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Protokół 
z posiedzenia Rady Wydziału Historii 

w dniu 2 lutego 2022 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. Jakość połączenia była dobra.  
PRZEWODNICZĄCY poprosił o wypełnienie listy obecności w systemie Ankieter (załącznik 
nr 1). PRZEWODNICZĄCY stwierdził obecność stanowiącą wymagane kworum. Liczba 
członków Rady Wydziału wynosi obecnie 67 osób.  
PRZEWODNICZĄCY poinformował, że licencja UW na używanie aplikacji Google Meet nie 
pozwala już nagrywać spotkań, dlatego posiedzenie RW zostanie na użytek protokołu nagrane 
przez protokolantkę za pomocą dyktafonu.  
 
Ad 1 
PRZEWODNICZĄCY poprosił o zmianę zaproponowanego porządku obrad w związku 
z zapowiedzianą we wtorek kolejną aktualizacją systemów informatycznych na UW, 
zaplanowaną na czas trwania posiedzenia Rady, co oznacza m.in. niedostępność aplikacji 
Ankieter od ok. godz. 19. PRZEWODNICZĄCY zwrócił się o zgodę na odbycie najpierw 
wszystkich głosowań, by uniknąć problemów z możliwym wcześniejszym zawieszeniem 
działania Ankietera, a sprawy niewymagające głosowania procedować dalej bez presji 
czasowej.  
PRZEWODNICZĄCY spytał, czy jest sprzeciw wobec zmodyfikowanego porządku obrad. 
Sprzeciwu nie było. PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie.  
Rada Wydziału przyjęła porządek obrad zgodnie z modyfikacją kolejności punktów (w gło-
sowaniu wzięły udział 44 osoby; oddano 38 głosów za, 2 głosy przeciw, 4 wstrzymujące się): 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Wydziału w dn. 12 I 2022 r. 
3. Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o odnowienie doktoratu prof. dr. hab. 

Michała Tymowskiego (proponowane osoby w postępowaniu: prof. Jan Kieniewicz – 
promotor; prof. Jerzy Strzelczyk, prof. Petr Skalnik – recenzenci). 

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Apelu w obronie Stowarzyszenia „Memoriał”. 
5. Opinia w sprawie zatrudnienia prof. Romualda Turkowskiego na czas określony 

w niepełnym wymiarze czasu pracy. 
6. Konkursy: 

1.1 Opinia w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w grupie badawczo- 
-dydaktycznej w Zakładzie Historii Średniowiecznej. 

1.2 Uchwała w sprawie składu komisji. 
2.1 Opinia w sprawie ogłoszenia konkursu na 2 stanowiska asystenta w grupie 

badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Historii XX wieku. 
2.2 Uchwała w sprawie składu komisji. 

7. Ocena okresowa – wnioski z prac komisji. 
8. Informacje Dziekana. 
9. Informacje Kierownika Jednostki Dydaktycznej. 
10. Wolne wnioski. 
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Ad 2 
PRZEWODNICZĄCY powiedział, że ostateczna wersja protokołu z posiedzenia Rady 
Wydziału w dn. 12.01.2021 r., z uwzględnieniem zgłoszonych uwag, została udostępniona 
w materiałach dla Rady. PRZEWODNICZĄCY spytał, czy są inne uwagi. Uwag nie było. 
PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie.  
W głosowaniu wzięło udział 42 członków RW (35 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących 
się). Protokół został przyjęty. 
 

Ad 3 
PRZEWODNICZĄCY powiedział, że prof. M. TYMOWSKI, emerytowany pracownik 
Instytutu Historycznego i jego dyrektor przez dwie kadencje, został w grudniu przyjęty 
w poczet członków zwyczajnych PAN, a Wydział Historii pragnąłby uhonorować go w ramach 
UW przez odnowienie doktoratu. PRZEWODNICZĄCY przedstawił procedurę obowiązującą 
w tej sprawie. 
PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję. Uwag nie było. PRZEWODNICZĄCY zarządził 
głosowanie. 
W głosowaniu w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Michała Tymowskiego oddano 
44 głosy (37 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta.  

 
Ad 4  
PRZEWODNICZĄCY powiedział, że jako dziekan Wydziału Historii znalazł się wśród 
adresatów listu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu 
Łódzkiego. Historycy z UŁ przygotowali „Apel w obronie Stowarzyszenia Memoriał” 
z propozycją, by jako jednobrzmiący tekst został on przyjęty odpowiednio przez rady 
wydziałów, rady dyscyplin lub kolegia dziekańskie. PRZEWODNICZĄCY stwierdził, że 
chociaż los Stowarzyszenia Memoriał jest pewnie przesądzony, to zarówno w poczuciu 
solidarności zawodowej, jak i ze względu na wielkie zasługi Memoriału dla odtwarzania 
prawdy historycznej apel taki jest ze wszech miar godny poparcia.  
PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję.  
Prof. P. MAJEWSKI chciał upewnić się, czy poza Radą Wydziału również Rada Dyscypliny 
Naukowej Historia miałaby podjąć stosowną uchwałę, ponieważ wydaje się to dublowaniem 
stanowiska. PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że są uczelnie, gdzie historycy mogą wyrazić się 
gremialnie tylko na radzie dyscypliny.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała, że propozycja wydaje się oczywista i dobrze się stało, 
że została zgłoszona. 
PRZEWODNICZĄCY stwierdził, że „gdyby się udało uzyskać jednomyślność w takim 
głosowaniu, pewnie bylibyśmy bardzo szczęśliwi”, i o to zaapelował.  
Prof. G. PAC przypomniał, że Uniwersytet Warszawski ma względem Memoriału szczególne 
powinności; Siergiej Kowalow, jeden z jego założycieli, jest doktorem honoris causa UW. 
PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie.  
W głosowaniu w sprawie wyrażenia poparcia dla „Apelu w obronie Stowarzyszenia Memoriał” 
oddano 45 głosów (34 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta, jak 
stwierdził PRZEWODNICZĄCY, „ogromną większością, ale nie jednomyślnie”.  
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Ad 5 
PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że wprawdzie prof. R. TURKOWSKI został zatrudniony na 
część etatu od 1.10.2021 r., jednak z przyczyn niezależnych od UW pojawiły się trudności 
z wypłatą emerytury. Aby świadczenie mogło być wypłacane, konieczne było rozwiązanie 
umowy o pracę, a zatrudnienie zaplanowane do 30.09.2022 r. uległo przerwaniu. Po 
rozwiązaniu problemów formalnych w ZUS możliwe jest ponowne zatrudnienie prof. 
Turkowskiego, do czego wymagana jest ponowna opinia Rady.  
PRZEWODNICZĄCY spytał o uwagi. Uwag nie było. PRZEWODNICZĄCY zarządził 
głosowanie.  
W głosowaniu w sprawie zaopiniowania zatrudnienia prof. dr. hab. Romualda Turkowskiego 
na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy oddano 46 głosów (39 za, 3 przeciw, 
4 wstrzymujące się). Uchwała została przyjęta. 

