
1 
 

PROTOKÓŁ 
posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” UW 

w dniu 25 czerwca 2020 r. 
 
 
 
 

Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej, tj. w formie telekonferencji z głosowaniem 
zdalnym w trakcie posiedzenia. 
 
 

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

Przewodniczący Kordos sprawdził listę obecności i stwierdził quorum. Następnie 
przystąpiono do realizacji porządku obrad. 
 

Porządek obrad (przesłany uprzednio pocztą elektroniczną): 
1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Zreferowanie głosowań obiegowych. 
3. Sprawy bieżące (w tym przygotowanie do podjęcia uchwały w sprawie zasad 

przeprowadzania egzaminów i oceniania). 
4. Upoważnienie dr. hab. Jacka Kopcińskiego (PAN) do współprowadzenia pracy 

dyplomowej pani Ingi Shemaevej. 
5. Przyjęcie protokołu posiedzenia RD z dnia 5 marca br. 
6. Wolne wnioski. 

 
 
Ad pkt 1. 
 

Przewodniczący Kordos dodał do porządku obrad dwa punkty (pod nr. 5 i 6): 
• Upoważnienie mgr. Krzysztofa Rybaka do współprowadzenia pracy dyplomowej pani 

Gabrieli Niemczynowicz-Szkopek, 
• Upoważnienie dr Karoliny Rychter do współprowadzenia pracy dyplomowej pani 

Katarzyny Dębskiej. 
(Dotychczasowe pkt. 5 i 6 zostały oznaczone jako 7 i 8). 

 
Porządek obrad z uwzględnieniem zmian: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Zreferowanie głosowań obiegowych. 
3. Sprawy bieżące (w tym przygotowanie do podjęcia uchwały w sprawie zasad 

przeprowadzania egzaminów i oceniania). 
4. Upoważnienie dr. hab. Jacka Kopcińskiego (PAN) do współprowadzenia pracy 

dyplomowej pani Ingi Shemaevej. 
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5. Upoważnienie mgr. Krzysztofa Rybaka do współprowadzenia pracy dyplomowej pani 
Gabrieli Niemczynowicz-Szkopek. 

6. Upoważnienie dr Karoliny Rychter do współprowadzenia pracy dyplomowej pani 
Katarzyny Dębskiej. 

7. Przyjęcie protokołu posiedzenia RD z dnia 5 marca br. 
8. Wolne wnioski. 

 
Porządek obrad w zmienionym brzmieniu przyjęto w głosowaniu tajnym 

przeprowadzonym za pomocą narzędzia „Ankieter”. 
 

Wynik głosowania: 
uprawnionych do głosowania: 20; quorum: 10; obecnych: 15; 
głosów oddanych: 15; głosów ważnych: 15; głosów nieważnych: 0; 
głosów za: 15; głosów przeciw: 0; głosów wstrzymujących się: 0. 

 
 
Ad pkt 2. 
 

Przewodniczący Kordos zreferował decyzje podjęte przez RD w trybie obiegowym 
(zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr 2 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 27 stycznia 
2020 r. w sprawie zasad działania rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim) od 
momentu poprzedniego posiedzenia RD: 
 

2 kwietnia br. przewodniczący Kordos przedstawił wnioski o podjęcie uchwał 
rekrutacyjnych, w sprawie: 

• warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia na kierunkach: 
antropozoologia (studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia 
nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia 
I i II stopnia), w roku akademickim 2021/2022; 

• szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia na kierunkach 
artes liberales (studia I stopnia) i filologia nowogrecka (studia I stopnia) w roku 
akademickim 2021/2022 na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza 
edukacją formalną; 

• zasad przyjmowania na studia na kierunkach: antropozoologia (studia I stopnia), artes 
liberales (studia I stopnia), filologia nowogrecka (studia I stopnia), kulturoznawstwo – 
cywilizacja śródziemnomorska (studia I stopnia), laureatów i finalistów olimpiad w roku 
akademickim 2024/2025. 

