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Protokół 

z posiedzenia Rady Wydziału Historii  

w dniu 2 czerwca 2021 r. 

 

 

PRZEWODNICZYŁ: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, dziekan Wydziału Historii 

PROTOKOŁOWAŁA: mgr Monika Kwiecień, Sekretariat Wydziału Historii  

 

PRZEWODNICZĄCY otworzył zdalne posiedzenie Rady Wydziału, odbywające się za 

pośrednictwem platformy Google Meet. Lista obecności została wypełniona w systemie Ankieter 

(załącznik 1)1. PRZEWODNICZĄCY stwierdził obecność stanowiącą wymagane kworum.  

Posiedzenie było nagrywane. Jakość połączenia była dobra. 

 

Ad 1 

PRZEWODNICZĄCY poprosił uczestników posiedzenia o powstanie i uczczenie minutą ciszy 

zmarłego 28 maja nestora historyków polskich, byłego dyrektora Instytutu Historycznego, dziekana 

Wydziału Historycznego i rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Henryka SAMSONOWICZA. 

Następnie przekazał informację o uroczystościach pogrzebowych. 

PRZEWODNICZĄCY zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku uwag 

przystąpiono do głosowania za pośrednictwem systemu Ankieter. Rada Wydziału przyjęła porządek 

obrad bez zmian (w głosowaniu wzięło udział 40 z 72 uprawnionych: 39 głosów za, 0 przeciw, 

1 wstrzymujący się): 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału z dn. 7.04.2021. 

3. Informacje Dziekana, w tym m.in.: 

a) zasady liczenia pensum; 

b) wszczęcie postępowania awansowego na stanowisko profesora uczelni:  

- dr hab. Marcin Pauk, 

- dr hab. Piotr Węcowski. 

4. Informacje Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 

5. Sprawozdanie Dziekana z działalności Wydziału w 2020 roku 

1) opinia Rady Wydziału w sprawie Sprawozdania Dziekana, 

2) ocena wykonywania przez dziekana jego obowiązków, 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia Misji Wydziału Historii oraz Planu rozwoju Wydziału Historii. 

7. Opinia Rady Wydziału na temat utworzenia na Wydziale Historii Interdyscyplinarnego 

Zespołu Humanistyki Cyfrowej (kierownik: dr hab. Aneta Pieniądz). 

8. Rozstrzygnięcia konkursów (w ramach realizacji projektu NAWA – Profesura gościnna).  

9. Opinia w sprawie zatrudnienia: 

1) prof. Romualda Turkowskiego na czas określony w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. 

2) prof. Adama Ziółkowskiego na czas określony w niepełnym wymiarze czasu 

pracy. 

10. Sprawy „Przeglądu Historycznego”. 

11. Wolne wnioski 

 

                                                           
1 Nieobecność usprawiedliwił pisemnie prof. M. KOPCZYŃSKI. Listy obecności nie wypełnili biorący udział 

w posiedzeniu prof. prof. J. CHOIŃSKA-MIKA, A. MARKOWSKI, R. WIŚNIEWSKI. 
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Ad 2 

Do protokołu z posiedzenia RW w dniu 5.05.2021 r. zgłoszono drobne uwagi, które zostały 

uwzględnione. Podczas obrad nie było dodatkowych uwag, przystąpiono więc do głosowania.  

Oddano 41 głosów: 39 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Protokół został przyjęty. 

 

Ad 3 

3.1. Sprawy administracyjne i organizacyjne 

PRZEWODNICZĄCY i prof. P. ŻMUDZKI przekazali zaktualizowaną informację o uroczystościach 

pogrzebowych prof. H. SAMSONOWICZA.  

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że w wyniku wyborów uzupełniających do Rady Wydziału 

w grupie innych nauczycieli akademickich weszła dr Katarzyna WAGNER. RW liczy obecnie 

72 osoby. 

W 3 toczących się obecnie postępowaniach konkursowych wpłynęło dużo zgłoszeń, kandydaci 

reprezentują wysoki poziom.  