 
Ad 6  
PRZEWODNICZĄCY omówił łącznie planowane konkursy do Zakładu Historii 
Średniowiecznej (6.1.1) i Zakładu Historii XX wieku (6.2.1), przedstawił proponowane składy 
komisji konkursowych (6.1.2; 6.2.2) i zapowiedział oddzielne głosowania.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział, że prof. W. FAŁKOWSKI, który kończy w tym roku 
70 lat, zadeklarował, że planuje rozwiązać umowę o pracę z UW. PRZEWODNICZĄCY i prof. 
W. MYŚLIWSKI, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, uznali że środowisko 
mediewistyczne na Wydziale wymaga dopływu świeżej krwi, stąd propozycja otwarcia 
konkursu. 
PRZEWODNICZĄCY stwierdził, że zgodnie z zapowiedzią towarzyszącą informacji o unie-
ważnieniu konkursu do Zakładu Historii XX wieku zabiega o zatrudnienie tam 2 osób na 
stanowiskach asystenta.  
PRZEWODNICZĄCY spytał o uwagi do tego punktu. Uwag nie było. PRZEWODNICZĄCY 
zarządził głosowania.  
Ad 6.2.1. W głosowaniu w sprawie opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko 
asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecznej oddano 45 głosów (40 za, 2 przeciw, 
3 wstrzymujące się). Uchwała została przyjęta. 
Ad 6.1.2. W głosowaniu w sprawie składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkur-
sowego na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecznej oddano 45 głosów. 
Prof. G. MYŚLIWSKI (przewodniczący) otrzymał 39 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące 
się, 1 głos był nieważny. 
Prof. A. BARTOSZEWICZ otrzymała 41 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos był 
nieważny. 
Prof. M. MYCIELSKI otrzymał 37 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 głos był 
nieważny. 
Prof. J. SOSZYŃSKI (IHN PAN) otrzymał 38 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos 
był nieważny. 
Piątą osobę wskaże Rada Naukowa Dyscypliny Historia. 
Uchwała została przyjęta. 
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Ad 6.2.1. W głosowaniu w sprawie opinii dotyczącej rozpisania konkursu na 2 stanowiska 
asystenta w Zakładzie Historii XX wieku oddano 46 głosów (38 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące 
się). Uchwała została przyjęta. 
Ad 6.2.2. W głosowaniu w sprawie składu komisji do przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Historii XX wieku oddano 45 głosów. 
Prof. D. KAŁWA (przewodnicząca) otrzymała 30 głosów za, 12 przeciw, 3 wstrzymujące się. 
Prof. S. KUŹMA-MARKOWSKA (IAiE) otrzymała 35 głosów za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące 
się. 
Prof. G. PAC otrzymał 30 głosów za, 9 przeciw, 6 wstrzymujących się. 
Prof. P. SKIBIŃSKI otrzymał 38 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się. 
Piątą osobę wskaże Rada Naukowa Dyscypliny Historia. 
Uchwała została przyjęta. 
 