RD jednogłośnie (przy udziale 14 członków) podjęła ww. uchwały rekrutacyjne. 
 

2 kwietnia br. przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o: 

• upoważnienie dr Emilii Olechnowicz (spoza UW) do współkierowania pracą dyplomową 
studentki Anny Burakowskiej, przy jednoczesnym powołaniu dr. Michała Oleszczyka do 
pełnienia funkcji kierującego pracą. 

RD jednogłośnie (przy udziale 14 członków) zdecydowała o ww. upoważnieniu. 
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8 maja br. przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie: 

• szczegółowych zasad procesu dyplomowania na studiach na kierunkach: antropozoologia 
(studia I stopnia), artes liberales (studia I i II stopnia), filologia nowogrecka (studia 
I stopnia), kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska (studia I i II stopnia). 

RD jednogłośnie (przy udziale 15 członków) podjęła ww. uchwałę. 
 

22 maja br. przewodniczący Kordos przedstawił wnioski o podjęcie uchwał w sprawie: 

• przyjęcia i przedstawienia Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia UW koncepcji 
kształcenia na projektowanym kierunku studiów: wyzwania współczesności: studia 
kulturoznawczo-społeczne (studia II stopnia); 

• przyjęcia i przedstawienia Uniwersyteckiej Radzie ds. Kształcenia UW koncepcji 
kształcenia na projektowanym kierunku studiów: języki i kultury mniejszościowe” (studia 
II stopnia). 

RD jednogłośnie (przy udziale 14 członków) podjęła ww. uchwały. 
 
 
Ad pkt 3. 
 

Przewodniczący Kordos poinformował, że URK podjęła ostatnio uchwałę w sprawie 
wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów i oceniania na UW i że, zgodnie 
z postanowieniami ww. uchwały, RD powinna, do 30 września br., uchwalić zasady 
egzaminowania i oceniania na podlegających jej kierunkach studiów. Dodał, że wytyczne 
URK znacząco poszerzają ten obszar zagadnień w stosunku do przepisów Regulaminu 
Studiów na UW i że w związku z tym RD będzie musiała w odniesieniu do poszczególnych 
kierunków uszczegółowić lub ustanowić m.in. zasady: obecności obserwatora podczas 
egzaminu, egzaminowania w tzw. terminie zerowym, poprawiania oceny pozytywnej 
uzyskanej w tzw. pierwszym terminie, monitorowania całego procesu egzaminowania 
(przewodniczący Kordos przytoczył § 7 wytycznych, dotyczący monitorowania 
egzaminowania, i zauważył, że nakreśla on szerokie, niejasne ramy). Zapowiedział, że jeszcze 
w bieżącym miesiącu powoła zespoły do opracowania zasad na poszczególnych kierunkach 
podlegających RD i że prace rozpoczną się na przełomie sierpnia i września br. 

Przewodniczący Kordos dodał, że w najbliższym czasie można się spodziewać ze 
strony URK kolejnych wytycznych, w tym dotyczących opracowywania koncepcji 
kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, zgodnej z misją i strategią UW, więc być 
może RD będzie miała dodatkowe zadanie do wykonania przed rozpoczęciem nowego roku 
akademickiego. 

Dziekan WAL dr hab. Robert A. Sucharski, prof. ucz., w nawiązaniu do spraw 
omówionych przez przewodniczącego Kordosa, poinformował, że podczas wczorajszego 
posiedzenia Senatu UW: 

– prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia Jolanta Choińska-Mika zapowiedziała, 
że w związku z kolejną, niedawną, nowelizacją tzw. ustawy covidowej będzie nowelizowana 
uchwała URK w sprawie wytycznych dotyczących przeprowadzania egzaminów i oceniania 
(zmiany mają dotyczyć nagrywania egzaminów), 

– podjęto uchwały rekrutacyjne, dotyczące m.in. kierunków (współ)organizowanych przez 
WAL. 

