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Protokół 
z posiedzenia Rady Wydziału Historii 

w dniu 1 grudnia 2021 r. 
 
PRZEWODNICZYŁ: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz., 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)*. PRZEWODNICZĄCY stwierdził obecność stanowiącą wymagane 
kworum. Liczba członków Rady Wydziału wynosi obecnie 67 osób. 
Posiedzenie było nagrywane. Jakość połączenia była dobra.  
 

Ad 1 
PRZEWODNICZĄCY zapytał o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku 
uwag PRZEWODNICZĄCY poprosił o jego przegłosowanie. 
Rada Wydziału przyjęła zaproponowany porządek obrad bez uwag i zmian (w głosowaniu 
wzięły udział 44 z 67 uprawnionych osób: 43 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się): 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacje Dziekana. 
3. Informacje Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 
4. Sprawozdanie z rekrutacji na studia w roku 2021. 
5. Wolne wnioski. 

 

Ad 2 
PRZEWODNICZĄCY złożył gratulacje prof. T. KIZWALTEROWI za otrzymanie II nagrody 
Klio w kategorii autorskiej za książkę „Polska nowoczesność. Genealogia”.  
PRZEWODNICZĄCY poinformował o sukcesach pracowników i doktorantów w konkursach 
NCN. Na wydziale będzie w efekcie realizowanych 10 nowych projektów.  
Prof. A. MICHAŁOWSKA-MYCIELSKA otrzymała grant typu OPUS na projekt badawczy 
„Samorząd żydowski na ziemiach polskich. Ewolucja struktur i mechanizmów działania”. 
Prof. M. KOPCZYŃSKI we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
im. L. Hirszfelda PAN we Wrocławiu będzie realizował projekt „Ogólnopolskie badania 
19-letnich mężczyzn. Międzypokoleniowe zmiany cech biologicznych w kontekście przemian 
społeczno-ekonomicznych w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku w Polsce”. 
W konkursie Miniatura dofinansowanie swoich projektów zdobyły dr A. KULIGOWSKA 
(„Pierwszy przewrót metodologiczny w polskim, akademickim dyskursie o przeszłości”) 
i dr K. WAGNER („Ordinari Post Tijdender jako źródło wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów – badania wstępne”). 
* Prof. M. LEŚNIEWSKI pisemnie usprawiedliwił swoja nieobecność. 
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W konkursie PRELUDIUM 20 na projekty badawcze naukowców nieposiadających stopnia 
doktora granty zdobyło 5 doktorantów i student Wydziału Historii: mgr mgr M. BALOGH, 
M. DUKLEWSKI, K. KUCZYŃSKI, K. ROGOWSKA i K. SŁABOSZOWSKA oraz lic. 
M. GNIADEK-ZIELIŃSKI. 
PRZEWODNICZĄCY poinformował, że od 1 grudnia w Sekcji Badań Naukowych rozpoczął 
pracę na ¼ etatu mgr Adam WARSIŃSKI.  
Przekazał także informację o piśmie MSZ, przekazanym za pośrednictwem MEiN oraz NCN, 
które wezwało do ignorowania zaproszeń instytucji z Rosji do udziału w przedsięwzięciach 
naukowych organizowanych na terenach Ukrainy okupowanych przez Federację Rosyjską.  
Dyrekcja Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zwróciła się do Wydziału Historii o pomoc 
w koordynacji badań dotyczących historii Myśliborza. Zadanie to wpisuje się w misję 
społeczną Wydziału Historii, osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt 
z PRZEWODNICZĄCYM.  
PRZEWODNICZĄCY poinformował, że w wyniku odwołania złożonego przez jedną z 45 
osób biorących udział w konkursie na asystenta w Zakładzie Historii XX wieku rektor 
unieważnił postępowanie konkursowe. Unieważnienie nastąpiło po podpisaniu umów o pracę 
z dwojgiem osób rekomendowanych przez komisję konkursową. Umowy, które weszły w życie 
z dn. 1 grudnia, zostaną rozwiązane za porozumieniem stron, a jednocześnie zainteresowani 
zostaną zatrudnieni na tych samych warunkach w trybie bezkonkursowym na czas określony. 
Zasady zatrudniania pozwalają na takie zatrudnienie w wymiarze nieprzekraczającym ½ etatu. 
Wiosną będzie ogłoszone nowe postępowanie konkursowe, optymalnie na 2 etaty, jeśli RW 
i rektor wyrażą na to zgodę.  
Dyskutanci zwracali uwagę na konieczność formalizacji działań komisji konkursowych 
i stworzenia wewnętrznego regulaminu prac komisji. PRZEWODNICZĄCY zapowiedział 
spotkanie robocze członków komisji konkursowych z ostatnich dwóch lat, mające na celu 
wspólne określenie potrzeb Wydziału, co stanie się podstawą wydania zarządzenia 
normującego wewnętrzne procedury postępowania konkursowego.  
PRZEWODNICZĄCY przekazał głos prof. K. BOBIATYŃSKIEMU, który koordynuje prace 
nad parametryzacją w dyscyplinie Historia. 6 grudnia zostanie przygotowany i rozesłany 
pracownikom do sprawdzenia aktualny stan publikacji z punktacją. Wszelkie nowe publikacje 
należy natychmiast wprowadzać i informować o nich od razu importerki, które muszą podpiąć 
je pod profil instytucji. Trwa proces optymalizacji, polegający na przypisaniu punktów 
jednemu z autorów publikacji wieloautorskich.  
Prof. K. BOBIATYŃSKI i PRZEWODNICZĄCY udzielili szeregu odpowiedzi na 
szczegółowe pytania dyskutantów. 
PRZEWODNICZĄCY poprosił następnie prof. M. JANICKIEGO o przedstawienie stanu 
rozmów z Towarzystwem Miłośników Historii w sprawie składu redakcji „Przeglądu 
Historycznego”, która rozpocznie pracę 1 stycznia 2022 r. Prof. JANICKI został wskazany 
przez dotychczasową redakcję na nowego redaktora naczelnego, a Zarząd TMH zaakceptował 
jego kandydaturę.  
Prof. M. JANICKI przedstawił skład redakcji ustalony z Zarządem TMH: prof. K. BOBIA-
TYŃSKI, mgr Katarzyna GOŁĄBEK (redaktor językowy), prof. A. KARPIŃSKI, dr A. KULI-
GOWSKA, prof. P. MAJEWSKI, prof. M. MYCIELSKI, dr P. OKNIŃSKI, prof. M. PAUK, 
prof. K. STEBNICKA, prof. P. UGNIEWSKI, dr K. WAGNER. Prof. M. ZAREMBA i prof. 
M. JANICKI. 
 