Ad 7 
PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że procedura oceny okresowej jest opisana w przepisach 
ogólnouniwersyteckich i dokonywana przez komisję powołaną przez Rektora na wniosek Rady 
Wydziału, po czym oddał głos przewodniczącej komisji ds. oceny okresowej nauczycieli 
akademickich na Wydziale Historii, która zgodziła się przedstawić przebieg pracy komisji 
i płynące z niej wnioski.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA przeprosiła za niedyspozycję zdrowotną i poprosiła 
PRZEWODNICZĄCEGO, by poprowadził dyskusję, która nastąpi po jej wystąpieniu. 
Powiedziała, że praca komisji była w gruncie rzeczy wykonywana na potrzeby wydziału, miała 
określić, jak wygląda nowe środowisko wydziałowe.  
Procedura oceny okresowej została opisana w zarządzeniu nr 33 Rektora Uniwersytetu 
Warszawskiego z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie określenia trybu, zasad i kryteriów oceny 
okresowej nauczycieli akademickich. Było ono wymuszone nową ustawą [Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce]; pierwsza ocena okresowa miała zakończyć się do 31 grudnia 2020 r. 
Wkrótce wybuchła pandemia i ocena była przesunięta o rok aktami wyższego rzędu, aż we 
wrześniu 2021 r. okazało się, że trzeba ją przeprowadzić, w tych samych ramach, do końca 
minionego roku. Ministerstwo pozostało głuche na apele o przesunięcie terminu. Było to od 
początku swego rodzaju fatum i grzechem pierworodnym, które ciążyły wszystkim, nie tylko 
UW.  
Przewodnicząca komisji poprosiła o udostępnienie na ekranie najważniejszych punktów 
zarządzenia Rektora (załącznik nr 2). Zwróciła uwagę, że jest ono bardzo dokładne, reguluje 
w zasadzie wszystkie aspekty oceny odbywanej w czasach, które można byłoby nazwać 
czasami spokoju. Taka była intencja ustawodawcy, aby ten proces odbywał się spokojnie, 
w sposób nierewolucyjny, z możliwością zasięgania opinii ciał konsultacyjnych. Ponieważ 
jednak okazało się, że na ocenę zostało niewiele ponad dwa miesiące, komisja była skazana na 
konieczność skomprymowania pracy, tak by nie tylko posiedzenia, ale także wszystkie 
formalności odbyły się zgodnie z prawem w wyznaczonym terminie.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała, że w skład komisji wchodzą również: prof. prof. 
J. CZUBATY, A. PIENIĄDZ, K. STEBNICKA, R. WNUK [KUL], A. ZAKRZEWSKI 
[WPiA]. Wydział Historii był jedynym środowiskiem na UW, które zdecydowało się dopuścić 
do oceny okresowej osoby spoza UW, i tej zasady należy się trzymać. Skład komisji był tak 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5285/M.2020.96.Zarz.33.pdf
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dobrany, że każda epoka miała swojego opiekuna. Pracom przyglądali się i w posiedzeniach 
uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych: prof. prof. A. GRABSKI i M. KOP-
CZYŃSKI. Wszyscy, którzy mieli dostęp do materiałów, robili to w ramach deklaracji 
poufności. To samo dotyczy jedynej osoby z administracji wydziału, która miała wgląd 
w dokumenty – pani M. KWIECIEŃ. (W sprawach technicznych pomagała pani A. GA-
JEWSKA).  
Przewodnicząca komisji powiedziała, że ocena miała być całościowa, ale składały się na nią 
3 elementy. Odrębnie oceniano badania naukowe, dydaktykę i aktywność organizacyjną. 
W każdym kryterium zgodnie z przepisami była wystawiana tzw. ocena cząstkowa. 
Członkowie komisji w sposób tajny, przy pomocy Ankietera, wystawiali swoją ocenę 
w ramach danego kryterium; ich średnia tworzyła ocenę cząstkową. Te 3 komponenty były 
poddawane operacji matematycznej i średnia z nich wyciągnięta towarzyszyła końcowej ocenie 
opisowej.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA przywołała wykres obrazujący wyniki oceny okresowej, 
udostępniony w materiałach dla RW. Powiedziała, że komisja stanęła przed kłopotem, 
ponieważ punktacja stanowiła mocne ograniczenie i nie ułatwiała procesu oceny. Zanim 
komisja przystąpiła do głosowania, szczegółowo omawiała każdą ankietę; przed posiedzeniem 
wszyscy zapoznawali się z materiałami. 
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że ze względu na ograniczony czas zrezygnowano z oceny 
pracowników przez radę naukową dyscypliny i radę dydaktyczną. Zarządzenie Rektora dawało 
taką możliwość w pierwszym roku. Było to rozwiązanie dobre dla rad, gorsze dla komisji, bo 
oznaczało wzięcie na siebie całej odpowiedzialności. Jednak przy obowiązującej punktacji 
ocena rad pomogłaby niewiele, kierunkowo (rady mogą posługiwać się konkluzją: pozytywny 
/ negatywny). W punktacji chodziło o to, by oceny nie spłaszczać; miała ona oddawać 
różnorodność, pozwolić na wskazanie osobie ocenianej aspektów słabszych i lepszych. 
Brakowało ocen połowicznych, np. 4,5, przepisy precyzują jednak każdy ruch komisji. 
Komisja starała się ściśle ich przestrzegać, więc być może jej praca była zbyt biurokratyczna 
i sformalizowana, co być może należy mieć na uwadze w przyszłości.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA zauważyła, że kryteria brane pod uwagę przy ocenie były 
odzwierciedlone w sprawozdaniach wypełnianych w aplikacji EVA. Okazało się, że 
pracownicy w różny sposób je wypełniali, a niektóre punkty sprawiają pracownikom bardzo 
duże problemy. Były to przede wszystkim punkty mieszczące się w kategorii spraw 
organizacyjnych. Stosunkowo najłatwiej przychodziło sprawozdawanie w kategorii 
działalności naukowej. Odzwierciedlało się to także w opiniach kierowników zakładów. Ten 
element oceny wydawał się komisji bardziej oczywisty. 
Przewodnicząca komisji powiedziała, że w ocenie aktywności dydaktycznej komisja na 
szczęście dysponowała ankietami studenckimi od 2017 r., a więc z okresu obejmującego 
w większości przypadków cały okres ewaluacji, i dokładnie je czytała. Komponentem oceny 
dydaktycznej był oczywiście wynik hospitacji. Zdaniem prof. CHOIŃSKIEJ-MIKI w tej 
sprawie warto poczynić zmiany, a na pewno ją przedyskutować, biorąc pod uwagę dwie bardzo 
istotne sprawy. Po pierwsze, czy hospitacje nie powinny być przeprowadzane w sposób 
bardziej systematyczny? Czy rzeczywiście wystarczy jedna hospitacja na okoliczność oceny 
okresowej obejmującej czterolecie? Po drugie, ankiety dowodzą, że studenci są bardzo 
uwrażliwieni za zachowania prowadzących, zwłaszcza na zajęciach, na które przychodzą 
studenci z innych wydziałów. Studenci odnotowują w ankietach wszelkie przejawy zbyt 
mocnego zaangażowania politycznego, demonstrowanego na zajęciach, zarówno 
prawicowego, jak i lewicowego. Należy przemyśleć rozgraniczenie pomiędzy tematyką zajęć 
a naturalną swobodą wypowiedzi, wolnością słowa.   
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Ostatnie kryterium dotyczyło zaangażowania w sprawy organizacyjne. Komisja stanęła tu 
przed dylematem. Po pierwsze, czy wystarczy, że pracownik wykonuje wszystkie obowiązki? 
Po drugie, a jest to bardzo poważny dylemat, które ze spraw należących w formularzu oceny 
okresowej do sfery zaangażowania organizacyjnego są tylko wynikiem aktywności, 
zaangażowania, dobrych chęci pracownika, a które mogą być związane z odpowiednim 
zarządzaniem personelem przez władze wydziału? Refleksję nad tym warto podjąć, niemniej 
jednak w arkuszu oceny okresowej, będącym wytyczną dla komisji, są rubryki dotyczące 
działań, w których więcej zależy od pracownika niż od władz dziekańskich. Wszystkie te 
punkty brano pod uwagę, dodatkowo punktując aktywności administracyjne, dodatkowe 
zlecenia od władz wydziału.  
Przewodnicząca stwierdziła, że komisja wykonała swoją pracę i w krótkim czasie odbyła się 
ocena 57 osób. Generalnie ocena wypadła bardzo pozytywnie. Komisja zdaje sobie sprawę, że 
przez nowość kryteriów materiały, które pracownicy dostali do podpisania (m.in. w części 
opisowej), mogły trochę zaskakiwać. Tzw. uzasadnienie oceny także było wymogiem 
przepisów. Oceniający starali się w tych krótkich tekstach zawrzeć to, co jako komisja uważali 
za szczególnie godne podkreślenia na plus, ale jeżeli coś budziło wątpliwości albo okazało się, 
że w ocenie punktowej zostało niżej ocenione, chcieli zwrócić uwagę też na ten aspekt. Komisja 
była do tego zobowiązana prawnie.  
Komisja odbyła posiedzenie po zakończeniu oceny, poświęcone temu, co ma nastąpić dalej. 
Czekamy na zapowiadane w § 14 zarządzenia zasady oceny dydaktycznej, które ma wydać 
Rektor po zasięgnięciu opinii między innymi Uniwersyteckiej Rady to spraw Kształcenia, 
a także organów, które reprezentują studentów. Niezależnie od tego warto by na Radzie 
Wydziału zastanowić się nad tym, jak oceniać zaangażowanie organizacyjne, bo były tu 
zastrzeżenia ze strony pracowników: ile tu zależy od nas samych, a ile pozostaje do pomyślenia 
jako formy współpracy z władzami dziekańskimi?  
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że komisja nie mogła działać w trybie konsensualnym. 
Przepisy wymagały głosowania tajnego, każdy głosował zgodnie ze swoim sumieniem. 
Obradom komisji towarzyszyli związkowcy, którzy być może zechcą coś od siebie na ten temat 
powiedzieć.  
PRZEWODNICZĄCY udzielił głosu prof. J. CZUBATEMU i zapowiedział dyskusję plenarną. 
Prof. J. CZUBATY powiedział: „Chciałem uzupełnić to, co powiedziała prof. CHOIŃSKA- 
-MIKA, perspektywą Senatu i komisji rektorskiej ds. odwołań. I do jednej, i do drugiej 
instytucji dociera sporo głosów niezadowolenia; powiedziałbym, że na wielu wydziałach może 
nawet większego niż u nas, bo tam te oceny są w wielu przypadkach niższe. Krótki przegląd 
tych sytuacji, z którymi miałem tam do czynienia, wskazuje – i to są głosy, które trzeba będzie 
przekazać Rektorowi – że mamy do czynienia z kryzysem wywołanym pewnymi wadami 
systemowymi tego oceniania. Otóż zarządzenie Rektora tworzy sytuację, według mnie, 
w której zasady są zbyt ogólne, np. nie są wyskalowane minimalne dokonania w tej czy innej 
sferze, które powinny przynieść ocenę pozytywną, natomiast narzędzie do oceniania jest zbyt 
szczegółowe i mam tutaj na myśli konieczność oceniania przez każdego z członków komisji 
w skali 1-5, co szczególnie dramatycznie wychodzi w kilku przypadkach, które widziałem, 
ocen na pograniczu, tzn. takich sytuacji, gdy pięć osób oceniających daje po 3 pkt, a jedna 
z jakichś powodów daje 2 pkt i to automatycznie wywołuje ocenę negatywną. Skutkuje to 
paradoksalnymi sytuacjami, w których odwołuje się od oceny negatywnej osoba, która 
otrzymała w ocenianym okresie dwie nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną. 
To zakrawa na absurd. W związku z tym wydaje się, że pewne wnioski z przedsięwzięcia,  
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jakim była ocena okresowa, chyba powinny pojawić się i na Senacie i być tam dyskutowane. 
Jak rozumiem, rektorska komisja ds. odwołań też swoje wnioski zamierza przedstawić”.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział, że dla porównania wyników oceny okresowej, gdyby dało 
się ułożyć krzywą Gaussa z punktacji na innych wydziałach, z których dziekanami rozmawiał, 
to najwięcej było ich w okolicy 3,5-3,7. Na Wydziale Historii liczba ocen bardzo dobrych (5,0) 
jest wyraźnie wyższa niż na innych wydziałach, gdzie jest to np. 2% pracowników, a nie 30% 
jak na Wydziale Historii.  
W nawiązaniu do słów prof. J. CHOIŃSKIEJ-MIKI o obecności członków związków zawodo-
wych na posiedzeniach komisji, PRZEWODNICZĄCY spytał, czy prof. A. GRABSKI (ZNP) 
i prof. M. KOPCZYŃSKI („Solidarność”), chcieliby zabrać głos w części prezentacyjnej, 
proceduralnej, przed otwarciem właściwej dyskusji.  
Prof. A. GRABSKI, obserwator z ramienia ZNP UW, powiedział: „Prof. CHOIŃSKA-MIKA 
poświęciła bardzo dużo uwagi sprawom formalnym, natomiast jeżeli chodzi o recepcję prac 
komisji, to ona jest zdominowana przez konkretne oceny, które każdy z nas jako pracownik 
otrzymał – oceny wyrażone wartościami bardzo wymiernymi, matematycznymi.  
Chciałbym powiedzieć coś z perspektywy osoby, która nie brała udziału w głosowaniach, ale 
była obserwatorem wszystkich etapów pracy komisji. Muszę powiedzieć, że jestem pod 
wrażeniem tego, jak bardzo szczegółowo analizowane były poszczególne przypadki, zwłaszcza 
te, które wzbudzały kontrowersje chociażby w kontekście niejednoznacznych ankiet 
studentów.  
Przechodząc do kwestii finalnych efektów, czyli stopni, jakie dostaliśmy, ponieważ 
członkowie komisji bez wątpienia częstokroć w różny sposób rozumieli kryteria merytoryczne, 
to muszę powiedzieć, że jako ktoś, kto czytał wszystkie ankiety, arkusze i sprawozdania, 
częstokroć byłem zdziwiony finalną oceną i tam, gdzie oczekiwałem oceny 4,5, pojawiała się 
ocena 4 albo 5,0.  
Powiedziałbym, że na pewno prace komisji były bardzo rzetelne, ale oczywiście w czasie 
procedury głosowania istotną rolę odgrywał typ naszej wrażliwości. Niektórzy z nas preferują 
monografie, inni doceniają publikacje międzynarodowe, niektórzy z nas doceniają publikacje 
źródłowe. W konsekwencji wyniki na pewno są obiektywne, jeśli chodzi o tę pierwszą wartość 
liczbową. Natomiast wydaje mi się, że jeśli ktoś jest rozczarowany tym, co dzieje się za 
przecinkiem, to nie powinien z tego powodu czynić sobie jakichś istotnych wyrzutów, 
ponieważ tutaj istotną rolę odgrywały również różne typy wrażliwości i różne sposoby 
pojmowania kryteriów merytorycznych przez członków komisji. To na pocieszenie tych osób, 
które mogą ewentualnie martwić się tym, że w stosunku do innych osób mają kilka dziesiątych 
punktu mniej”.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA w uzupełnieniu swojej prezentacji stwierdziła z naciskiem, że to 
nie były oceny konkretnych osób, lecz oceny działalności za ostatnie 4 lata objęte oceną 
okresową.  
PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Dziękuję za objaśnienie zasad działania komisji 
przedstawione przez prof. CHOIŃSKĄ-MIKĘ. Mam pewne uwagi ogólne wynikające także 
z doświadczenia osobistego związanego z oceną okresową. […] Chodzi o to, by wystosować 
pismo do rektoratu dotyczące, po pierwsze, wagi ocen. Ocena to była średnia arytmetyczna 
w kategoriach – pytanie, czy to na pewno jest rozwiązanie w pełni prawidłowe.  
Następna sprawa dotyczy kwestii niezwykle istotnej, czyli hospitacji – oceny naszych zajęć. 
Hospitowałam zajęcia. Nie było standardowego formularza hospitacji. Wszyscy wiemy, jakie 
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elementy zajęć powinny być oceniane, ale zdecydowanie ułatwiłoby nam wszystkim 
formułowanie ocen zajęć na podstawie ujednoliconego formularza. Moim zdaniem ten 
formularz powinien zostać ustalony na Radzie Wydziału.  
Następna rzecz ogólna to kwestia oceny działalności dydaktycznej. Oczywiście, ankiety 
studentów, ale wydaje mi się, że umknęła troszeczkę kwestia, że ankiety studentów należałoby 
traktować jako źródło. Wszyscy pracujemy bardzo nad tym, żeby prowadzić zajęcia jak 
najbardziej prawidłowo, ale to chyba naturalne i jest tak, że podczas zajęć tworzy się relacja 
osobista do pewnego stopnia: prowadzący – student. Upraszczając, „lubię / nie lubię”. Przy 
analizie zapisów z ankiet należałoby brać poprawkę na relacje międzyludzkie i na to, że ankieta 
jest takim samym źródłem historycznym jak każde inne źródło. 
Kolejna kwestia ogólna dotyczy działalności organizacyjnej i podnoszenia kompetencji 
zawodowych. Ta kwestia została już podniesiona przez Panią Profesor. Jest to mianowicie 
rzeczą dość istotną, aby określić, co to znaczy. Powracam tu do kwestii wagi, czyli ważenia 
poszczególnych obszarów aktywności pracowników: Co jest minimum zapewniającym ocenę 
pozytywną? Zaangażowanie w działalność organizacyjną na poziomie wcześniej instytutu, 
obecnie wydziału to kwestia zachęcenia czy też zwrócenia się o podjęcie takiej aktywności 
przez władze wydziału, na co pracownik nie ma wpływu. Jeśli pracownik zostanie poproszony, 
będzie wykonywał pracę, nie zostanie poproszony – nie będzie dokonywał pracy; jeżeli nie 
zostanie poproszony, to w ocenie okresowej otrzyma negatywną czy bardzo niską ocenę.  