Przewodniczący Kordos poinformował, że 22 czerwca br. odbyło się spotkanie URK 
z projektodawcami trzech nowych kierunków studiów na UW: dwóch, które mają być 
współorganizowane przez WAL (tj. wyzwania współczesności: studia kulturoznawczo-
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społeczne oraz języki i kultury mniejszościowe) i jednego, który ma być organizowany przez 
Wydział Polonistyki (sztuka pisania). Dzieląc się wrażeniami ze spotkania, stwierdził, że 
kierunek JiKM zostanie przez URK niewątpliwie zaakceptowany, natomiast odnośnie do 
WWSKS takiej pewności mieć nie można (WWSKS prezentowany był jako ostatni, 
i najkrócej, a URK wysyłała w jego sprawie sprzeczne sygnały; pomysłodawcy kierunku chcą 
odpowiedzieć pisemnie na wątpliwości zgłoszone przez URK i obecnie czekają na wyrażenie 
na to zgody przez przewodniczącą URK prorektor Choińską-Mikę). 

Przewodniczący Kordos poinformował/przypomniał, że 23 czerwca br. odbył się 
(skutecznie) pierwszy w historii WAL egzamin dyplomowy (na kierunku filologia 
nowogrecka) w formie zdalnej, z użyciem narzędzi informatycznych oferowanych przez 
Archiwum Prac Dyplomowych UW. Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach odbędą się 
na WAL kolejne egzaminy w tej formie (w liczbie 10-15). Polecił nauczycielom, by zapewnili 
studentów, że system egzaminów zdalnych działa dobrze. 

Wrażeniami z przywołanego egzaminu podzielili się dr Ewa Janion (recenzentka 
pracy) i prof. dr hab. Maciej Abramowicz (przewodniczący komisji egzaminacyjnej), 
potwierdzając opinię przewodniczącego Kordosa o dobrym działaniu systemu oferowanego 
przez APD. 

Przewodniczący Kordos przedstawił informację i uwagi na temat przygotowań do 
roku akademickiego 2020/2021 w kontekście obecnej epidemii: 

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś, że planowane jest przywrócenie zajęć 
dydaktycznych do normalnej formy od października br. Władze UW rozważają przesunięcie 
rozpoczęcia zajęć na połowę października. Jutro odbędzie się spotkanie kierowników 
jednostek dydaktycznych UW z prorektor Choińską-Miką, podczas którego poruszone 
zostaną kwestie sposobu organizowania zajęć w przyszłym roku. Do rozważenia 
i rozwiązania są takie sprawy, jak forma zajęć (powrót do zajęć na miejscu lub utrzymanie 
zdalności lub wprowadzenie tzw. trybu hybrydowego w różnych wariantach, np. jedna część 
grupy odbywa zajęcia na miejscu, a druga on-line, ale co tydzień się zamieniają, powrót 
studentów do zajęć na miejscu, ale utrzymanie zdalności przez wykładowców) i zachowanie 
zasad bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk i sprzętów, wietrzenie sal, uniknięcie 
tłoku w budynku). WAL podjął już przygotowania do nowego roku przy założeniu powrotu 
do zajęć na miejscu: przeliczono wstępnie pojemność sal z zachowaniem odległości 1,5 metra 
pomiędzy osobami (sala konferencyjna w budynku przy ul. Dobrej, największa sala WAL, 
pomieści w ten sposób 50 osób), zainstalowano zasobniki z płynem dezynfekującym, 
wstrzymano rejestrację na najbardziej oblegane zajęcia ogólnouniwersyteckie, tak by 
starczyło miejsc dla studentów WAL, opracowywany jest sposób takiego wyznaczania godzin 
rozpoczęcia i końca zajęć, by uniknąć tłoku w budynku. 

