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PROTOKÓŁ 
posiedzenia Rady Dydaktycznej Wydziału „Artes Liberales” UW 

w dniu 30 stycznia 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. Prezentacja członków RD WAL UW. 
3. Informacja o zadaniach RD na najbliższe miesiące. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku 2020/2021. 
5. Opinia RD dotycząca upoważnienia prof. dr. hab. Jacka Leociaka (Instytut Badań 

Literackich PAN) do współkierowania pracą magisterską Pani Karoliny Rosołek. 
6. Wolne wnioski. 

 
 
Ad pkt 1. 
 

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

Odbyła się prezentacja wszystkich członków RD, ze wskazaniem przede wszystkim 
ich kompetencji/zainteresowań naukowych, miejsca/funkcji w strukturach WAL i UW, 
zasług/dokonań dla WAL i UW (członkowie uczestniczący w posiedzeniu przedstawili się 
samodzielnie, natomiast sylwetki osób nieobecnych zaprezentował przewodniczący Kordos, 
informując ponadto, że w RD pozostaje nieobsadzone jedno miejsce – dla studenta 
reprezentującego filologię nowogrecką; wyraził przy tym nadzieję, że przedstawiciel tego 
kierunku zostanie wybrany wkrótce i że weźmie on udział w następnym posiedzeniu). 

Przewodniczący Kordos oznajmił, że w posiedzeniach RD będą — jego decyzją — 
uczestniczyli także stali goście: mgr Karolina Koper i dr Violetta Rączewska (reprezentujące 
dziekanat WAL) oraz prof. dr hab. Paweł Stępień. Dodał, że na poszczególne posiedzenia 
mogą być zapraszane także inne osoby spoza składu RD. 

Przewodniczący Kordos poinformował/przypomniał, że bieżąca kadencja RD upływa 
wraz z końcem 2020 r. 
 
 
Ad pkt 3. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił informację o zadaniach RD: 
– RD jest nowym tworem, powołanym na mocy postanowień nowego Statutu UW oraz 

nowego Regulaminu Studiów na UW, 
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– RD przejmuje część kompetencji Rady WAL (tj. kompetencje w zakresie spraw 
dydaktyki I i II stopnia) oraz kompetencje dotychczasowego Wydziałowego Zespołu 
Zapewniania Jakości Kształcenia, 

– głównym celem powołania rad dydaktycznych jest „wzmocnienie” i „docenienie” 
podległych im spraw (obrazuje to np. skład RD, w którym ponad 1/3 członków stanowią 
studenci i doktoranci), 

– RD będzie funkcjonowała w relacjach z Uniwersytecką Radą ds. Kształcenia (nowo 
utworzoną na szczeblu centralnym UW, z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia 
jako przewodniczącym) oraz Kierownikiem Jednostki Dydaktycznej (również nowo 
powołanym, stanowiącym funkcję paralelną do prodziekana ds. studenckich, przy czym na 
danym wydziale może być wielu KJD); URK będzie koordynowała sprawy dydaktyczne 
w skali ogólnej i dawała radom dydaktycznym wytyczne/zadania odnośnie do 
poszczególnych kierunków, które tym radom podlegają (np. w najbliższych miesiącach 
będzie to opracowanie zasad dyplomowania oraz przepisów zastępujących szczegółowe 
zasady studiowania, które znikną w przyszłym roku akademickim), natomiast KJD będzie 
przede wszystkim podejmował decyzje w kwestiach jednostkowych. 

Przewodniczący Kordos zachęcił do lektury § 5 i § 4 Regulaminu Studiów na UW, 
definiujących zadania, odpowiednio, rad dydaktycznych i URK. 
 
 
Ad pkt 4. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie opłat za 
usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. (Dokumentacja w tej sprawie została 
uprzednio przesłana członkom RD pocztą elektroniczną). 

Poinformował, że — zgodnie z wieloletnią praktyką WAL — proponowane opłaty 
mają najniższą możliwą (tj. przewidzianą przez przepisy prawne) wysokość i że są równe 
w odniesieniu do wszystkich kierunków studiów (dodał, że prof. dr hab. Joanna Pijanowska, 
nieobecna na dzisiejszym posiedzeniu, stwierdziła, że należałoby rozważyć zróżnicowanie 
wysokości opłat w zależności od kierunku i oznajmił, że sam jest przeciwny temu). Zauważył, 
że opłaty mają charakter „motywujący” i ewentualnie „karzący”, tzn. każdy student WAL na 
każdym kierunku ma możliwość ukończenia studiów bez ponoszenia tych opłat, ponieważ są 
one pobierane tylko wtedy, gdy studentowi coś się nie powiedzie (np. gdy musi powtarzać 
rok). Dodał, że wyjątkiem są ci cudzoziemcy, którzy muszą, na mocy prawa, studiować 
odpłatnie, przy czym na WAL opłaty te także są ustalane na poziomie minimalnym, 
a dodatkowo władze WAL występują do Rektoratu o dalsze zmniejszenie tych opłat. 