http://historia.uw.edu.pl/sukces-w-konkursie-ncn-preludium/
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Wraz z nową kadencją trzeba powołać również nową Radę Redakcyjną, kandydaci zostali 
przedstawieni TMH, które powołuje redaktora naczelnego, redakcję i Radę Redakcyjną.  
PRZEWODNICZĄCY zwrócił się do prof. J. CHOŃSKIEJ-MIKI o poinformowanie RW 
o stanie procesu oceny okresowej. Przewodnicząca komisji stwierdziła, że zgodnie 
z zapowiedzią komisja zakończy pracę do 10 grudnia i udostępni wyniki ocenianym 
pracownikom. PRZEWODNICZĄCY podziękował członkom komisji, reprezentantom 
związków zawodowych oraz kierownikom zakładów hospitującym zajęcia i przygotowującym 
indywidualne opinie o pracownikach za zaangażowanie w proces oceny aż 57 osób. 
19 listopada, w dniu święta Uniwersytetu Warszawskiego, władze dziekańskie wraz z dyrektor 
administracyjną spotkały się z pracownikami administracji, Biblioteki i obsługi. Podczas 
spotkania przekazano informację o wyróżnieniu pracowników nagrodami Rektora dla osób 
niebędących nauczycielami akademickimi. Ze względu na ograniczony budżet nagrody 
kolegium dziekańskie postanowiło przyznać także wyróżnienia Dziekana. Nagrodzono osoby 
najwyżej ocenione za zaangażowanie w pracę w ciągu ostatniego roku, zmierzenie się 
z nowymi, trudnymi zadaniami i indywidualny rozwój. 
Nagrody Rektora otrzymały: E. ABDURASHYTOVA, M. KWIECIEŃ, M. LEWI-
CKA-KIELCZYK, N. OSTROWSKA, U. SHARPE, E. SZUTKOWSKA. 
Wyróżnienia Dziekana otrzymali: P. BEŁDYGA, C. BRZÓZKA, A. GAJEWSKA, B. GÓ-
RALSKI, A. IGNATOWICZ-BOCIAN, K. KWACZYŃSKI, I. ŁADA, L. NOWAK, 
M. REDLICKA, B. SEIBYŁA, M. SZEWCZYK, A. TYSZKIEWICZ i J. WEBER. 
Przewodniczący poinformował, że z powodu pandemii nie odbędzie się spotkanie wigilijne. 
Zaprosił za to na uroczystość odnowienia doktoratu prof. E. WIPSZYCKIEJ-BRAVO w dn. 
15 grudnia. 
 