PRZEWODNICZĄCY zachęcił do skorzystania z możliwości ubiegania się o grant w ramach POB IV 

„Przekraczanie granic humanistyki” w ramach konkursu „Nowe Idee”.   

14 czerwca odbędzie się spotkanie szkoleniowe dla pracowników naukowych bez doświadczenia 

w składaniu wniosków do NCN. Po analogicznych warsztatach dla doktorantów liczba złożonych 

wniosków znacznie wzrosła. 

1 czerwca lektorium Biblioteki Wydziału Historii zostało otwarte dla czytelników z zachowaniem 

reżimu sanitarnego. 

PRZEWODNICZĄCY poinformował o dalszych pracach nad rozbudową strony internetowej WH 

w wersji anglojęzycznej. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do p. A. IGNATOWICZ-BOCIAN.  

 

3.2. Zasady liczenia pensum i informacje KJD 

PRZEWODNICZĄCY podziękował zespołowi Rady Dydaktycznej pod przewodnictwem prof. 

A. PIENIĄDZ, który przygotował „Rekomendacje Rady Dydaktycznej dotyczące metod 

optymalizacji polityki pensowej z zachowaniem wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Historii”. 

Uchwałę RD w tej sprawie udostępniono z wyprzedzeniem członkom RW. PRZEWODNICZĄCY 

zapowiedział publikację odpowiednich zarządzeń, opracowanych przez niego i prodziekana 

P. SZLANTĘ. Zarządzenia mają obowiązywać przez jeden rok akademicki, potem nastąpi ewaluacja 

ich efektów.  

PRZEWODNICZĄCY przekazał głos prof. P. SZLANCIE, który przedstawił informacje kierownika 

jednostki dydaktycznej. Omówił przygotowania do nowego roku akademickiego. Podziękował 

nauczycielom akademickim, którzy przeprowadzili zaległy objazd naukowy dla II roku licencjatu na 

kierunku „historia”, i zapowiedział starania o to, by zrekompensować studentom straty spowodowane 

przez zdalną z konieczności formę objazdu w postaci nieobligatoryjnych zajęć wyrównawczych. 

Przedstawił krótko działania promujące studia II stopnia na kierunku „historia”.  

Zgodnie z rekomendacjami Rady Dydaktycznej zapowiedział utrzymanie limitu 5 osób niezbędnych 

do uruchomienia seminarium dyplomowego, górny pułap będzie stanowiło 12 osób. Jedynie 

5 seminariów będzie prowadzonych przez co najmniej dwie osoby. Opinia Biura Prawnego UW 

jednoznacznie wskazuje, że zajęcia niespełniające dolnego limitu nie mogą być częściowo rozliczane 

w ramach pensum.  
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PRZEWODNICZĄCY zapytał o pytania i uwagi. 

Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA przypomniała, że ostateczne decyzje dotyczące pensum wydają dziekani, 

którzy mogą wykorzystać rekomendacje Rady Dydaktycznej w tej sprawie. 

 

Ad 4 

Informacje KJD zostały przedstawione w punkcie 3.2.  

 

Ad 5 

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że w związku z głosowaniem nad „Sprawozdaniem Dziekana 

za rok 2020” i oceną wykonywania obowiązków przez dziekana w tym okresie kolegium dziekańskie 

wyłączy się z obrad. Na wzór procedury z posiedzenia Senatu rozpatrującego sprawozdanie rektora, 

przewodniczenie obradom Rady Wydziału przejął w tym punkcie jej najstarszy członek, prof. dr hab. 

A. ZIÓŁKOWSKI.  

Prof. A. ZIÓŁKOWSKI poprosił o pytania i uwagi do sprawozdania dziekana.  

Prof. A. WOLICKI zapytał o to, czy na kolejnym posiedzeniu RW będą omawiane sprawy finansowe 

i jaką politykę władze UW prowadzą w sprawie podziału subwencji ministerialnej. 

PRZEWODNICZACY wyjaśnił, że RW musi do końca czerwca zaopiniować plan rzeczowo- 

-finansowy, który nie jest gotowy, ponieważ wciąż nie jest znana wysokość subwencji dla WH. Co do 

drugiej kwestii nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska władz uczelni.  

