niektóre z naszych studiów mogą być zbyt trudne, mogą również nie spełniać 
oczekiwań, dlatego zawsze należy liczyć się z utratą kilkunastu procent osób. Przewodniczący dr hab. 
Przemysław Kordos podkreślił, że największym problemem jest „drop out” na studiach II stopnia, gdzie 
liczby w tym roku są bardzo niepokojące. Podał przykład, że na studiach śródziemnomorskich II 
stopnia, na dwóch latach studiów obsługiwanych przez parunastu prowadzących zostało 5, lub 6 osób. 
Dodał, że są to dane podobne do tych dotyczących uczelni Ordo Iuris, dlatego konieczne będą zmiany 
by taka sytuacja się nie powtarzała.  

Prof. dr hab. Robert Sucharski, jako prowadzący zajęcia na pierwszym roku studiów I stopnia 
kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska potwierdził, że po przyjęciu ponad 30 osób, 
formalnie na jego obowiązkowe zajęcia zapisało się 26 studentów, natomiast po miesiącu pozostało 
na nich 18 osób i nie ma pewności czy wszyscy pozostaną do końca roku. Wyraził nadzieję, że tak 
właśnie będzie. Oznaczałoby to bowiem, że po raz pierwszy od wielu lat, na koniec pierwszego roku 
studiów śródziemnomorskich I stopnia studiowałoby kilkanaście osób. W ciągu ostatnich lat było to 
zwykle mniej niż 10 osób. Dodał, że sytuacja na studiach II stopnia jest katastrofalna. Nakład pracy 
związany z prowadzeniem tych studiów jest spory i żaden model prowadzenia kierunku nie przewiduje 
możliwości że prowadzących zajęcia jest przykładowo trzykrotnie więcej niż studentów. Prof. dr hab. 
Robert Sucharski podkreślił że konieczne jest podjęcie kroków w tej kwestii, zwracając jednocześnie 
uwagę na fakt, iż poszukiwanie rozwiązania dla tego problemu trwa od wielu lat. Wyraził również 
nadzieję, że wizytacja PKA będzie czynnikiem który spowoduje że myślenie o tym co można, co należy 
zrobić ulegnie przyspieszeniu, ponieważ tak dalej być nie powinno. 

 

Ad. pkt 4 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przeszedł do kwestii podsumowania ankiet PEJK, 
rozpoczynając od przekazania kilku statystyk dotyczących ankiet najnowszych (letnich i całorocznych). 
Otrzymano 309 zbiorczych odpowiedzi, z czego 124 (więcej niż 1/3) mają ocenę 2 – maksymalną, 
natomiast kolejne 25 ocenia zajęcia na co najmniej 1.8, czyli prawie połowa to oceny bardzo wysokie. 
Pojawiło się również trochę ocen ujemnych, czyli złych. Jednocześnie tylko 25 spośród wszystkich 309 
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ankiet ma więcej niż 9 uczestników, co jest nieadekwatne do faktycznej liczby uczestniczących w 
zajęciach – po podliczeniu okazało się, że w sumie odpowiedziało 35% uprawnionych osób. Ponadto, 
praktycznie wszystkie to ankiety, gdzie są przykładowo 2 lub 3 odpowiedzi co czyni je całkowicie 
niemiarodajnymi. Innymi słowy, w tym roku PEJK jest bardzo mało użytecznym narzędziem, ponieważ 
po pierwsze jesteśmy oceniani bardzo wysoko, a po drugie jest bardzo mała chęć odpowiedzi, co może 
być spowodowane faktem iż studenci mają zbyt dużo ankiet i jest to dla nich męczące. Przewodniczący 
dr hab. Przemysław Kordos uznał, że konieczne będzie pilne – jeszcze w tym semestrze – działanie, 
aby liczba odpowiedzi PEJK została znacznie zwiększona. Jako jedno z rozwiązań podał eksplicytne 
przeznaczanie czasu na wypełnienie ankiet PEJK podczas zajęć. Kolejnym, ważniejszym rozwiązaniem 
będzie wprowadzenie własnych ankiet w przypadku niektórych zajęć, których wstępna lista już 
powstała. Będą to ankiety prostsze, o dużo mniejszej liczbie pytań, zawierające pytania otwarte, 
przycięte do danych zajęć. Przede wszystkim, pod uwagę będą brane eksperymentalne zajęcia 
kierunków Artes Liberales oraz antropozoologia prowadzone w innym trybie niż przewiduje to PEJK, 
tzn. prowadzone przez kilka, bądź kilkanaście osób: Sztuka pracy naukowej, Lektura tekstu 
artystycznego, seminaria – te zajęcia muszą zostać objęte specjalnymi ankietami. Przewodniczący dr 
hab. Przemysław Kordos dodał, iż nie przewiduje problemów technicznych, ankiety mogą bowiem w 
prosty sposób zostać przygotowane w Ankieterze, co dodatkowo umożliwi proste ich rozesłanie, oraz 
wypełnienie. Ponadto zauważył, iż w obliczu chaosu który mógłby być spowodowany rezygnacją z PEJK 
dobrym rozwiązaniem może się okazać zdublowanie ankiet – w tej sytuacji własne byłyby dla nas 
ważniejsze. Omawianie ich odbywać się będzie w innym trybie, być może w specjalnych zespołach 
związanych z danym przedmiotem. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos – pełniąc we 
współpracy z prof. dr. hab. Maciejem Abramowiczem funkcję koordynatora tego przedmiotu – 
zadeklarował przekazanie wspólnych wniosków z otrzymanych ankiet dotyczących zajęć Lektura 
Tekstu Artystycznego. Podsumował, że cieszą go uzyskane wyniki PEJK-u, ponieważ stanowią 
absolutne uzasadnienie wprowadzenia zmian.  

