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PROTOKÓŁ 
posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” UW 

w dniu 5 marca 2020 r. 
 
 
 
 

Posiedzenie otworzył przewodniczący RD (kierownik jednostki dydaktycznej WAL, 
prodziekan WAL ds. studenckich) dr hab. Przemysław Kordos. 
 

Porządek obrad (przesłany uprzednio pocztą elektroniczną): 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Dyskusja nad propozycją otwarcia nowego kierunku wraz z Ośrodkiem Badań nad 

Migracjami (gość: prof. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka). 
3. Sprawy bieżące. 
4. Dyskusja nad zasadami dyplomowania na kierunkach organizowanych przez WAL 

(załącznik DURK 4: wytyczne zasad dyplomowania sprecyzowane przez URK). 
5. Informacja dotycząca formalnego funkcjonowania Rady Dydaktycznej (załącznik 

DURK 2). 
6. Opinia RD w sprawie upoważnienia mgr. Krzysztofa Rybaka do opieki nad Gabrielą 

Niemczynowicz-Szkopek. 

7. Przyjęcie protokołu posiedzenia RD w dniu 30 stycznia br. 
8. Wolne wnioski. 

 
 
Ad pkt 1. 
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
 
 
Ad pkt 2. 
 

W tym punkcie obrad gościnny udział wzięli: 1) dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor 
Ośrodka Badań nad Migracjami UW (OBM) i pracownik Wydziału Nauk Ekonomicznych 
UW, oraz 2) dr hab. Justyna Olko z WAL. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił plan uruchomienia, z rokiem akademickim 
2021/2022, we współpracy z OBM, nowego kierunku studiów, o nazwie „wyzwania 
współczesności” (WW). (W swej wypowiedzi odwoływał się do dokumentu przesłanego 
uprzednio członkom RD pocztą elektroniczną, zawierającego wstępny projekt ww. kierunku, 
przygotowany według wzoru wymaganego przez Uniwersytecką Radą ds. Kształcenia UW). 

Referując plan, przewodniczący Kordos poinformował/przypomniał/stwierdził, że: 
– pomysł utworzenia WW wynika z potrzeby zreformowania II stopnia studiów na 

kierunku kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (CŚ), którego formuła 
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wyczerpuje się, co objawia się na różne sposoby, m.in. poprzez utrzymujące się od wielu lat 
małe zainteresowanie nim kandydatów na studia; 

– dotychczas podjęto już kilka prób zreformowania CŚ, ale były one drobne 
(„kosmetyczne”), a żadna z nich nie okazała się wystarczająco skuteczna; obecna próba, 
podejmowana we współpracy z OBM, jest najambitniejsza: ma polegać na podwojeniu liczby 
oferowanych przedmiotów/zajęć i dużym rozszerzeniu ich pod względem dyscyplinarnym, 
tematycznym, „terytorialnym”, językowym itd., przez co wydaje się najbardziej obiecująca; 

– WW ma wykorzystać trzy atuty WAL: 1) umiejętność łączenia przeszłości 
z teraźniejszością (współcześni studenci oczekują spoglądania na przeszłość z perspektywy 
teraźniejszości), 2) nauczanie interdyscyplinarne i międzydziedzinowe, „bycie pomiędzy” 
(dobrze widoczne na tle porównawczym w skali całego kraju – nowo otwierane kierunki są 
zazwyczaj monodyscyplinarne, tymczasem WW ma być jeszcze bardziej interdyscyplinarne 
i międzydziedzinowe niż CŚ), 3) różnorodność kulturową i wielojęzyczność; 

– prezentowany obecnie dokument ma charakter roboczy i ogólny, jest przeznaczony 
głównie dla URK; jeśli koncepcja WW zyska akceptację władz UW, to w następnym kroku 
zostanie przygotowany właściwy wniosek o utworzenie kierunku studiów wraz z konkretnym 
i szczegółowym programem (przy czym wymogi dotyczące takich wniosków i procedura ich 
składania nie są jeszcze znane; zarządzenie Rektora UW w tej sprawie zostanie wydane 
prawdopodobnie pod koniec marca br.). 