Ostatnia kwestia – w szczegóły nie będę wchodziła – dotyczy oceny za działalność organi-
zacyjną. Ja zostałam oceniona bardzo nisko, tymczasem w okresie, który został objęty oceną, 
byłam przewodniczącą Komisji Dydaktycznej, gdzie praca była bardzo intensywna, porów-
nywalna teraz z Radą Dydaktyczną. Ponadto do 2019 roku zajmowałam się specjalizacją 
nauczycielską, a biorąc pod uwagę po prostu szaleńcze zmiany w decyzjach ministerstwa, na 
okrągło oznaczało to zmiany. Przyznam, że poczułam się bardzo zadziwiona, a członkowie 
Komisji Dydaktycznej i dyrekcji Instytutu Historycznego potwierdzą, że prace były bardzo 
intensywne.  

Pewne kwestie wymagają ewidentnie doprecyzowania. Druga rzecz, i to znowu wymagałoby 
jednak zwrócenia się do Rektora, to fakt, że decyzją Rektora nie ma możliwości odwoływania 
się od ocen pozytywnych. Takie możliwości ma uczeń w szkole podstawowej i średniej, takie 
możliwości ma student, pracownik uniwersytetu takiej możliwości nie ma”.  

Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „Chciałabym kontynuować myśl prof. BŁACHOWSKIEJ 
i może dodać do niej jeszcze kilka elementów. Zdecydowanie zgadzam się z twierdzeniem, że 
trzeba bardzo mocno przemyśleć kształt tych ankiet i zasad oceny okresowej z uwagi na to, że 
np. przecież podpisując umowę o zatrudnienie, nie mamy w tej umowie wyliczonych dokładnie 
naszych obowiązków. Wiemy, jakie mamy pensum dydaktyczne, każdy z nas stara się to 
wykonać i to jest bardzo łatwe do sprawdzenia, czy wykonujemy to pensum, czy nie 
wykonujemy. Bardzo łatwo jest też ocenić, bo to jest uregulowane prawnie, ile mamy urlopu. 
Natomiast co mamy robić i ile włożyć wysiłku w tym czasie, który nie jest objęty ani urlopem, 
ani godzinami dydaktycznymi? Czy mamy się angażować we wszystkie zakresy, które są 
uwzględniane w ankiecie personalnej, czy też powinniśmy się skupić tylko na dydaktyce, nauce 
czy ewentualnie jednym z tych zakresów, ale tutaj poświęcić wszystko? I to jest przykład prof. 
BŁACHOWSKIEJ, która – zaangażowana w sprawy dydaktyczne i Komisji Dydaktycznej – 
poświęcała temu cały swój czas. Zrozumiałe jest, że czasu na inne zaangażowania wówczas 
jest mniej. 
Mówię o tym także dlatego, że każdy z nas tworzy sobie pewną strategię działania. Wie, ile 
czasu ma do kolejnej oceny, co jest niezwykle istotne na przykład przy planowaniu procesu 
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publikacyjnego. Coraz częściej przecież publikacja artykułu naukowego od złożenia do 
redakcji przeciąga się czasami ponad dwa lata, nie mówiąc o dobie pandemii, kiedy naprawdę 
mnóstwo rzeczy jest opóźnionych. Napisanie dobrego artykułu wymaga przeprowadzenia 
badań, które się prowadzi czasami także bardzo długo, nie mówiąc o książce. To oznacza, że 
powinniśmy zacząć prace naukowe w poprzednim okresie rozliczeniowym po to, żeby być 
może one trafiły do kolejnego okresu rozliczeniowego.  
Jednocześnie wszyscy zostaliśmy zaskoczeni jedną z tych rubryczek w Ewie, a mianowicie 
»podnoszeniem kwalifikacji zawodowych«, które jest bardzo niejasne. Każdy z nas jest pewnie 
przekonany i traktuje to jako rudymenty naszego zawodu, że podnosimy nasze kwalifikacje 
zawodowe, po prostu prowadząc badania naukowe. Tylko że to najczęściej owocuje 
publikacjami albo możemy to opisać jako wykonane kwerendy, ale to jest sprawozdawane 
w innych rubrykach. Czy w związku z tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych to jest 
przejście szkolenia BHP, szkolenia z obsługi komputera? Takie rzeczy też się przecież do tej 
ankiety wpisywało. Ranga tych rzeczy jest całkowicie nieporównywalna. Tylko pytanie, czy 
my jako pracownicy mamy obowiązek robić wszystko po trochu, żeby wypełnić tę całą ankietę, 
tak żeby żadna rubryczka nie została tam opuszczona, czy też mamy prawo do tego, by 
w jakichś kwestiach się specjalizować, a w związku z tym jednak »odpuścić« sobie sprawy, 
które danym momencie uznajemy za mniej istotne?  
Kolejna sprawa, która, przyznaję, trochę mnie poruszyła i nie do końca rozumiem ją, dotyczy 
uwzględniania ankiet studenckich w ocenie okresowej. Już pewną kwestię poruszyła tu prof. 
BŁACHOWSKA. Pamiętajmy: ankiety są anonimowe. Nie ma problemu z ocenami pozytyw-
nymi, ale nie wiemy do końca, korzystając z takiej anonimowej ankiety, co przyczyniło się do 
tego, że jakiś student podał ocenę negatywną i zrobił to anonimowo. Czy w ogóle można 
traktować anonimową ankietę studencką jako narzędzie dyscyplinujące? Wtedy, kiedy one 
były wprowadzane, byliśmy przekonywani, że celem wprowadzenia tych ankiet jest 
samopoznanie, to znaczy żebyśmy otrzymali informację zwrotną od studentów, że coś robimy 
niedobrze, a coś robimy dobrze. Na pewno ja nieraz spotykałam się z taką sytuacją, kiedy 
studenci oceniali zajęcia w taki sposób: »Które zajęcia uznajesz za najmniej dla siebie 
pożyteczne?« »NPH, zajęcia z diariuszy sejmowych«. Ktoś inny: »Które uznajesz za 
najbardziej pożyteczne?« »Zajęcia z diariuszy sejmowych«. Co z tego wynika? Należy podejść 
do tego rzeczywiście jak do źródła historycznego. I czy można w takim razie traktować zapisy, 
zwłaszcza te negatywne, w ankietach jako narzędzie dyscyplinujące pracownika naukowego, 
zwłaszcza jeżeli negatywne oceny dotyczą spraw drażliwych i niejednoznacznych?  