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Axer twierdząc, iż jest entuzjastycznie nastawiony do 
zmian sugerowanych przez Dziekana dr. hab. Przemysława Kordosa. Dodał, że już od kilku lat 
wydawało się iż są one niezbędne, zwłaszcza w przypadku zajęć eksperymentalnych, które wymykają 
się ocenie. Priorytet stanowią bowiem opinie o zajęciach i ich poprawa, a nie rankingi osób biorących 
udział w zespołowych zajęciach. Prof. dr hab. Jerzy Axer podziękował Dziekanowi dr. hab. 
Przemysławowi Kordosowi za zdecydowane deklaracje, ponieważ oglądanie sytuacji z ubiegłego roku 
napawa smutkiem, zwłaszcza gdy swoją pracę traktuje się w sposób poważny. Wyraził także opinię, iż 
zarówno pochwały jak i nagany są w tej sytuacji bezwartościowe dla poprawiania studiów, zwłaszcza 
eksperymentalnych.  

Głos zabrał następnie prof. dr hab. Maciej Abramowicz. Wyraził opinię, że przy uznaniu całej 
niedoskonałości przeprowadzonych ankiet byłoby pożyteczne, gdyby przykładowo Dziekan, prof. dr 
hab. Robert Sucharski, podczas najbliższego posiedzenia Rady Wydziału z nazwiska wymienił osoby, 
które uzyskały najlepsze oceny. Chodzi o publiczne docenienie wysiłków dydaktycznych osób, które w 
wyjątkowy sposób zapadły studentom w pamięć i których studenci cenią.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos wyraził swoją gotowość do przygotowania takiej 
listy, jeżeli tylko Dziekan, prof. dr hab. Robert Sucharski, wyrazi taką wolę.  

Odnosząc się do propozycji, Dziekan, prof. dr hab. Robert Sucharski uznał, iż nic nie stoi na 
przeszkodzie aby osoby szczególnie wysoko ocenione przez studentów zostały wyróżnione podczas 
posiedzenia Rady Wydziału. Jednocześnie zaznaczył, iż ze względu na kwestię RODO niewskazane 
będzie zagłębianie się w szczegóły zwłaszcza w porównaniu z innymi osobami które nie zostaną 
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wymienione. Zapewnił, że jeśli lista zostanie przygotowana, będzie tematem rozmowy podczas 
posiedzenia Rady Wydziału.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos następnie zastrzegł, że na liście może znaleźć się 
kilkadziesiąt (50-60) osób co z jego punku widzenia jako socjologa wskazuje, że ankiety PEJK nie do 
końca są miarodajne. 

 Prof. dr hab. Jerzy Axer, rozumiejąc wątpliwości zgłaszane przez prof. dr. hab. Roberta 
Sucharskiego dodał, iż w przypadku gdyby na liście znalazło się 60 osób, stanowiłoby to w pewnym 
sensie naruszenie z uwagi na 20 osób pozostających poza nią. Ze względu na delikatność kwestii 
zasugerował ograniczenie się do mniej zobowiązującej formuły jednocześnie zauważając, iż dopiero 
posiadanie własnych ankiet, daje wszelkie prawo by nimi dysponować. W obecnej sytuacji pominięcie 
danej osoby może przez nią zostać odebrane jako krzywdzące.  