Ad 3 
Prodziekan ds. studenckich prof. P. SZLANTA poinformował o stanie prawnym regulującym 
możliwość przejścia z trybu stacjonarnego prowadzenia zajęć na tryb zdalny. Wydział Historii 
nie spełnia obecnie przesłanek pozwalających na zmianę trybu kształcenia, ponieważ jest zbyt 
mało zgłoszonych zachorowań na COVID-19 wśród studentów, doktoratów i pracowników. 
Nie odnotowuje się znaczącego spadku frekwencji na zajęciach.  KJD podkreślił, że jakość 
dydaktyki w bezpośrednim kontakcie przewyższa inne formy kształcenia. Nie sposób 
przewidzieć, jak sytuacja epidemiczna będzie wyglądała po powrocie do zajęć po przerwie 
świątecznej. Decyzja była konsultowana z kierownikami zakładów, przedstawicielami 
samorządu studenckiego i studentami.  
W świetle przejścia w tryb zdalny przez kilka wydziałów UW i w obliczu popularności 
oferowanych przez Wydział Historii zajęć ogunowych KJD zadecydował o przejściu na 
nauczanie hybrydowe na zajęciach typu OGUN. Częściową pomocą będą laptopy udostępniane 
pracownikom.  
W dyskusji zgłaszano szereg pytań i uwag natury technicznej.  
Prof. P. SZLANTA omówił następnie przygotowania do kolejnego semestru. Przepisowe 
udostępnienie siatki zajęć z dużym wyprzedzeniem pozwoli na wcześniejsze rejestracje 
i kontrolę liczebności grup, co ma również znaczenie dla właściwego zarządzania pensum.  
Prof. P. ŻMUDZKI przygotowuje trasy objazdów naukowych. Planowane są 3 objazdy na 
kierunku Historia: dla I roku oraz zaległe objazdy dla II i III roku. Obsada zostanie ustalona, 
gdy znana będzie precyzyjna liczba studentów planujących udział w objazdach.  
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KJD poinformował, że Rada Dydaktyczna pracuje nad zmianami programu studiów na 
kierunku Historia i kultura Żydów I i II stopnia. Pracom RD zostanie poświęcone styczniowe 
posiedzenie Rady Wydziału. 
Prof. P. SZLANTA zapowiedział rezygnację z funkcji Kierownika Jednostki Dydaktycznej na 
Wydziale Historii z końcem semestru zimowego. 

 
Ad 4 
Zaproszona na posiedzenie RW dr A. KULIGOWSKA, przewodnicząca Komisji Rekruta-
cyjnej i pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji, rzeczowo i przejrzyście omówiła wyniki 
rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na kierunkach Historia i Historia i kultura Żydów na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Przygotowana przez nią prezentacja, stanowiąca 
załącznik nr 2 do protokołu, pokazała także możliwości wykorzystania interaktywnej aplikacji 
do wizualizacji danych z rekrutacji na UW na przestrzeni ostatnich kilku lat. Pozwala ona 
zobrazować m.in. takie dane jak płeć czy miejsce zamieszkania kandydatów, jak również liczba 
punktów z historii na maturze w przełożeniu na wyniki rekrutacji. 

 
Ad 5 
Wobec braku wolnych wniosków RRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie Rady Wydziału 
Historii. 

 
 
Przewodniczący Rady Wydziału Historii      Protokolantka 

 
 
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò mgr Monika Kwiecień 
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Załącznik 1 do protokołu Rady Wydziału Historii z dnia 1.12.2021 r.  

 

Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Historii w dniu 1.12.2021 r. 
(aplikacja Ankieter) 

 
Członkowie Rady Wydziału 

1. Agnieszka Bartoszewicz 
2. Katarzyna Błachowska 
3. Konrad Bobiatyński 
4. Błażej Brzostek 
5. Jolanta Choińska-Mika 
6. Jarosław Czubaty 
7. Julia Doroszewska 
8. Aleksandra Gajewska 
9. Agnieszka Janiak-Jasińska 
10. Marek Janicki 
11. Paweł Janiszewski 
12. Dobrochna Kałwa 
13. Tomasz Kizwalter 

14. Zuzanna Kołodziejska-Smagała 
15. Michał Kopczyński 
16. Urszula Kosińska 
17. Alicja Kulecka 
18. Ryszard Kulesza 
19. Piotr Majewski 
20. Anna Michałowska-Mycielska 
21. Maciej Mycielski 
22. Grzegorz Myśliwski 
23. Mirosław Nagielski 
24. Łukasz Niesiołowski-Spano 
25. Paweł Nowakowski 
26. Aleksandra Oniszczuk 
27. Grzegorz Pac 
28. Marcin Pauk 
29. Marek Pawełczak 
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30. Aneta Pieniądz 
31. Konrad  Rokicki 
32. Tadeusz Rutkowski 
33. Jacek Rzepka 
34. Jolanta Sikorska-Kulesza 