Prof. CHOIŃSKA-MIKA wspomniała tutaj na przykład o kwestii upolitycznienia zajęć. 
Rozumiem, że gdzieś takie problemy się pojawiły i taki zarzut. Niezależnie od tego, jaki pogląd 
ma każdy z nas na temat tego, czy w trakcie zajęć pracownik naukowy może mówić o swoich 
poglądach politycznych bądź też czy może komentować bieżące życie polityczne i wyrażać 
swoją opinię na ten temat wobec studentów, to chciałabym zwrócić uwagę, że w marcu pojawił 
się projekt, który został uchwalony na sejmie 1 października ubiegłego roku, a wszedł w życie 
10 grudnia ubiegłego roku. Była to nowela ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym… w sprawie 
tzw. Pakietu wolności akademickiej, która mówi, że m.in. wyrażanie przez nauczycieli opinii 
światopoglądowych nie może stanowić przewinienia dyscyplinarnego. W związku z tym nie 
można wyciągać dyscyplinarnych konsekwencji wobec pracownika naukowego, a ocena 
okresowa jest taką dyscyplinarną konsekwencją. Moim zdaniem po prostu tę kwestię trzeba 
naprawdę bardzo poważnie przemyśleć”.  

PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Jedną rzecz chciałbym podać może w czacie, ponieważ 
prof. KOSIŃSKA powiedziała, że jedynym obowiązkiem pracownika jest pensum. Otóż nie, 
obowiązuje nas zarządzenie rektora dotyczące Regulaminu pracy. To jest dość duży dokument, 

https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/10/m.2019.319.zarz_.143.pdf
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który stanowi załącznik do umów o pracę i w sposób bardzo wyczerpujący mówi, na czym 
polegają obowiązki pracownika, a naprawdę nie ograniczają się one wyłącznie do dydaktyki. 
Zachęcam do lektury w wolnej chwili”. 

Prof. KOSIŃSKA powiedziała ad vocem: „Chodzi mi o to, że obowiązki dydaktyczne są łatwo 
wyliczalne, a całą resztę naszych obowiązków trudno ocenić w skali numerycznej”.  

Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Zacząłbym od tego, że skoro jest tak dobrze, jak mówi 
prof. CHOIŃSKA-MIKA, to skąd tak potężna fala niezadowolenia? To samozadowolenie Pani 
Przewodniczącej bardzo mnie niepokoi, do czego jeszcze wrócę na końcu. Mam 4 techniczne 
uwagi dotyczące samej procedury oceniania. 
1. Wyciągano średnią matematyczną z 3 nierównomiernych wartości. Ten kwestionariusz jasno 
mówił, że ocena negatywna w obszarze nauki skutkuje oceną negatywną całego postępowania, 
w wypadku oceny negatywnej za działalność [organizacyjną] tak nie było. W związku z tym 
samo dodanie tych 3 ocen i wyciągnięcie średniej jest dość kuriozalne. Rozumiem, że Pani 
Przewodnicząca schowała się za przepisami, powiedziała: »Tak jest w przepisie«. To bardzo 
wygodne, tyle tylko że, co pokażę dalej, można było złagodzić nieco wynikający z tego absurd.  
2. W obszarze działalności [organizacyjnej], co mówię na własnym przykładzie i przede 
wszystkim bogatej korespondencji po ocenie między mną a Panią Przewodniczącą, komisja 
przyjęła bardzo wąskie kryterium, jeśli chodzi o to, czym jest owa działalność: komisje, 
zespoły itd. Zwracam uwagę, że cała potężna sfera naszej działalności, np. popularyzatorstwo, 
wykłady w szkołach, działalność w ruchu olimpijskim, w ogóle nie była brana pod uwagę, 
tymczasem to jest działalność na rzecz środowiska. Jeśli Państwo myślą, że mamy studentów 
dlatego, że publikujemy książki w Oksfordzie albo jesteśmy w iluś tam zespołach 
uniwersyteckich, to tak nie jest. Działalność popularyzatorska jest właśnie jednym z tych 
obszarów działalności, który w ogóle nie był brany pod uwagę – to wiem na swoim przykładzie 
i tu nie ma co zaprzeczać. Podobnie działalność w ruchu olimpijskim czy wykłady dla naszych 
przyszłych studentów nie były brane pod uwagę. Tu nie ma co zaprzeczać, bo jeszcze raz 
mówię – mówię to na własnym przykładzie.  
3. Co do oceny z dydaktyki, zgadzam się z opinią prof. BŁACHOWSKIEJ w stu procentach. 
Ocena na podstawie ankiet studenckich jest rzeczywiście dyskusyjna, ale mnie niepokoi, że 
działalność dydaktyczną oceniano niemalże wyłącznie na podstawie ankiet studenckich. 
A gdzie są całe ogromne obszary działalności dydaktycznej? To, jak układamy sylabusy, jak 
szeroka jest sfera naszej działalności? Nie! Ważne było, czy student X czy Y napisał coś 
w ankiecie. Nie chcę opowiadać na własnym przykładzie kuriozalnej sytuacji, w której jeden 
ze studentów żartem napisał, że chyba obraziłem jego uczucia religijne, opowiadając o Zeusie, 
potem kapnął się, że to chyba jest przesada, i to szybko wykreślił, ale zostałem z tym w ocenie.  
4. Tu też, Katarzyno [K. BŁACHOWSKA], chylę przed Tobą czoło. Otóż co do tego 
podnoszenia kwalifikacji – czytam właśnie to, co prof. A. PIENIĄDZ zamieściła [w czacie], 
co to są te kwalifikacje, poza tym, że tu są różne nieścisłości, bo mówi się tu szczególnie, na 
przykład, czyli rozumiem, że są całe inne obszary tu nie wyliczone – chcę Państwu powiedzieć, 
że raz w tygodniu na 15 minut przed zajęciami spotykam się z prof. A. ZIÓŁKOWSKIM 
w zakładzie i te 15 minut burzliwej dyskusji podnosi moje kwalifikacje o wiele więcej niż 
udział w tysiącu głupkowatych szkoleń. Niestety, ta sfera nie została tu wzięta pod uwagę.  
Kończąc, mam o wiele poważniejszą, niż te drobiazgi, sprawę i uwagę. Ona w zasadzie dotyczy 
tego, o czym dyskutowaliśmy już na poprzedniej Radzie, gdy nagle dowiedzieliśmy się, że 
Rada Dydaktyczna coś uchwaliła, a my o tym nie wiemy. Otóż dzisiaj Pani Przewodnicząca 
wystąpiła i zaczęła długo opowiadać o tym, jakie dylematy nią szarpały, jakie miała refleksje, 
i zachęcać do tego, żeby się pochylić nad różnymi kwestiami. Ja pytam: Dlaczego teraz, 
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dopiero po ocenie? Teraz się mamy pochylać? Nad czym my się możemy teraz pochylić? Jakie 
dylematy ja mogę teraz roztrząsać? Gdzie była Pani Przewodnicząca w grudniu, w listopadzie, 
w październiku, we wrześniu? Pani Przewodnicząca i inni członkowie tej komisji już znali ten 
kwestionariusz. Trzeba było nas wtedy poinformować, przedstawić dylematy.  
To jest częścią większego zagadnienia. Bardzo wielu spośród nas (biję się w pierś – również 
i ja) traktuje udział w różnych ciałach uniwersyteckich jak działalność w udzielnych 
księstwach. Czy Rada Dydaktyczna, czy jakaś komisja bardzo niechętnie dzieli się rozterkami 
i prosi o pomoc środowisko reprezentowane np. na Radzie Wydziału tak jak dzisiaj. Chcę tylko 
przypomnieć, że wszystkie te bardzo ważne funkcje, wszystkie te komisje to są tylko narzędzia 
nas wszystkich jako środowiska i apelowałbym, aby dyskusje o tym, jak działać, jakie 
podejmować decyzje, wedle jakich kryteriów, odbywały się przed, a nie po, bo to jest 
musztarda po obiedzie”.  
Prof. M. MYCIELSKI powiedział: „Chciałbym trochę powiedzieć o tej musztardzie po 
obiedzie, mianowicie wydaje mi się, że mamy do zrobienia kilka rzeczy. Pierwsza to 
odniesienie się do kwestii systemowych, o których mówili prof. CHOIŃSKA-MIKA, prof. 
CZUBATY i inne osoby, a mianowicie do tego, co do nas przychodzi z góry. Rozumiem, że 
komisja odwoławcza, o której mówił prof. CZUBATY, i Dziekan będą uczestniczyli w tym, 
ale zastanawiam się, czy nie byłaby po prostu sensowna uchwała Rady Wydziału, która by 
wskazała główne problemy, o których tutaj mówiliśmy. Uchwała czy pismo skierowane do 
Rektora. Do tego, o czym mówiliśmy, ja bym dodał samą absurdalność wyrażania tej oceny 
z dwoma miejscami po przecinku. Bieg na 100 metrów można tak opisywać, ale ocena 
personalna tak opisana to jest pewien nonsens. Wydaje mi się, że jakaś uchwała przygotowana, 
przedyskutowana i uchwalona przez Radę Wydziału miałaby sens, bo to byłby stosunkowo 
mocny sposób wpłynięcia na centralne decyzje.  
Druga rzecz to zastanowienie się nad standardami wewnętrznymi. Nie wierzę w to, by kwestia 
działalności organizacyjnej mogła być bardzo precyzyjnie opisana na całym uniwersytecie, bo 
tu jest specyfika wydziałów, dziedzin naukowych itd. To jest rzecz, którą my musimy sami 
sobie przemyśleć. Może warto powołać jakąś komisję czy grupę roboczą, która by 
przygotowała dla nas pewien materiał, żebyśmy na kolejnej Radzie Wydziału o tym 
dyskutowali, już mając jakiś dokument? Z dotychczasowych głosów widać, że tu jest bardzo 
dużo rzeczy wątpliwych, dyskusyjnych. W ogóle sam zakres działalności organizacyjnej nie 
wydaje mi się do końca precyzyjny, bo są np. pogranicza działalności organizacyjnej 
i naukowej. Jeżeli ktoś organizuje konferencję w ramach grantu, to czy to jest działalność 
organizacyjna, czy naukowa?  
Trzecia rzecz to kwestie dydaktyczne. Będą tu jeszcze decyzje URK; podejrzewam, że potem 
będą one precyzowane przez Radę Dydaktyczną. Tak jak mówiliśmy na ostatniej Radzie, 
pogranicze dydaktyki i ocen personalnych to jest jedna z takich spraw, które powinny być 
robione razem przez RD i RW. Przyłączam się do tego, o czym mówił prof. JANISZEWSKI. 
W tej całej procedurze trzeba bardziej zwrócić uwagę na ocenę sylabusów, na to, czy ktoś 
poprowadził np. zupełnie nowe zajęcia – to jest rzecz, która powinna być bardzo premiowana.  
Ostateczny wniosek: wydaje mi się, że potrzebna nam jest 1) uchwała, 2) komisja, która by się 
nad tym zastanowiła i przygotowała dla nas materiał być może dla jakiejś wewnętrznej 
uchwały, skierowanej do nas, a nie do Rektora”.  
Prof. J. CZUBATY powiedział: „Chciałem odnieść się do dwóch wątków, które pojawiły się 
w wystąpieniu prof. BŁACHOWSKIEJ. Tutaj znowu schowam się bezdusznie za przepisami, 
ale co robić? W zarządzeniu rektorskim nie było mowy o ważeniu różnych aktywności, 
przeciwnie, one miały być równoważne. Jeśli chodzi o możliwość odwoływania się od ocen 
pozytywnych, to może jeszcze raz podkreślę: liczba punktów to nie jest ocena, więc nie można 
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się odwołać od liczby punktów. Tutaj dochodzimy do problemu systemu punktowego, który 
uważam za zupełnie zbyteczny, bo informacja o tym, że ktoś dostał liczbę punktów w jakiejś 
sferze działalności 4,3 albo 4, nic nie mówi ani dziekanowi, ani rektorowi. Jest zupełnie 
nieprzydatna, natomiast jest niesłychanie konfliktogenna, bo tam, gdzie się pojawiają punkty, 
zaczynamy automatycznie myśleć o rankingu, co zdaje się nie było zamierzeniem Rektora, 
kiedy przedstawiał to zarządzenie”.  
Prof. M. JANICKI powiedział: „Po wysłuchaniu dość długich i szczegółowych uzasadnień 