Dziekan Sucharski — uzupełniając wypowiedź przewodniczącego Kordosa i dzieląc 
się wiedzą uzyskaną podczas wczorajszego posiedzenia Senatu UW — zauważył, że formalne 
rozpoczęcie roku akademickiego musi, zgodnie z ustawą, nastąpić 1 października oraz 
potwierdził, że ze względu na opóźnione matury i zakłócony proces rekrutacji Rektor UW 
prawdopodobnie wyda zarządzenie stanowiące, że zajęcia rozpoczną się 15 października, 
a zakończenie rekrutacji nastąpi 18 października (tzn. do tego dnia będzie można składać 
dokumenty), co oznacza, że zajęcia rozpoczną się w praktyce dopiero 19 października 
(w poniedziałek); prawdopodobne jest także dokonanie nieznacznej modyfikacji całego 
kalendarza akademickiego, tak by uzyskać 30 tygodni zajęciowych w roku. 

Przedstawicielka studentów Marta Karpowicz zapytała za pomocą narzędzia „chat”, 
czy istnieje możliwość przedłużenia semestru zimowego. Przewodniczący Kordos udzielił 
odpowiedzi twierdzącej, zaznaczając, że choć takie przedłużenie jest prawdopodobne, to nie 
ma jeszcze decyzji w tej sprawie. 
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Przewodniczący Kordos poinformował, że przygotowywane jest przez zespół 
dziekański duże sprawozdanie z działalności WAL w 2019 r. i przedstawił podstawowe dane 
dotyczące dydaktyki, które znajdą się w tym sprawozdaniu: 

W 2019 r. WAL miał 428 studentów (według stanu na 31 grudnia), wypromował 37 
absolwentów (23 z tytułem licencjata i 14 z tytułem magistra), przyjął na studia 218 osób 
(rekordowo dużo w swojej historii) spośród 604 kandydatów (tych, którzy wnieśli opłatę 
rekrutacyjną). Zrealizowane na WAL zajęcia dydaktyczne zostały bardzo dobrze ocenione 
przez studentów w przeprowadzonej w 2019 r. ankiecie Pracowni Ewaluacji Jakości 
Kształcenia UW: spośród 307 ocen tylko 7 było poniżej 0 (czyli połowy skali), natomiast aż 
75 ocen miało wartość 2 (czyli najwyższą) (przewodniczący Kordos zauważył, że tak dobre 
oceny nie pozwalają jednak wyciągać wniosków na temat tego, co należałoby w zajęciach 
poprawić, stwierdził, że ankieta PEJK-u jest narzędziem niedoskonałym oraz 
poinformował/przypomniał, że WAL od lat rozważa wprowadzenie własnego systemu oceny 
– bardziej dokładnego i dostosowanego do specyfiki kierunków studiów organizowanych 
przez WAL). Dobrze przedstawia się wymiana studencka w 2019 r. w ramach studiów 
częściowych: 22 wyjazdy i 20 przyjazdów z 10 krajów (w poprzednich latach bilans był 
bardziej niesymetryczny, a przez to gorszy). 
 
 
Ad pkt 4. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o upoważnienie dr. hab. Jacka 
Kopcińskiego (prof. Instytutu Badań Literackich PAN) do współkierowania pracą dyplomową 
studentki Ingi Shemaevej, przy jednoczesnym powołaniu prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha do 
pełnienia funkcji kierującego pracą. Przypomniał/poinformował, że praca dyplomowa 
studentki Shemaevej powstaje od kilku lat, pod opieką obu ww. profesorów, poprzednio 
wyznaczonych przez Radę WAL. 

Dziekan Sucharski zauważył, że dr hab. Kopciński jest nie tylko pracownikiem 
naukowym IBL PAN, ale także nauczycielem akademickim Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

RD w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła dr. hab. Jacka Kopcińskiego, 
prof. IBL PAN i prof. UKSW, do współkierowania pracą dyplomową studentki Ingi 
Shemaevej, przy jednoczesnym powołaniu prof. dr. hab. Zbigniewa Klocha do pełnienia 
funkcji kierującego pracą. 
 