35. Adam Słojewski 

36. Krystyna Stebnicka 
37. Marek Stępień 

38. Grażyna Szelągowska 
39. Piotr Szlanta 
40. Ewa Szutkowska 
41. Piotr Ugniewski 

42. Katarzyna Wagner 
43. Marek Węcowski 
44. Maciej Wojtyński 
45. Aleksander Wolicki 
46. Marcin Zaremba 
47. Marzena Zawanowska 
48. Paweł Żmudzki 

 

 
Stali goście 

1. Paulina  Bełdyga 
2. Agata Ignatowicz-Bocian 
3. Konrad Kwaczyński 
4. Monika  Kwiecień 

 



REKRUTACJA 
2021/22

Sprawozdanie



PORZĄDEK 

WYNIKI 

REKRUTACJI

SKŁAD KOMISJI 

REKRUTACYJNEJ
TRUDNOŚCI Pytania / dyskusja  



Historia, niestacjonarne, I stopnia
próg 30 pkt.

01.12.2021

TURA Kandydaci Zakwalifikowani Przyjęci K/M Najwyższy wynik Najniższy wynik

I TURA

7.06-13.09
96 osób 64 (60) 30 3/27 86,67 30,20

Historia, niestacjonarne, II stopnia

próg 30 pkt.

TURA Kandydaci Zakwalifikowani Przyjęci K/M Najwyższy wynik Najniższy wynik

I TURA

7.06-13.09
28 osób 23 (45) 20 2/18 100,00 30,00



Historia stacjonarne I stopnia
próg 50 punktów
TURA Kandydaci Zakwalifikowani Przyjęci K/M Najwyższy wynik Najniższy wynik

I TURA

7.06-5.07
421 osób 318 (140) 140 26/114 100,00 53,28

Historia stacjonarne II stopnia

próg 30 punktów

TURA Kandydaci Zakwalifikowani Przyjęci K/M Najwyższy wynik Najniższy wynik

I TURA

7.06-5.07
30 osób 22 (60) 19 5/14 92,00 30,00

II TURA

10.08-16.09
24 osoby 22 19 5/14 100,00 30,00



Historia i kultura Żydów, I stopnia
próg 50 punktów

01.12.2021

TURA Kandydaci Zakwalifikowani Przyjęci K/M Najwyższy wynik Najniższy wynik

I TURA

7.06-5.07
58 osób 42 (35) 24 16/8 81,65 50,13

II TURA

10.08-13.09
63 osoby 26 20 10/10 93,25 65,13

Historia i kultura Żydów, II stopnia

próg 30 punktów
TURA Kandydaci Zakwalifikowani Przyjęci K/M Najwyższy wynik Najniższy wynik

I TURA

7.06-5.07
16 osób 10 (16) 9 7/2 100,00 60,00

II TURA

10.08-16.09
5 osób 3 2 2/0 100,00 30,00



01.12.2021Wypełnienie limitu lata 2014-2022



01.12.2021

Wyniki maturalne: historia rozszerzona; średnia; przyjęci I stopień



01.12.2021

Rozkład województw przyjęci mazowieckie I stopień 

dzienne



01.12.2021

Przyjęci z Warszawy; I stopień dzienne



Skład Komisji Rekrutacyjnej WH

◦Dr Aleksandra Kuligowska – przewodnicząca

◦Eldaniie Abdurashytova – sekretarz

◦Dr Piotr Okniński – osoba odpowiedzialna za 

rekrutację osób z zagranicy

◦Dr Piotr Kroll – członek

◦Sebastian Gawęda – przedstawiciel studentów



Trudności podczas rekrutacji:

◦ Terminy rekrutacyjne w II turze tuż przed rozpoczęciem 

roku akademickiego

◦Reglamentowany w dostęp do systemu IRK 

◦Problemy techniczne w związku z egzaminami w trybie 

zdalnym

◦Rekrutacja na studia zaoczne – zasady rekrutacyjne 

zmniejszają liczbę przyjmowanych kandydatów

01.12.2021



Kandydaci ze starą maturą

◦ Próg kwalifikacji: 30 pkt.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki 

egzaminu dojrzałości z trzech przedmiotów do wyboru przez 

kandydata: 

język polski, matematyka, biologia, chemia, filozofia, fizyka, 

geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język 

łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie na poziomie 

podstawowym albo rozszerzonym.

Brak języka obcego uniemożliwia kandydatom zgłoszenie 

01.12.2021
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