Następnie głos zabrała dr hab. Agata Zalewska, która chcąc wesprzeć wypowiedź prof. dr. hab. 
Jerzego Axera raz jeszcze zwróciła uwagę na delikatność kwestii, oraz na informację podaną wcześniej 
przez Przewodniczącego dr. hab. Przemysława Kordosa, że na ankiety często odpowiedziały 2-3 osoby. 
Zachodzi zatem brak korelacji między wynikiem, a liczbą osób które wzięły udział w ankiecie. Dr hab. 
Agata Zalewska dodała, iż zna ankiety które oceniały zajęcia w Kolegium „Artes Liberales” i wie, że 
respons rzeczywiście bardzo często był niewielki. Uznała też, że kwestia wskazywania, wyróżniania 
byłaby dosyć trudna do wiarygodnego opracowania i przygotowania. 

 

Ad. pkt. 5 

Dysponując danymi zebranymi dla poszczególnych komisji do przeprocedowania, 
Przewodniczący       dr hab. Przemysław Kordos rozpoczął od przekazania wniosków rzucających się w 
oczy w skali całego Wydziału, nie tylko poszczególnych kierunków. Jeżeli chodzi o dyplomowanie 
sytuacja przedstawia się raczej dobrze, niemniej jednak w przypadku praktycznie wszystkich obron 
pojawia się ten sam problem na który zwraca uwagę Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia, a mianowicie 
że trudno jest spełnić podczas obrony warunek pytania kandydatów o kwestie nie związane z pracą. 
Nagminnym jest dążenie zarówno kandydata jak i komisji do tego, aby powrócić do tematyki pracy. 
Przewodniczący    dr hab. Przemysław Kordos dodał, iż będąc świadkiem wielu obron widzi trudność 
we wprowadzeniu zewnętrznego tematu, przy czym zarówno wewnętrzne ustalenia dotyczące 
każdego kierunku, jak           i rekomendacje URK jasno wskazują, że część egzaminu powinna nie 
dotyczyć pracy. Mechanizm ten powtarza się w skali całego Wydziału, dotyczy wszystkich kierunków, 
a zatem prawdopodobnie w każdym cząstkowym raporcie pojawi się ten sam wniosek.  Rozwiązaniem 
może być skierowana do promotorów prośba o zwracanie na tą kwestię większej uwagi, ponieważ to 
w ich rękach leży proces obrony i to do nich należy ustalenie – zezwalają na to wewnętrzne reguły – 
czego poza pracą obrona będzie dotyczyć.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przeszedł następnie do kwestii egzaminowania i 
podzielił się spostrzeżeniem, że im bardziej przedmiot jest do wyboru, tym lepsze są oceny. Innymi 
słowy, kierunki takie jak filologia nowogrecka i antropozoologia gdzie większość przedmiotów jest 
kierunkowa, mają niższe średnie. Z kolei kierunki, gdzie mamy do czynienia z dużą liczbą przedmiotów 
do wyboru – jak Artes Liberales – mają wyższe średnie. Potwierdzają to również średnie studentów. 
Średnia studenta kierunku Artes Liberales bardzo rzadko spada poniżej 4,6. Z kolei średnia studenta 
kierunku antropozoologia bardzo rzadko jest wyższa niż 4,6. Być może jest to zjawisko nie wymagające 
poprawy ponieważ tak po prostu jest, niemniej jednak jest to ciekawe zjawisko matematyczne, które 
można zaobserwować operując na dużej ilości danych dotyczących całego Wydziału na przestrzeni 



7 
 

kilku lat. Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przyznał, iż przeglądając wyciągi z 
poszczególnych protokołów nie znalazł niczego niepokojącego i wyraził nadzieję że podczas kolejnego 
posiedzenia Rady Dydaktycznej pojawi się możliwość szerszego przedyskutowania i przyjęcia 
wszystkich wyników pracy poszczególnych komisji. Podsumował również, że w przypadku 
egzaminowania nie dzieje się nic co mogłoby budzić systemowy niepokój.  

 

Ad. pkt. 6 

Przechodząc do punktu obrad dotyczącego wyborów samorządowych na Wydziale, 
przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos przekazał informację o ukonstytuowaniu się Rady 
Samorządu Studentów Wydziału „Artes Liberales”, w skład której wchodzić będzie pięć osób. Dwie z 
nich – p. Marta Karpowicz z kierunku antropozoologia, oraz p. Julia Lubelska z kierunku filologia 
nowogrecka – pracowały już w Samorządzie. Kolejne trzy osoby to nowi studenci pierwszego roku: 
dwie osoby z kierunku Artes Liberales, oraz jedna z kierunku antropozoologia. Przewodniczący                
dr hab. Przemysław Kordos podzielił się spostrzeżeniem że zgodnie z wyborem studentów, w roku w 
którym na kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska odbędzie się wizytacja PKA, w 
Samorządzie nie będzie jego przedstawiciela. Dodał iż spodziewa się że albo już, albo w niedalekiej 
przyszłości przedstawicielami studenckimi zostaną również wypełnione miejsca zarówno na Radzie 
Dydaktycznej nr 1, jak i na Radzie Wydziału. Uznał, że przed najbliższym grudniowym posiedzeniem 
powinno się to zakończyć. Jednocześnie zwrócił się z apelem do studentów podkreślając, że byłoby 
bardzo korzystne gdyby w roku wizytacji PKA, wszystkie miejsca rzeczywiście zostały wypełnione.  