 
Ad pkt 5. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o upoważnienie mgr. Krzysztofa Rybaka 
(doktoranta WAL) do współkierowania pracą dyplomową studentki Gabrieli Niemczynowicz-
Szkopek, przy jednoczesnym powołaniu dr. hab. Przemysława Kordosa do pełnienia funkcji 
kierującego pracą. Przypomniał/poinformował, że na poprzednim posiedzeniu RD upoważniła 
mgr. Rybaka do samodzielnego kierowania pracą, ale okazało się, że ponieważ nie jest on 
nauczycielem akademickim UW, to może być tylko współkierownikiem pracy i należy w tej 
sytuacji dodatkowo powołać kierownika z grona nauczycieli UW. Dodał, że recenzentem 
pracy będzie dr Weronika Kostecka z Wydziału Polonistyki UW. 

RD w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła mgr. Krzysztofa Rybaka do 
współkierowania pracą dyplomową studentki Gabrieli Niemczynowicz-Szkopek, przy 
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jednoczesnym powołaniu dr. hab. Przemysława Kordosa do pełnienia funkcji kierującego 
pracą. 
 
 
Ad pkt 6. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o upoważnienie dr Karoliny Rychter 
(spoza UW) do współkierowania pracą dyplomową studentki Katarzyny Dębskiej, przy 
jednoczesnym powołaniu dr Doroty Łagodzkiej do pełnienia funkcji kierującej pracą. 
Przypomniał/poinformował, że dr Rychter, mimo że nie jest nauczycielem akademickim UW, 
współpracuje z WAL oraz Wydziałem Filozofii i Socjologii. 

RD w głosowaniu jawnym większością głosów (przy jednym głosie wstrzymującym 
się) upoważniła dr Karolinę Rychter do współkierowania pracą dyplomową studentki 
Katarzyny Dębskiej, przy jednoczesnym powołaniu dr Doroty Łagodzkiej do pełnienia 
funkcji kierującej pracą. 
 
 
Ad pkt 7. 
 

Nie wniesiono poprawek do protokołu posiedzenia RD w dniu 5 marca br. Przyjęto go 
w głosowaniu tajnym przeprowadzonym za pomocą narzędzia „Ankieter”. 
 

Wynik głosowania: 
uprawnionych do głosowania: 20; quorum: 10; obecnych: 15; 
głosów oddanych: 14; głosów ważnych: 14; głosów nieważnych: 0; 
głosów za: 13; głosów przeciw: 0; głosów wstrzymujących się: 1. 

 
 
Ad pkt 8. 
 

Dr Łagodzka zapytała, czy jeśli w przyszłym roku akademickim nastąpi powrót do 
zajęć na miejscu, będzie jednak możliwość prowadzenia niektórych z nich zdalnie, w sytuacji, 
gdy wykładowca będzie spoza Warszawy, a jego przyjazdy byłyby zbyt trudne lub 
kosztochłonne; poinformowała, że jeden z przedmiotów na kierunku antropozoologia będzie, 
w zastępstwie dr. Thurstona Clevelanda Hicksa, prowadzony przez osobę z Monachium, 
dlatego preferowany jest w tym przypadku tryb zdalny. 

Przewodniczący Kordos udzielił odpowiedzi twierdzącej, dodając, że być może będzie 
możliwe również takie rozwiązanie, że wykładowca będzie prowadził zajęcia zdalnie, 
a studenci będą gromadzili się w sali dydaktycznej, choć — jak stwierdził — jeśli taka forma 
zajęć stałaby się powszechniejsza, to wskazane byłoby doposażenie co najmniej jednej sali 
w lepszy sprzęt audiowizualny. (Prof. Abramowicz zauważył, że zajęcia w takim trybie od lat 
skutecznie prowadzi prof. dr hab. Jan Miernowski). 