Nad zaprezentowanymi tabelami opłat przeprowadzono dyskusję, w której głos zabrali 
kolejno: studentka Marta Karpowicz, dr Ewa Janion, studentka Amel Mana i dr Krzysztof 
Skonieczny oraz, odnoszący się do ich wypowiedzi, przewodniczący Kordos. Studentka 
Karpowicz podniosła kwestię ewentualnych opłat za zajęcia terenowe, odbywane poza 
Warszawą (przewodniczący Kordos zauważył, że to inna kategoria opłat od omawianych na 
dzisiejszym posiedzeniu, ale stwierdził, że podniesiona przez studentkę kwestia powinna 
zostać przedyskutowana). Dr Janion stwierdziła, że wysokość opłaty za niezaliczone zajęcia 
nieobjęte programem studiów powinna być uzależniona nie od liczby punktów ECTS, a od 
liczby godzin (przewodniczący Kordos stwierdził, że propozycję tę należy przemyśleć i że 
być może taka zmiana zostanie wprowadzona za rok; na marginesie dodał, że Rektorat 
wkrótce wprowadzi zakaz znacznego przekraczania 60 punktów ECTS w realizacji etapu 
studiów, tak by zwalczyć zjawisko „podbijania” średniej ocen z etapu dzięki zaliczaniu 
łatwych przedmiotów, i że w takich przypadkach władze jednostki dydaktycznej będą mogły 
przepinać przedmiot z etapu do programu; drobne uwagi w kwestii przekraczania progu 60 
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punktów ECTS przedstawili studentka Mana, dr Janion i dr Skonieczny). Dr Skonieczny 
stwierdził, że drugi punkt tabel opłat (dotyczący powtarzania zajęć) jest zbyt rozbudowany 
oraz że zbędne i mylące jest używanie tam określeń „semestralny” i „roczny” w odniesieniu 
do przedmiotów, skoro są one określone także przez liczbę godzin, ważniejszą dla 
scharakteryzowania wymiaru zajęć (przewodniczący Kordos poinformował, że postać tabel 
jest dostosowana do pochodzących z Rektoratu — bardzo licznych i skomplikowanych — 
wzorów formularzy decyzji administracyjnych wydawanych w sprawie opłat i stwierdził, że 
lepszym rozwiązaniem od zmieniania tabel będzie dołączenie krótkiego przewodnika do 
nich). 

RD w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie opłat za usługi 
edukacyjne w roku akademickim 2020/2021. 
 
 
Ad pkt 5. 
 

Przewodniczący Kordos przedstawił wniosek o upoważnienie prof. dr. hab. Jacka 
Leociaka (Instytut Badań Literackich PAN) do współkierowania pracą magisterską studentki 
Karoliny Rosołek (kierunek artes liberales) (przy jednoczesnym powołaniu dr. Przemysława 
Kanieckiego do pełnienia funkcji kierownika pracy). Poinformował, że praca będzie 
dotyczyła Holocaustu w kontekście literatury. Na marginesie dodał, że na razie nie wiadomo, 
jak będzie rozwiązywana kwestia powoływania recenzentów prac dyplomowych. 

RD w głosowaniu jawnym jednogłośnie upoważniła prof. dr. hab. Jacka Leociaka 
(Instytut Badań Literackich PAN) do współkierowania pracą magisterską studentki Karoliny 
Rosołek (kierunek artes liberales) (przy jednoczesnym powołaniu dr. Przemysława 
Kanieckiego do pełnienia funkcji kierownika pracy). 
 
 
Ad pkt 6. 
 

Przewodniczący Kordos zapowiedział, że następne posiedzenie RD odbędzie się 
5 marca br., ok. godz. 13.00, i że prawdopodobnie będzie dotyczyło m.in. dyskusji nad 
uruchomieniem nowego kierunku studiów (bazującego na II stopniu kulturoznawstwa – 
cywilizacji śródziemnomorskiej) oraz że w związku z tym udział w posiedzeniu wezmą 
goście spoza WAL. 

Następnie naradzono się odnośnie do miejsca odbywania posiedzeń RD oraz 
skorelowania ich terminów z terminami posiedzeń Rady WAL. 
 
 

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