Przewodniczącej komisji, po wysłuchaniu dotychczasowych głosów chciałbym się po części 
odnieść do swojego casusu, ale nie na zasadzie skargi, tylko na zasadzie pewnych wniosków 
i postulatów związanych z tym, co się stało.  
Chciałbym zacząć od końca, tzn. od tego, co w mojej ocenie okresowej zostało wpisane jako 
uzasadnienie tej oceny. To, co zostało tam wpisane, o czym za chwilę, nie pozwala mi wierzyć 
– chociaż można powiedzieć, że albo się wierzy, albo nie – w obiektywizm działań komisji. 
Nie miałbym pretensji, gdyby wyniki tej oceny sprowadzały się do głosowania punktowego 
w tych trzech kategoriach. Przy czym warto zwrócić uwagę na to, że każde głosowanie tajne – 
oczywiście po dyskusji, rozpatrzeniu materiału – daje właściwie takie same możliwości 
głosującym jak wypełnianie przez studentów anonimowych ankiet, o czym była tutaj mowa. 
Ale nie mam zasadniczej pretensji do tego, że jedna osoba z komisji oceniła moją działalność 
dydaktyczną tylko na 3 pkt. Nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to uzasadnienie, skonstruowane 
na zasadzie: »Wprawdzie pan Janicki jest bardzo ceniony przez studentów ze względu na 
merytoryczny aspekt jego dydaktyki, natomiast sama strona dydaktyczna jest jak najgorsza« – 
taka jest konstrukcja tego uzasadnienia. Taka jest również jego treść wskazująca jasno i bardzo 
wyraźnie na to, że ta treść została sformułowana tylko i wyłącznie na podstawie ankiet 
studenckich. Co więcej, po powtórnym przeanalizowaniu ankiet – bo komisja insynuuje, że ja 
ankiet nie czytam i nie wyciągam z nich żadnych wniosków (wręcz przeciwnie, przechowuję 
wszystkie i czytam je uważnie) – mogę stwierdzić tyle, że zupełnie przeoczony został fakt, że 
większość ankiet dotyczących moich zajęć ma wydźwięk pozytywny, natomiast z jednej 
właściwie najprawdopodobniej opinii negatywnej, i to wydobytej z ankiet z ostatniego roku 
akademickiego, została uczyniona prawidłowość opisująca całkowicie, i to w sposób dla mnie 
osobiście obraźliwy, zasadę moich poczynań dydaktycznych, całkowicie je deprecjonując.  
Oczywiście można powiedzieć znowu, o czym była już tutaj mowa, że cały szereg innych 
aspektów działalności dydaktycznej, które powinny były zostać wzięte pod uwagę w tej ocenie, 
najwyraźniej, jak wynika również z treści samego uzasadnienia, pod uwagę wzięty nie został. 
Proszę wybaczyć, ale trudno mi przyjąć, że takie postępowanie i wpisywanie do akt stwierdzeń, 
które swoją ogólnikowością także insynuują jak najgorsze moje postępowanie względem 
studentów, mam uznać za wynik i uzasadnienie obiektywnej oceny. Z obiektywizmem nie ma 
to nic wspólnego. Jeżeli Pani Przewodnicząca mówiła tutaj o wskazywaniu w ramach tego 
uzasadnienia osobie ocenianej aspektów lepszych i gorszych działalności, sugerując, że 
powinna to być wyważona ocena czy sugestie skierowane do ocenionego, ale sformułowane 
w sposób wyważony, to [to uzasadnienie] nic wspólnego z takim zgłaszaniem uwag do 
działalności ocenianego nie ma. Bardzo przepraszam za określenie – nie chciałbym go używać 
– ale to wygląda tak, jakby starano się ukręcić bicz na ocenianego, dając go do ręki być może 
następnej komisji oceniającej, ale pomijam to. Podkreślam: takie postępowanie jest 
tendencyjne i stronnicze. Nie ma nic wspólnego w moim odczuciu z obiektywizmem.  
P. JANISZEWSKI mówił o niebraniu pod uwagę całego szeregu aspektów naszej działalności 
dydaktycznej. Muszę powiedzieć, że jest to w tym kontekście bardzo bolesne, jak również 
rozczarowujące i nie napawające w każdym razie wiarą w obiektywizm właśnie tej oceny. 
Rozumiem doskonale i myślę, że wszyscy rozumiemy, że jesteśmy wciąż w momencie 
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kształtowania przepisów i procedur, ale ta dyskusja dowodzi, jak wiele zależy od tego 
niewymiernego czynnika ludzkiego, który może lepiej by się spisał, gdyby nie po prostu pewne 
ograniczenia proceduralne, ale również pewien model postępowania, który został przyjęty. […]  
Chcę na koniec powiedzieć, że sprawa jest bardzo jednak poważna. Muszę powiedzieć też 
jedno: jeżeli intencją oceny okresowej, której potrzeby nikt rozsądny nie może kwestionować, 
było danie samemu pracownikowi impulsu do poprawienia swoich działań, jakiejś zachęty, to 
ja osobiście, a jak słychać podczas tej dyskusji, i nie tylko podczas niej, wiele osób również 
może być przekonanych co do tego, że właściwie efekty działania komisji są w gruncie rzeczy 
w tym względzie przeciwskuteczne. Jeśli wyniki tej oceny mają w jakikolwiek sposób 
motywować, no to są – wręcz przeciwnie – zdecydowanie demotywujące”.  
Prof. R. KULESZA powiedział: „Przyznam, że bardzo się cieszę z tej dyskusji. Bardzo 
dziękuję prof. BŁACHOWSKIEJ, prof. KOSIŃSKIEJ, prof. JANISZEWSKIEMU i prof. 
JANICKIEMU i w pełni podzielam większość ich poglądów. Ta dyskusja powinna się odbyć 
przed oceną. Ocena, zwłaszcza taka – okresowa i pierwsza – to jest sprawa zasadniczej wagi. 
Kryteria powinny zostać wypracowane, a ci, którzy zasiadają w komisji, to są mężowie i żony 
zaufania publicznego. Tak to powinno być i powinni mieć szczególne kompetencje 
w rozmaitych dziedzinach. Tu nie chodzi o to, że może być ktoś spoza wydziału. Właśnie, kto 
go wyznaczył – tego spoza wydziału? Na zasadzie jakich kompetencji? […] Jak prof. 
MYCIELSKI opowiedział: komisje, apel do rektoratu, ale tu przede wszystkim chodzi 
o standardy wewnętrzne. My sami ze sobą mamy porozmawiać. To od nas zależy i tego nie 
zamienimy w jakieś słowa, przemowy, wstępy. Skład komisji powinien wyznaczać, moim 
zdaniem, Rektor na wniosek Rady Wydziału; to nie jest komisja stała, zbyt ważne to są sprawy, 
zbyt wrażliwe.  
Jeszcze jedną tylko rzecz na koniec poddam Państwa myśli, chociaż o wielu tutaj można by 
było mówić. Sprawy organizacyjne. Pan Dziekan napisał nam w mailu, że martwi go to 
(i słusznie zresztą, że go to martwi), że 18 osób, o ile dobrze pamiętam, w tej dziedzinie się nie 
wykazuje. Ale nie wiem, czy Państwo podzielą mój pogląd, lecz są sfery działalności – tak jak 
prof. JANISZEWSKI mówił: olimpiada historyczna, stowarzyszenia rozmaite, nasz udział 
w rozmaitych gremiach… Jeżeli Państwo chcą, by oceniać tylko wedle tego, co się robi na 
wydziale, a prof. BŁACHOWSKA powiedziała, jak to wygląda, ja powiem od siebie, że są 
osoby, których za mojej pamięci nikt nigdy do niczego nie wyznaczał. I one są winne tego, że 
nie są zaangażowane? To poddaję tylko myśli Państwa. Cieszę się bardzo z tej dyskusji, bo 
wydaje mi się, że ona jest o czymś”.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Chciałam się odnieść do wypowiedzi prof. 
JANISZEWSKIEGO. Nie odnoszę się do pracy Pana Profesora wcześniej, bo jej nie znam, ale 
wspólnie przez 3 lata organizowaliśmy olimpiadę dla gimnazjalistów. To jest właśnie to, 
o czym była mowa, czyli przygotowywanie, angażowanie naszych przyszłych studentów. […] 
Wymagało to bardzo dużo pracy, organizowania osób, które będą sprawdzały prace, 
organizowania potem osób, które będą pytały. […] To było ogromne zaangażowanie. Ja też 
myślałam, że kwestie angażowania młodzieży – dodam od siebie: realizowałam też 
angażowanie nauczycieli wspólnie z Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 
a także Instytutu Badań Edukacyjnych (ten obszar był kierowany przez prof. CHOIŃSKĄ-
MIKĘ) – to kompletnie nie zostało uwzględnione w ocenie okresowej. Na podstawie dyskusji, 
która się odbywa, i jak sądzę, odczuć wielu z nas (moich na pewno), myślę, że określenie 
standardów przed oceną jest bardzo potrzebne. […] 5 stycznia obył się webinar organizowany 
przez fundację Science Watch Polska, dotyczący oceny okresowej. Jedno z pytań brzmiało:  
»Czy system oceny motywuje do pracy i jest postrzegany jako sprawiedliwy?«. Myślę, że aby 
był motywujący do pracy i postrzegany jako sprawiedliwy, to musimy nad tym popracować”.  
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Prof. P. ŻMUDZKI powiedział: „Chciałbym się krótko ustosunkować do jednego wątku 
poruszonego przez U. KOSIŃSKĄ. Chciałbym zaprotestować przeciwko próbie tłumaczenia 
i bronienia osób, które w ramach zajęć wygłaszają tyrady światopoglądowe, bez względu na 
ich treść. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że jesteśmy zobowiązani do wypowiedzi 
merytorycznych w trakcie zajęć, ich zakres określa sylabus, lektury, które zadajemy, tematyka, 