Nawiązując do kwestii egzaminu dyplomowego, prof. dr hab. Ewa Czerniawska dodała że na 
Wydziale Psychologii przez kilka lat zastanawiano się co zrobić, aby egzamin dyplomowy był 
egzaminem dyplomowym, a nie rozmową głównie dotyczącą pracy magisterskiej. Jednocześnie 
chodziło o to, aby nie zaskakiwać magistrantów przypadkowymi pytaniami. Zaproponowano 
procedurę według której każdy z wykładowców zajęć obligatoryjnych przygotowuje po kilka pytań – 
przykładowo 3 – ze swojego wykładu, w ten sposób aby utworzyć pulę możliwych do zadania pytań, 
która oczywiście bez puli odpowiedzi udostępniana jest studentom. Z tej puli studenci losują dwa 
pytania, z których wybierają jedno. W przypadku egzaminów stacjonarnych losowanie jest fizyczne, w 
przypadku zdalnych – mechaniczne. Procedura ta pozwala uznać, że studenci orientują się nie tylko w 
tym co jest przedmiotem ich pracy magisterskiej. Prof. dr hab. Ewa Czerniawska zaproponowała to 
rozwiązanie jednocześnie dzieląc się informacją, iż w przypadku egzaminów licencjackich na kierunku 
Kognitywistyka, każdy członek komisji zachęcany jest do zadawania przypadkowych pytań, co może 
być dla studentów źródłem dodatkowego stresu. 

Wracając do tematu obecności studentów w obu Radach prof. dr hab. Robert Sucharski zadał 
pytanie Przewodniczącemu dr. hab. Przemysławowi Kordosowi, czy wie na pewno że wybory już się 
dokonały, czy może jest przekonany że dopiero się dokonają. Przewodniczący dr hab. Przemysław 
Kordos odpowiedział, że nie ma wiedzy na temat wyborów, ale stawia sobie za cel – nawet jeśli 
konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających – aby doprowadzić do sytuacji lepszej 
od tej z poprzedniego roku, kiedy to Rada Dydaktyczna prezentowała się nieźle, odwrotnie niż Rada 
Wydziałowa. Istnieją bowiem narzędzia, aby stworzyć pełną pulę osób.   

Odnosząc się do kwestii kierunku kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska głos 
zabrała p. Kinga Dłużewska deklarując chęć zostania łącznikiem z osobami z którymi wcześniej 
studiowała, co pozwoliłoby na szersze rozpowszechnienie ankiety o której była wcześniej mowa. 
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Dziękując za propozycję, Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zapowiedział skorzystanie z 
zaoferowanej pomocy. 

 

Ad. pkt 7 

Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos 
zaproponował możliwość, aby przy okazji wolnych wniosków podejmować również wcześniej 
rozpoczęte wątki.  

Wracając do tematu dyplomowania dr Dorota Łagodzka poruszyła kwestię zadawania pytania 
spoza zakresu pracy. Stwierdziła, że pozostawienie całkowitej otwartości co do tematów pytań na 
takim kierunku jak antropozoologia który obejmuje trzy dziedziny wiedzy jest problematyczne, tym 
bardziej że w komisji egzaminującej muszą zasiadać przedstawiciele przynajmniej dwóch z trzech 
dziedzin wiedzy współtworzących kierunek. Podała tutaj przykład, że nawet jeżeli praca jest 
kulturoznawcza i dotyczy zwierząt w kulturze, w komisji zasiada biolog. Podkreślając że studia są 
bardzo interdyscyplinarne poruszyła zagadnienie, czy rzeczywiście sprawiedliwym jest pytanie o 
dowolny temat z tak szerokiego zakresu tak różnych dziedzin wiedzy. Uznała, że odpowiedź na takie 
pytanie jest niemiarodajna, będąc kwestią przypadku nie daje informacji o poziomie studenta. 
Zasugerowała również częściowe określenie zakresów pytań, tak aby były one spoza tematyki pracy, 
ale również w jakimś sensie tej pracy bliskie. Dodała, że nie dysponuje gotową odpowiedzią, dzieli się 
jedynie wątpliwością, która nurtuje ją od dłuższego czasu. 