Przewodniczący Kordos stwierdził ponadto, że jeśli tzw. tryb hybrydowy miałby być 
stosowany na szerszą skalę, i wielu studentów miałoby danego dnia zajęcia raz na miejscu, 
innym razem zdalnie, to warto byłoby przygotować specjalne miejsce, w którym studenci ci 
mogliby odbywać zajęcia on-line bez konieczności krążenia między domem i uczelnią; 
zapewnienie takiego miejsca byłoby jednak trudne. 

Dziekan Sucharski przyznał, że biorąc pod uwagę obecne prognozy odnośnie do 
rozwoju epidemii, nie wierzy w możliwość powrotu do zajęć na miejscu już w październiku 
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br., stwierdził, że tryb hybrydowy jest niedobry, ponieważ wielu studentów WAL ma bardzo 
zindywidualizowany plan zajęć, i opowiedział się za utrzymaniem trybu zdalnego aż do 
momentu, gdy możliwy będzie powrót do normalnych i bezpiecznych zajęć na miejscu. 
(Stanowisko dziekana Sucharskiego poparła dr Łagodzka). 

Przewodniczący Kordos przypomniał, że jutro odbędzie się spotkanie z prorektor 
Choińską-Miką w sprawie sposobu organizowania zajęć w przyszłym roku akademickim 
i stwierdził, że można ze strony Rektoratu spodziewać się instrukcji, które będą 
obowiązywały na całym UW, ale — jak zauważył — dużo będzie zależało także od MNiSW, 
które jednak na razie nie daje jednoznacznych sygnałów. Zaznaczył, że tymczasem należy 
przygotowywać się na wszystkie ewentualności (i tak WAL postępuje) i — podobnie jak 
dziekan Sucharski — stwierdził, że obecnie najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest 
utrzymanie trybu zdalnego (jest on już wszystkim dobrze znany, natomiast powrót do sal 
dydaktycznych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego byłby technicznie 
trudniejszy). 

Niektórzy członkowie RD wymienili uwagi odnośnie do pojemności sal 
dydaktycznych w budynkach WAL. 

Dr Kamil Wielecki zauważył, że podczas epidemii każda forma zajęć wiąże się 
z pewnymi wyzwaniami i problemami i że jednym z nich jest prowadzenie zajęć w sytuacji, 
gdy część grupy przebywa w sali, a część jest on-line – wykładowca ma wtedy trudność, by 
równie dobrze panować nad obiema częściami grupy. 

Dr Łagodzka wyraziła nadzieję, że obecna sytuacja stanie się czynnikiem 
motywującym do unowocześnienia sprzętu multimedialnego na WAL – i o takie 
unowocześnienie zaapelowała. 

Do wniosku dr Łagodzkiej odnieśli się przewodniczący Kordos i dziekan Sucharski. 
Przewodniczący stwierdził, że pomocna mogłaby się okazać sama zmiana systemu 
operacyjnego. Dziekan poinformował, że kwestia zwiększonych potrzeb sprzętowych była 
omawiana na wczorajszym posiedzeniu Senatu UW, gdy jeden z dziekanów zapytał zespół 
rektorski, czy jest możliwe dofinansowanie z budżetu centralnego UW zakupu sprzętu i gdy 
padła odpowiedź, że będzie o to trudno, ponieważ UW ma mniejszy budżet niż rok temu, 
a sprzęt komputerowy i multimedialny ostatnio znacznie podrożał. Dziekan Sucharski 
oznajmił, że jest świadom potrzeby unowocześnienia sprzętu stanowiącego wyposażenie 
WAL, ale duże zakupy (np. laptop dla każdego wykładowcy) nie są możliwe oraz zauważył, 
że co jakiś czas pewne zakupy są jednak dokonywane (np. ostatnio zakupiono nowe 
projektory). 

Przewodniczący Kordos zapowiedział, że kolejne posiedzenie RD odbędzie się, 
w formie zdalnej, prawdopodobnie na przełomie sierpnia i września br. oraz złożył członkom 
RD życzenia miłego lata. 
 
 

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