Prof. B. BRZOSTEK i prof. A. WOLICKI spytali o przyczyny wysokiego drop-outu na I roku studiów 

I stopnia. Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA zapowiedziała przeprowadzenie badania motywacji studentów. 

Prof. A. PIENIĄDZ na podstawie danych z lat 2012-2019 stwierdziła, że drop-out na I roku studiów 

I stopnia na kierunku „historia” wynosi ok. 40% i jest zjawiskiem systemowym. Jest wyższy na 

studiach zaocznych, z wyjątkiem obecnego roku akademickiego, na co wpłynął zdalny tryb zajęć. Na 

studiach II stopnia drop-out wynoszący ok. 20% spadł do zera. Zwiększenie liczby studentów nie 

odbije się na poziomie studiów, ponieważ kryteria rekrutacyjne są bardzo wysokie (m.in. rozszerzona 

matura z historii). Problemem pozostaje fakt, że za mało absolwentów studiów I stopnia na kierunku 

„historia” podejmuje studia na II stopniu (70:50).  

Po zakończeniu dyskusji kolegium dziekańskie opuściło posiedzenie. Nagrywanie obrad na potrzeby 

protokołu zostało przerwane. 

5.1. Przewodniczący obradom prof. A. ZIÓŁKOWSKI zapytał, czy są uwagi do sprawozdania 

Dziekana za rok 2020. Wobec braku głosów zarządził głosowanie.  

Głosowało 43 członków RW. Oddano 36 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się. Sprawozdanie 

dziekana za rok 2020 zostało przyjęte.  

5.2. W obliczu braku uwag w kwestii oceny wykonywania obowiązków przez dziekana Wydziału 

Historii w 2020 r. prof. A. ZIÓŁKOWSKI zarządził głosowanie.  

Oddano 43 głosy: 34 za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. 

Prof. A. ZIÓŁKOWSKI poprosił kolegium dziekańskie o powrót i przekazał prowadzenie posiedzenia 

PRZEWODNICZĄCEMU. Wznowiono nagrywanie obrad.  

 

Ad 6 

Na bieżącym posiedzeniu Rady Wydziału nie zgłoszono nowych uwag do dyskutowanego już projektu 

„Misji Wydziału Historii” i „Planu rozwoju Wydziału”. Oba projekty po naniesieniu poprawek zostały 
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z wyprzedzeniem udostępnione członkom RW.  

6.1. W głosowaniu nad uchwaleniem „Misji Wydziału Historii” padły 43 głosy: 32 za, 2 przeciw, 

8 wstrzymujących się, 1 nieważny. Uchwała została przyjęta. 

6.2. W głosowaniu nad zaopiniowaniem „Planu rozwoju Wydziału” oddano 43 głosy: 32 za, 2 przeciw, 

8 wstrzymujących się, 1 nieważny. Uchwała została przyjęta. 

 

Ad 7 

Wobec braku uwag do projektu utworzenia Interdyscyplinarnego Zespołu Humanistyki Cyfrowej 

uchwały przystąpiono do głosowania.  

Oddano 44 głosy: 33 za, 6 przeciw, 5 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. 

 

Ad 8 

PRZEWODNICZACY przedstawił wyniki konkursu na 2 stanowiska adiunktów i 2 stanowiska 

asystentów w grupie pracowników badawczych w projekcie NAWA – Profesura Gościnna „Miejsca, 

ludzie, wydarzenia: innowacje, badania z zakresu przestrzennej humanistyki dla wsparcia interpretacji 

i wyjaśniania” pod kierunkiem prof. F. HARVEYA. Komisja konkursowa zarekomendowała 

zatrudnienie 4 osób. Jeden z kandydatów wyłonionych w konkursie wycofał się, w związku z czym 

głosowano 3 kandydatury.  

8.1. W głosowaniu w sprawie zatrudnienia dr Wiesławy DUŻY wzięło udział 45 członków RW. 

Oddano 35 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się, 2 nieważne. Uchwała została przyjęta. 