Prezentacji planu dopełnił dr hab. Kaczmarczyk, przedstawiając przy tym ogólną 
informację na temat OBM. 

OBM istnieje od 1993 r., od początku ma wybitnie interdyscyplinarny profil: najpierw 
pracowali w nim głównie ekonomiści i demografowie, potem następowało rozszerzanie 
o kolejne dyscypliny/specjalności. Kadrę OBM stanowi ponad 50 osób, część z nich ma 
zatrudnienie etatowe w ramach projektów badawczych, a część współpracuje z OBM, mając 
etat w innych jednostkach UW. OBM realizuje wiele projektów, w większości 
międzynarodowych, nie ma natomiast zadań dydaktycznych (większość pracowników nie ma 
pensum dydaktycznego). Rozmowy OBM i WAL w sprawie nowego kierunku studiów trwają 
od dawna. Współpraca może być obustronnie korzystna: studenci WAL (najlepsi na UW – jak 
stwierdził dr hab. Kaczmarczyk) mogliby brać udział w projektach badawczych OBM (co jest 
zgodne z obecnym trendem dydaktycznym), a pracownicy OBM uzyskaliby, cenną dla siebie, 
możliwość kontaktu ze studentami. Wkład OBM, z ramienia którego w realizację WW 
zaangażowanych byłoby kilkanaście osób, polegałby przede wszystkim na nauczaniu 
metodologii badań społecznych i angażowaniu studentów w badania naukowe. Profil WW 
jest zgodny z 5. Priorytetowym Obszarem Badawczym (POB) w ramach programu 
„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), realizowanego na UW ze środków 
przyznanych przez MNiSW (tytuł 5. POB: W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla 
globalnych wyzwań – multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej 
mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej), w związku z czym 
można liczyć na uzyskanie finansowania z IDUB, które będzie można przeznaczyć zarówno 
na opłacenie prac przygotowawczych, jak i na realizację procesu dydaktycznego po 
uruchomieniu studiów, przy czym jednym z warunków jest to, by studia były, przynajmniej 
częściowo, anglojęzyczne. W ramach 5. POB planowane są też inne kierunki, w liczbie 2-3; 
należy szybko oszacować koszty WW, tak by kierunek ten znalazł się w budżecie IDUB (ze 
wstępnych szacunków dokonanych przez osoby zaangażowane w 5. POB wynika, że koszt 
jednego kierunku studiów to ok. 450-475 tys. zł). 

Dr hab. Olko poinformowała o planach utworzenia kolejnego, osobnego, kierunku 
studiów z inicjatywy WAL. 
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Kierunek, przygotowywany już od dwóch lat, dotyczyłby języków mniejszościowych, 
przygotowywałby do pracy badawczej lub aktywistycznej, rewitalizacyjnej, nauczycielskiej. 
Także wystartowałby w roku akademickim 2021/2022 i także obejmowałby tylko studia II 
stopnia. Byłby organizowany przez WAL w konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim, 
koszty byłyby dzielone po połowie (UJ także ma IDUB i może uzyskać finansowanie z tego 
źródła). Głównym obszarem nauczania byłyby: ze strony WAL – język kaszubski (planowane 
jest rekrutowanie studentów kaszubskich) i, w dalszej kolejności, nahuatl (jako fakultatywny 
byłby wilamowski lub dodatkowo inne języki); natomiast ze strony UJ – łemkowski i jidysz 
(rozważane są też inne, dodatkowe). Potencjalnym partnerem jest także Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu (który nauczałby w zakresie języków mniejszościowych 
niemieckich, a także katalońskiego i baskijskiego), jednak na obecnym etapie wydaje się, że 
UAM nie wejdzie do konsorcjum i uruchomi podobne studia samodzielnie. Rozważano także, 
że po stronie UW zaangażowana zostanie kadra całej uczelni, ale obecnie plan zakłada 
oparcie kierunku na WAL. Dzięki takiemu kierunkowi WAL mógłby w większym niż 
dotychczas stopniu wykorzystać w dydaktyce swój potencjał naukowy w zakresie 
problematyki języków i kultur mniejszościowych (obecnie przekaz wieloletnich doświadczeń 
i bogatych wyników badań nie jest duży). Planowane jest, że część przedmiotów byłaby 
wspólna z WW, ponieważ rysuje się „pole do wymiany”. Kierunek wpisuje się w 4. POB 
(Poszerzanie granic humanistyki – badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, 
rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka 
i kultury), ale zgłoszenie do IDUB można zrobić w pakiecie z WW. 