Odpowiadając, Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zasugerował aby z rozmową na 
ten temat wstrzymać się do czasu wyciągnięcia wniosków po ukazaniu się raportów z procesu 
dyplomowania. Dodał, iż w przypadku kierunku antropozoologia w komisji zasiadają często osoby z 
różnych Wydziałów i każda z nich przynosi obowiązujące na danym Wydziale zasady dotyczące 
prowadzenia rozmów dyplomowych. Podzielił się obserwacją, że ponieważ może w związku z tym 
dojść do pewnego konfliktu zwyczajów wszyscy są bardzo zachowawczy, co prowadzi z kolei do 
pozostawania przy tematyce pracy. Uznał, że ucieczka w tym kierunku stanowi najprostsze 
rozwiązanie i rzeczywiście trzeba nad tym popracować.  

Po zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi dyplomowania które zostały przyjęte podczas 
posiedzenia Rady Dydaktycznej nr 1 i następnie przez Uniwersytecką Radę ds. Kształcenia, dr hab. 
Agata Zalewska uznała obowiązujące rozwiązanie za w miarę bezpieczne sugerując traktowanie go w 
sposób bardziej literalny. Paragraf dotyczący organizowania egzaminu dyplomowego zawiera bowiem 
informację, że na egzaminie dyplomowym student otrzymuje cztery pytania: dwa od kierującego 
pracą, jedno od recenzenta i jedno od przewodniczącego komisji, z których nie więcej niż dwa pytania 
mogą dotyczyć pracy dyplomowej. Z kolei punkt 5. tego paragrafu mówi, że pytania nie dotyczące 
pracy powinny dotyczyć problematyki seminarium licencjackiego. Dr hab. Agata Zalewska uznała to 
rozwiązanie za najlepsze z możliwych. Znajomość sposobu organizacji seminarium licencjackiego, 
który w tym roku jest bardzo przemyślany i precyzyjny powinna bowiem zarówno zabezpieczać 
potencjalny zarzut o zbyt mocnym kierowaniu się w stronę pracy, jak i chronić studentów przed 
zadawaniem przypadkowych pytań.  

Dziękując za poruszenie tej kwestii dr Dorota Łagodzka zasygnalizowała swoje wątpliwości 
dotyczące wspomnianego punktu w zasadach dyplomowania jednocześnie skłaniając się ku jego 
usunięciu. Oceniła że rozwiązanie to w praktyce nie działa i trudno będzie sprawić, aby działać zaczęło. 
Ogromny procent osób zasiadających w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów 
dyplomowych nie współprowadzi seminariów i nie zna ich treści, ta z kolei ze względu na charakter 
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zajęć i fakt prowadzenia ich w kilku grupach jest trudna do przekazania członkom komisji. Dr Dorota 
Łagodzka raz jeszcze podkreśliła swoje wątpliwości dotyczące skuteczności tego rozwiązania, 
zastanawiając się jak osoby które nie uczestniczyły w seminarium, nie prowadziły go, mają zadawać 
pytania z jego zakresu. Podzieliła się spostrzeżeniem, że punkt ten został wymyślony z nadzieją że taki 
mechanizm zadziała, niestety w praktyce jest to trudne do realizacji. Dodała, że nie zna treści 
wszystkich przeprowadzonych egzaminów, niemniej jednak podczas wszystkich w których 
uczestniczyła, żadne z pytań nie dotyczyło tematyki seminarium. 

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos raz jeszcze podkreślił konieczność aby w pierwszej 
kolejności zapoznać się z raportami. Dysponując danymi z ostatnich dwóch lat – co oznacza około 15 
egzaminów – łatwiej będzie podjąć decyzje dotyczące sposobu dalszego działania, dodatkowo po 
zakończeniu obecnej tury egzaminowania pozostanie kilka miesięcy na dokonanie ewentualnej 
korekty zapisów w zasadach dyplomowania. Zaproponował powrót do dyskusji w późniejszym 
terminie. 

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos podziękował za 
spotkanie. Poinformował również, że zgodnie z ustalonym systemem organizowania posiedzeń Rady 
w sposób doraźny konieczne będzie spotkanie jeszcze w tym roku – pod koniec listopada, lub na 
początku grudnia – między innymi w celu przyjrzenia się raportom ewaluacyjnym własnych komisji, a 
także postępom prac nad przygotowaniami do wizytacji PKA.  

Przewodniczący dr hab. Przemysław Kordos zamknął posiedzenie. 
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