8.2. W głosowaniu w sprawie zatrudnienia dr Elżbiety KWIECIŃSKIEJ wzięło udział 46 członków 

RW. Oddano 35 głosów za, 5 przeciw, 6 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. 

8.3. W głosowaniu w sprawie zatrudnienia dr Marty KUŹMY wzięło udział 45 członków RW. Oddano 

36 głosów za, 4 przeciw, 5 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. 

 

Ad 9 

PRZEWODNICZĄCY przedstawił Radzie Wydziału propozycję zatrudnienia na czas określony 

w niepełnym wymiarze czasu pracy dwóch pracowników WH, którzy z dniem 30 września 2021 r. 

przejdą na emeryturę: prof. dr. hab. R. TURKOWSKIEGO i prof. dr. hab. A. ZIÓŁKOWSKIEGO. 

Uzasadnieniem są zarówno aktywność naukowa i publikacyjna, jak i osiągnięcia dydaktyczne. Nie 

zgłoszono uwag do żadnego z projektów. 

9.1. W głosowaniu w sprawie ponownego zatrudnienia prof. R. TURKOWSKIEGO wzięło udział 

44 członków RW. Oddano 38 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się. Uchwała została przyjęta. 

9.2. W głosowaniu w sprawie ponownego zatrudnienia prof. A. ZIÓŁKOWSKIEGO wzięło udział 

45 członków RW. Oddano 37 głosów za, 5 przeciw, 3 wstrzymujące się. Uchwała została przyjęta. 

 

Ad 10 

PRZEWODNICZĄCY przedstawił sytuację „Przeglądu Historycznego”. Czasopismo jest własnością 

Towarzystwa Miłośników Historii, które wydaje je razem z Wydziałem Historii Uniwersytetu 

Warszawskiego. Większość budżetu związanego z publikacją PH pochodzi od TMH, sama redakcja 

tradycyjnie związana jest ze środowiskiem historyków UW. W bieżącym roku upływa 3-letnia 

kadencja redakcji pod kierunkiem prof. K. SKWIERCZYŃSKIEGO. PRZEWODNICZĄCY 
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stwierdził, że „Przegląd Historyczny” jako czasopismo o ponadstudziesięcioletniej tradycji powinien 

być sztandarowym pismem polskiej historiografii, rozpoznawalnym również poza Polską jako forum 

dyskusji historycznych, i potrzebuje pełniejszej realizacji swojego potencjału. Powiadomił, że 

zaproponował objęcie stanowiska redaktora naczelnego obecnemu członkowi zespołu redakcyjnego, 

prof. M. JANICKIEMU, który propozycję przyjął. Kandydaturę prof. M. JANICKIEGO zgłosił 

również – w imieniu całej obecnej redakcji – prof. K. SKWIERCZYŃSKI. PRZEWODNICZĄCY 

zapowiedział, że w ciągu letnich miesięcy będzie wspólnie z prof. M. JANICKIM prowadził rozmowy 

z osobami, które zostaną zaproponowane do redakcji PH nadchodzącej kadencji. 

PRZEWODNICZĄCY zapytał o uwagi do tego punktu. 

Poruszono kwestię punktacji i starań o jej podniesienie (obecnie 70 pkt). Odnosząc się do informacji 

PRZEWODNICZĄCEGO, prof. M. JANICKI podziękował za zaszczytną propozycję i zapowiedział 

dyskusję nad przyszłością „Przeglądu Historycznego” na forum Rady Wydziału  na początku nowego 

roku akademickiego.   

 
Ad 11 

PRZEWODNICZĄCY poinformował, że w tramach projektów IDUB „Global History” i „Ancient 

Society in Action” możliwe jest uruchomienie studiów magisterskich w jęz. angielskim. Ponadto UW 

otworzy niebawem konkurs na dofinansowanie nowych anglojęzycznych kierunków studiów II stop-

nia. Poszerzenie oferty wydziału o studia specjalistyczne jest warte starań. Prof. D. KOŁODZIEJ-

CZYK, kierownik działania „Global History”, przedstawił Radzie Dydaktycznej pierwszą wersję 

koncepcji kształcenia. Pracownicy Zakładu Historii Starożytnej koordynują przygotowanie analo-

gicznej koncepcji kształcenia z historii starożytnej we współpracy z licznymi partnerami na UW.  