Przewodniczący Kordos i dr hab. Olko wymienili uwagi odnośnie do wzajemnych 
relacji obu planowanych kierunków. Przewodniczący Kordos stwierdził, że ze względu na 
różnice strukturalne kierunki powinny powstać jako osobne (a nie jako jeden), ale blisko 
współpracujące wzajemnie. Poprosił dr hab. Olko o przygotowanie analogicznego dokumentu 
(zgodnie z formularzem URK) i zapowiedział, że następnie zostanie opracowany moduł 
wspólny obu kierunków. 

Do przedstawionych planów członkowie RD zgłosili pytania i uwagi, dotyczące 
przede wszystkim: 

– relacji WW do CŚ II stopnia (dr Kamil Wielecki), 
Przewodniczący Kordos poinformował, że plan zakłada formalne zamknięcie CŚ II 

stopnia. Stwierdził, że mimo to kierunek ten będzie w praktyce kontynuowany, ponieważ 
wpisuje się on w szerszą formułę WW (nie ulegnie więc likwidacji, tylko zostanie przez WW 
„wchłonięty”). 

– nazwy WW, 
Przewodniczący Kordos oznajmił, że nazwa „wyzwania współczesności” może się jeszcze 

zmienić i że sam nie jest do niej w pełni przekonany. Dodał przy tym, że w strukturze WAL 
będzie należało utworzyć Laboratorium Śródziemnomorskie, obsługujące zarówno CŚ I 
stopnia, jak i wkład WAL w WW. 

– relacji WW do studiów II stopnia na kierunku artes liberales (AL) w zakresie 
przedmiotów zajęciowych i kadry akademickiej (dr Krzysztof Skonieczny), 

Przewodniczący Kordos poinformował, że plan zakłada, by przedmioty WW, zwłaszcza 
z dziedziny nauk społecznych, były otwarte dla AL II stopnia, a kadrę WW z ramienia WAL 
stanowili obecni wykładowcy CS II stopnia oraz chętni wykładowcy AL II stopnia. 

– zgodności efektów kształcenia między przedmiotami dla WW i AL, pozwalającej na 
korzystanie z zajęć drugiego kierunku (dr Skonieczny), 

Przewodniczący Kordos poinformował, że plan zakłada uzgodnienie efektów. 
– ewentualnych planów zatrudnienia (ze środków IDUB) nowych pracowników, którzy 

wykładaliby na WW (dr Skonieczny), 
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Przewodniczący Kordos poinformował, że nie jest planowane zatrudnienie nowych 
pracowników w związku z uruchomieniem WW i że środki z IDUB byłyby wykorzystywane 
do opłacania „nadpensum” obecnych pracowników lub umów cywilnoprawnych z osobami 
angażowanymi spoza WAL. Dr hab. Kaczmarczyk poinformował, że dla zmniejszenia 
obciążeń dydaktycznych planowane jest, by część zajęć była wspólna dla I i II roku studiów. 

– sposobów wykorzystania środków z IDUB, 
Dr hab. Olko zauważyła, że IDUB może sfinansować tylko trzy pierwsze lata studiów, 

natomiast później będzie należało mieć środki z innych źródeł. Dr hab. Kaczmarczyk 
poinformował, że środki z IDUB można przeznaczać także na zakupy aparatury 
wykorzystywanej na potrzeby dydaktyki. Dr hab. Olko poinformowała, że UW planuje 
wykupić licencję Zoom, co pozwoli na prowadzenie zajęć on-line w wysokim standardzie 
technicznym. Konieczność inwestycji aparaturowych podkreśliła dr hab. Agata Zalewska. 

– planowanej liczby studentów WW (dr Ewa Janion), 
Przewodniczący Kordos poinformował, że plan zakłada uruchomienie trzech „ścieżek” na 

studiach i przyjmowanie na każdą z nich po 10 osób. 
– badań kwestii zapotrzebowania na WW i zainteresowania nim wśród potencjalnych 

kandydatów (dr Violetta Rączewska, dr hab. Zalewska), 
Przewodniczący Kordos poinformował, że nie przeprowadzono takich badań i że nie jest 

mu wiadome, by było to potrzebne dla złożenia wniosku o utworzenie kierunku studiów. 
– otwarcia WW na studentów zagranicznych, 
Dr hab. Olko stwierdziła, że otwarcie na studentów zagranicznych jest kwestią strategiczną 

i że powinna powstać „minimalna ścieżka” anglojęzyczna umożliwiająca ukończenie studiów 
(uzyskanie tytułu) bez znajomości języka polskiego. Przewodniczący Kordos stwierdził, że 
WW naturalnie będzie przyciągało studentów zagranicznych i że wiele w tej kwestii będzie 
zależało od skutecznej promocji studiów poza Polską. Dr hab. Kaczmarczyk zauważył, że 
jego macierzysty wydział, tj. WNE, mając w ofercie liczne zajęcia anglojęzyczne, przyciąga 
w ostatnich 2-3 latach tak wiele osób z zagranicy (z różnych krajów), że na studiach II stopnia 
na niektórych kierunkach cudzoziemcy stanowią nawet ok. 70% studentów. 

– tematyki WW: 1) zawierania zagadnień kryzysu klimatycznego i 2) „profilowania 
studiów pod kątem kulturowym” w zależności od liczebności konkretnych grup imigranckich 
w Polsce (pytania przedstawicieli studentów i doktorantów), 

Przewodniczący Kordos potwierdził, że problematyka kryzysu klimatycznego będzie 
elementem programu WW (innymi zagadnieniami będą np. sekularyzacja, kryzys 
ekonomiczny, starzenie się społeczeństw). Dodał, że studia będą miały charakter 
„modułowy”, tj. będą dotyczyły różnych kultur i grup. 

– potrzeb lokalowych w związku z uruchamianiem WW (dr Rączewska, mgr Karolina 
Koper, przedstawiciele studentów i doktorantów), 

Przewodniczący Kordos poinformował, że OBM ma do dyspozycji dużą salę na Kampusie 
Ochota oraz że na WAL pozostaje do wykorzystania także przestrzeń w budynku przy ul. 
Nowy Świat 69, gdzie planowany jest remont. Przedstawiciele studentów i doktorantów 
zasygnalizowali niedogodności związane z użytkowaniem sal przy Nowym Świecie (m.in. 
sali konferencyjnej), co obniża satysfakcję ze studiów. Przewodniczący Kordos 
zaproponował, by przedstawiciele studentów i doktorantów sporządzili dla RD dokument na 
temat problemów lokalowych WAL, zawierający np. sugestie odnośnie do kierunku prac 
remontowych przy Nowym Świecie. 

Przewodniczący Kordos poinformował, że zainteresowanym może udzielić 
dodatkowych informacji indywidualnie po zakończeniu dzisiejszego posiedzenia (w tym 
przesłać dodatkowe materiały) oraz zapowiedział, że być może na następnym posiedzeniu RD 
projekt WW zostanie poddany pod głosowanie, co pozwoli złożyć go do URK. 
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Ad pkt 3. 
 