Prace i dyskusję Rady Dydaktycznej nad projektem studiów na kierunku „Global History and 

Antropology” przedstawiła prof. J. CHOIŃSKA-MIKA. Ponieważ w kompetencji Rady Dydaktycznej 

leżą kwestie merytoryczne, szczególnej rozwagi wymaga zapewnienie finansowania potencjalnego 

kierunku.  

PRZEWODNICZĄCY zauważył, że oba projekty mają charakter pilotażowy, a w razie uruchomienia 

kierunków studiów nie sposób przewidzieć nawet, czy spotkają się z wystarczającym odzewem 

studentów. Obie inicjatywy mogą jednak stanowić dogodny test dla przyszłych starań o uruchomienie 

anglojęzycznych studiów z zakresu historii Polski i Europy Środkowej. 

Prof. D. KOŁODZIEJCZYK zauważył, że należy wykorzystać środki w ramach IDUB i wiązać 

przyszłość kierunku ze współpracą międzynarodową. Byłyby to studia interdyscyplinarne, łączące 

historię i antropologię kulturową.  

Prof. D. KOŁODZIEJCZYK poruszył ponadto kwestię obowiązkowości szczepień wśród studentów 

z perspektywy powrotu do kształcenia stacjonarnego. PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że przepisy nie 

dopuszczają obligatoryjności szczepień, wydział stara się zachęcać wszystkich zainteresowanych do 

dobrowolnego zaszczepienia się. 

Prof. M. STĘPIEŃ poruszył problemy związane z przewlekłą procedurą zakupową w ramach środków 

na badania. PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że restrykcje są m.in. wynikiem wprowadzenia nowej 

ustawy o zamówieniach publicznych.  

 

PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie Rady Wydziału Historii UW.  

 

Przewodniczący Rady Wydziału Historii UW Protokolantka 
 

 

dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò mgr Monika Kwiecień 
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Załącznik 1. Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Historii w dniu 2.06.2021 r. 

(system Ankieter) 

 

1. Agnieszka Bartoszewicz 

2. Katarzyna Błachowska 

3. Konrad Bobiatyński 

4. Błażej Brzostek 

5. Jarosław Czubaty 

6. Julia Doroszewska 

7. August Grabski 

8. Agnieszka Janiak-Jasińska 

9. Marek Janicki 

10. Andrzej Janowski 

11. Katarzyna Jóźwik 

12. Dobrochna Kałwa 

13. Tomasz Kizwalter 

14. Dariusz Kołodziejczyk 

15. Alicja Kulecka 

16. Michał Leśniewski 

17. Piotr Majewski 

18. Anna Michałowska-Mycielska 

19. Maciej Mycielski 

20. Grzegorz Myśliwski 

21. Łukasz Niesiołowski-Spano 

22. Paweł Nowakowski 

23. Aleksandra Oniszczuk 

24. Grzegorz  Pac 

25. Marcin Pauk 

26. Marek Pawełczak 

27. Aneta Pieniądz 

28. Maciej Ptaszyński 

29. Konrad Rokicki 

30. Jacek Rzepka 

31. Jolanta Sikorska-Kulesza 
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32. Krystyna Stebnicka 

33. Marek Stępień 

34. Grażyna Szelągowska 

35. Piotr Szlanta 

36. Ewa Szutkowska 

37. Izabela Śliwińska-Słomska 

38. Piotr Ugniewski 

39. Katarzyna Wagner 

40. Barbara Wagner 

41. Piotr Węcowski 

42. Aleksander Wolicki 

43. Marzena Zawanowska 

44. Adam Ziółkowski 

45. Paweł Żmudzki 

 

Stali goście 

1. Paulina Bełdyga  

2. Agata Ignatowicz-Bocian 

3. Konrad Kwaczyński 

4. Monika Kwiecień 

 