Przewodniczący Kordos poinformował, że w zeszłym tygodniu wraz z dr Janion 
uczestniczył w szkoleniu dla członków rad dydaktycznych UW, organizowanym przez 
Rektorat i URK (dodał, że URK ma już własną stronę internetową: https://urk.uw.edu.pl, na 
której znajduje się wiele informacji dotyczących rad). Oboje podzielili się z pozostałymi 
członkami RD swoimi wrażeniami z udziału w szkoleniu: przewodniczący Kordos stwierdził, 
że zwiększa się, i zwiększać będzie nadal, biurokratyzacja UW (co jest powszechnie 
konstatowane) oraz zauważył, że jednym z problemów staje się stosowanie przez Rektorat 
mało zrozumiałego żargonu prawniczego, o czym przekonują się np. studenci, gdy otrzymują 
decyzje administracyjne; dr Janion oznajmiła, że duże wrażenie zrobiła na niej różnorodność 
UW ujawniona podczas szkolenia, na tle której WAL, mimo własnej różnorodności, wydaje 
się homogeniczny. 

Odnośnie do ogólnych zasad działania rad dydaktycznych przewodniczący Kordos 
poinformował, że nie muszą one tworzyć własnych regulaminów i że będą podejmowały trzy 
typy uchwał: 1) nienumerowane, wpisywane wyłącznie do protokołu, 2) numerowane 
niepublikowane, 3) numerowane publikowane w Dzienniku UW (jest już bardzo ścisła 
instrukcja w tej sprawie). 

Odnośnie do najbliższych zadań RD przewodniczący Kordos poinformował, że 
powinna ona podjąć pięć uchwał (numerowanych publikowanych), w sprawie: 1) zasad 
dyplomowania (do 30 kwietnia br.), 2) zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 
2021/2022 (do 3 kwietnia br.), 3) koncepcji kształcenia zgodnej z misją i strategią UW, 
4) szczegółowych zasad odbywania i zaliczania praktyk zawodowych, 5) zasad 
przeprowadzania egzaminów i przystępowania do egzaminów w terminie przed główną sesją 
egzaminacyjną. 
 
 
Ad pkt 4. 
 

Przewodniczący Kordos omówił kwestie dotyczące opracowania zasad 
dyplomowania. 

Podstawą jest uchwała URK w tej sprawie. RD musi przygotować cztery uchwały, tj. 
po jednej do każdego z kierunków studiów. Zadanie w dużej mierze będzie polegało na 
przeniesieniu tego, co jest zawarte obecnie w szczegółowych zasadach studiowania na 
poszczególnych kierunkach, będzie jednak należało dopisać sporo zasad nowych, takich, 
które dotychczas miały charakter zwyczajowy, np. określić formę pracy dyplomowej. 
Zgodnie z § 4 uchwały URK proces dyplomowania będzie od przyszłego roku akademickiego 
ściśle monitorowany (RD będzie musiała wyłonić komisję, która zapozna się ze wszystkimi 
protokołami dyplomowymi i recenzjami, a następnie oceni, czy proces przebiegł prawidłowo 
pod względem formalnym, bez wnikania w kwestie merytoryczne). § 5 uchwały URK 
wymaga od rad dydaktycznych określenia maksymalnej liczby prac dyplomowych, którymi 
nauczyciel może kierować w danym roku akademickim (dla WAL nie będzie to jednak 
stanowiło problemu, ponieważ nauczyciel ma tu pod opieką średnio kilku dyplomantów 
rocznie; na WAL liczba 4-5 podopiecznych może być uznana za dużą) oraz sformułowania 
rekomendacji w sprawie zasad wliczania opieki do pensum. 

Nad postanowieniami § 5 uchwały URK odbyła się dyskusja, w której głos zabrali: 
przewodniczący Kordos, dr hab. Zalewska, dr Rączewska, dr Wielecki i przedstawicielka 
studentów. Podniesiono przede wszystkim kwestię relacji przepisów § 5 do nowego 
Regulaminu pracy na UW i nowego Regulaminu WAL. Studentka zapytała, czy będzie 
należało określić zasady odmawiania opieki nad pracą dyplomową w przypadku, gdy do 
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nauczyciela zgłosi się zbyt wielu chętnych studentów. Dr Wielecki zapytał, czy będzie 
obowiązek kierowania pracami dyplomowymi. Przewodniczący Kordos na oba pytania 
udzielił odpowiedzi przeczącej. Dodał, że opowiada się za tym, by stopień uregulowania 
spraw dyplomowania był jak najmniejszy. 

Przewodniczący Kordos powołał spośród członków RD cztery zespoły robocze celem 
przygotowania propozycji zasad dyplomowania na poszczególnych kierunkach znajdujących 
się w gestii RD, przy czym zapowiedział, że najpierw, w ciągu najbliższego półtora tygodnia, 
powstanie (z jego udziałem) propozycja zasad dla filologii nowogreckiej i że dokument ten 
będzie wzorcem/szablonem dla pozostałych trzech. 
 
 
Ad pkt 5. 
 

Przewodniczący Kordos poinformował, że URK uchwaliła zasady działania rad 
dydaktycznych na UW. Zwrócił uwagę na § 1 ust. 3, stanowiący, że przewodniczący rady 
może wyznaczyć jej sekretarza (poinformował, że funkcję sekretarza RD będzie pełniła 
dr Rączewska), oraz na § 4, stanowiący, że rada może podejmować uchwały w sposób zdalny, 
tj. w drodze głosowania korespondencyjnego przy użyciu poczty elektronicznej lub za 
pośrednictwem specjalnego modułu w systemie USOSweb (zapowiedział, że dwie najbliższe 
uchwały, tj. w sprawie zasad dyplomowania i zasad rekrutacji, RD podejmie prawdopodobnie 
w sposób zdalny oraz że będzie starał się, by jak najwięcej spraw było procedowanych 
zdalnie, a zwyczajne posiedzenia RD były zwoływane tylko wtedy, gdy to konieczne). 

Członkowie RD wymienili uwagi odnośnie do sposobu zapewnienia tajności głosowań 
w trybie zdalnym. 
 
 
Ad pkt 6. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o upoważnienie mgr. Krzysztofa Rybaka 
do opieki nad pracą licencjacką studentki Gabrieli Niemczynowicz-Szkopek. Poinformował, 
że praca będzie dotyczyła problematyki tabu w literaturze dziecięcej. Stwierdził, że 
mgr Rybak jest bardzo dobrym kandydatem, od wielu lat zajmującym się badaniami nad 
literaturą dziecięcą. 

RD w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła mgr. Krzysztofa Rybaka do 
opieki nad pracą licencjacką studentki Gabrieli Niemczynowicz-Szkopek. 
 
 
Ad pkt 7. 
 

Nie wniesiono poprawek do protokołu posiedzenia RD w dniu 30 stycznia br. Został 
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym. 
 
 
Ad pkt 8. 
 

Dr hab. Stefano Redaelli podzielił się swoimi doświadczeniami z pracy w komisji 
rekrutacyjnej w programie Erasmus, informując (i wyrażając swoje zaniepokojenie tym), że 
kilku kandydatów z kierunku AL starających się o wyjazd do Włoch i Hiszpanii uczy się 
języka włoskiego i hiszpańskiego prywatnie (odpłatnie) lub w Szkole Języków Obcych UW, 
nie wiedząc o ofercie zajęć prowadzonych w tych językach na WAL na kierunku CŚ. 
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Zaapelował o podjęcie starań, by informacja wewnętrzna o ofercie zajęciowej była 
skuteczniejsza. W odpowiedzi przewodniczący Kordos i pracownice dziekanatu 
poinformowali, że w tym przypadku główną przeszkodą nie jest brak informacji (ponieważ 
zajęcia są udostępniane dla studentów innych kierunków), tylko brak możliwości zaliczania 
zajęć obcojęzycznych jako lektoratu języka obcego równoważnego z lektoratem 
realizowanym w SzJO (jednak wkrótce przeszkody te znikną). 
 
 

Przewodniczący Kordos zamknął posiedzenie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Protokołował                                                          Przewodniczący Rady Dydaktycznej WAL 
Marek Szczypek                                                                   dr hab. Przemysław Kordos 