którą przecież sami wybieramy. Może mam małą wyobraźnię i nie jestem w stanie wyobrazić 
sobie sytuacji, w której te tyrady światopodglądowe miałyby związek merytoryczny 
(w każdym razie, jeśli nie jestem sobie w stanie wyobrazić, to rzadko coś takiego następuje). 
Bardzo dobrze, że ankiety studenckie ujawniają takie przypadki, i trzeba z całą pewnością takie 
sytuacje ocenić negatywnie. Tak samo, jakby ktoś mówił nie o sprawach światopoglądowych, 
a o piłce nożnej w ramach ćwiczeń z historii, które akurat nie mają związku merytorycznego 
z piłką nożną, to również jest to wada, błąd, który również powinien być źle oceniony”.  
Prof. M. WĘCOWSKI powiedział: „Dyskutujemy o tej ocenie i to jest bardzo ważne; szkoda, 
że nie zaczęliśmy dużo wcześniej. Przypominam sobie dyskusję, która w podobnej 
temperaturze toczyła się kilka lat temu, kiedy rozpoczynała się praktyka szczegółowego 
oceniania naszej działalności naukowej. Mam wrażenie, że jesteśmy na podobnym etapie 
w tych dwóch pozostałych obszarach, tzn. działalności organizacyjnej i dydaktycznej. To jest 
początek pewnej drogi. Mam też wrażenie oparte na doświadczeniu nie w naszym środowisku, 
że dobrze by było, żeby jak najwięcej z nas wzięło udział, jeśli to jest tylko możliwe formalnie, 
po drugiej stronie w procesie oceny, po to byśmy nie tylko wypracowali sobie pewne standardy, 
które trzeba zrobić od nowa na surowym korzeniu, ale byśmy wszyscy z tej drugiej strony 
spojrzeli na sytuację i na nas wszystkich. Za kilka ocen – myślę, że to się nie stanie szybko – 
będziemy nieco inaczej spoglądać na te procedury. Przyznaję, że doskonale rozumiem osoby, 
które nie są zadowolone ze swojej oceny, i myślę, że bardzo dobrze by było, żebyśmy po prostu 
zaangażowali się w pracę w takiej komisji w ciągu najbliższych lat”.  
Prof. G. PAC powiedział: „Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna dotyczy owego 
podnoszenia kompetencji zawodowych. Tu ewidentnie widać, że ta ankieta, którą 
otrzymaliśmy na poziomie uniwersyteckim, była dla nas problemem i być może nie do końca 
odpowiadała naszym potrzebom. Ja bym zwrócił Państwa uwagę na jeden element, 
a mianowicie udział w seminariach. […] Nie bardzo wiadomo, gdzie to wpisać. Udział 
w seminariach nie jest obowiązkowy, podobnie jak udział w szkoleniach, ale skoro doceniamy 
szkolenia, to uważam, że fakt, że niektórzy z nas 1-2 wieczory w tygodniu spędzają na 
własnych lub na innych seminariach doktorskich, biorą udział w dyskusjach, również powinien 
być dostrzeżony, bo jest to i nasze podnoszenie kwalifikacji zawodowych, i udział 
w kształceniu kadry. […] To jest kwestia doprecyzowania tej ankiety i naszego lepszego jej 
rozumienia. Może też jest to mój błąd, może gdzieś należało to wpisać, ale nie bardzo 
wiedziałem gdzie. 
Jak wiadomo, prawo do odwołania przysługuje wyłącznie przy ocenie negatywnej. […] 
Natomiast rozumiem, że osoby, które były niezadowolone czy uważają, że w ich ocenie 
pojawiły się jakieś nieścisłości, mają poczucie, że nie bardzo mogą odpowiedzieć. Oczywiście 
mogą teraz wypowiedzieć się na Radzie, ale jak zauważył M. JANICKI, to jest kwestia naszych 
dokumentów, które zostają w teczkach. To jest pytanie w zasadzie formalne; nie wiem, czy to 
jest możliwe, a może powinno być możliwe: Czy istnieje forma, w której osoby, które mają 
ocenę pozytywną, ale są z niej niezadowolone, mogą się do niej na piśmie ustosunkować, żeby 
pozostał ślad? Na przykład sprostować to, co jest tam napisane. Być może to jest rozwiązanie, 
nie mówię, że jedyne, ale które mogłoby być przynajmniej pomocne i dawałoby poczucie, że 
druga strona jest wysłuchana, co jak wiadomo, jest postulatem ważnym”.  
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Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Odnoszę się być może niechronologiczne do kwestii, 
która jest bardzo ważna, którą poruszył przed chwilą prof. PAC, mianowicie możliwości 
odniesienia się do oceny. Rzeczywiście, tak jak powiedziałam na samym początku, jakieś dwie 
godziny temu, gdy przeczytałam moją ocenę, poczułam głęboką potrzebę odniesienia się do 
niej. Nie ma żadnej możliwości formalnej, a jak powiedziałam na początku, taką możliwość 
ma uczeń szkoły podstawowej, uczeń szkoły podstawowej, student. Odniosłam się 
bezpośrednio do tego, co Pan Profesor powiedział, bo poruszyło to mnie i dotyczyło mnie 
bezpośrednio.  
Kolejna sprawa i tutaj zgodzę się ze stanowiskiem wielu osób, że rzeczywiście wymogi oceny 
czy oczekiwania powinny być zdefiniowane relatywnie wcześniej, tak żeby pracownik był 
w stanie zorientować się, czego się od niego oczekuje. I to jest chyba kwestia kluczowa. 
A druga sprawa to jest to, co mówiłam na samym początku, a teraz już pewnie umknęło, 
w odniesieniu do oceny zajęć czy w ogóle działalności dydaktycznej. Myślę, że to nie powinno 
być tak, że jedyną podstawą są ankiety studenckie, które są bardzo ważne jako informacja 
zwrotna. Prof. Lengauer kiedyś mówił, że jako student nie doceniał jakichś zajęć, pewnie 
Wstępu do badań…, a po latach uznał, że to było bardzo cenne. […] Myślę, że ewidentnie 
powinniśmy zrobić coś wewnętrznie – określenie elementarnych standardów oceny”.  
Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Ja przepraszam. Tylko podpowiadając K. BŁACHOW-
SKIEJ i G. PACOWI, choć może popełniłem przestępstwo i nakłaniam ich do tego samego: na 
swoim arkuszu, który podsunięto mi do podpisania, podpisałem się, ale napisałem, co o tym 
wszystkim myślę i że mój podpis nie oznacza, że zgadzam się z tą oceną. W ten sposób w moich 
dokumentach została informacja, że kwestionuję zasady działania tej komisji, którymi się ona 
kierowała, i one mi się nie podobają. To moje zbójeckie prawo i to w związku z tym w tym 
arkuszu jest”.  
Prof. G. PAC powiedział: „Jeśli można ad vocem, skoro odnosimy się do własnych 
przykładów: ja akurat osobiście nie mam takiej potrzeby, ale rozumiem taką potrzebę 
u kolegów i w tej sprawie mówię”.  
Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „Proszę Państwa, ja chciałam podjąć pewną kwestię, która 
trochę mnie nurtuje. Po raz pierwszy brałam udział jako pełniąca obowiązki kierownika 
zakładu w zastępstwie za prof. KOŁODZIEJCZYKA w tej całej procedurze, oceniając moich 
kolegów i koleżanki z zakładu. Jako kierownik zakładu w naturalny sposób nie mogłam ocenić 
samej siebie, więc byłam oceniana przez dziekana. Natomiast wydaje mi się, że jest pewna 
niejasność… Z tego, co wiem, z dyskusji, jakie toczą się przecież w tej chwili wśród nas, jest 
niejasność co do tego, czy jest rzeczą prawidłową, aby komisja oceniająca oceniała samą 
siebie. My nie wiemy, na jakiej zasadzie, według jakich reguł tutaj została przeprowadzona 
ocena okresowa członków komisji. Bardzo bym prosiła o informację, jak to się odbyło, czy tu 
były jakieś reguły ustalone”.  
Prof. J. CZUBATY powiedział: „Czy ja mogę ad vocem? Bo to jednak zabrzmiało bardzo 
nieprzyjemnie. Otóż jest to procedura określona w zarządzeniach uniwersyteckich. Komisje 
tego typu, nie tylko oceniające, działają na tej zasadzie, że komisja obraduje, a jeśli sprawa 
dotyczy jednej z osób zasiadających w komisji, to ona po prostu w tym momencie wyłącza się 
z obrad. Tak samo zresztą, dodam, procedujemy w większym gronie na naszej Radzie 
Wydziału, gdzie też głosujemy różne sprawy, a wtedy, kiedy nas to dotyczy, wychodzimy, a to 
samo ciało dalej obraduje. Przyznam, że to była bardzo niesympatyczna supozycja”.  
Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „Przepraszam, jeżeli tak zostało odebrane. Ja prosiłam po 
prostu o wyjaśnienie i jestem usatysfakcjonowana w tej chwili. Po prostu bardzo dziękuję za 
informację”.  
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Prof. M. PAUK powiedział: „Ja chciałem tylko dodać do tych głosów, które trafnie diagnozują 
problem, czyli przede wszystkim głosów prof. BŁACHOWSKIEJ i P. JANISZEWSKIEGO. 
Wszyscy jakby wypowiadamy się głównie o własnych przypadkach, siłą rzeczy – nie znamy 
innych – ale ja nie rozumiem w ogóle kryteriów tej oceny. W sytuacji, w której mam wgląd do 
wyników hospitacji szefa zakładu, który podzielił się swoimi uwagami ze mną także na piśmie, 
mam wgląd w te – zresztą w elektronicznej wersji dosyć wybrakowane – ankiety studenckie 
(musimy się domyślać, o jakich kryteriach one mówią; one nie są tam w całości), ale generalnie 
widzimy punktację, która w moim przypadku oscyluje powyżej poziomu 1,8 na maksymalną 
ilość 2 pkt. Komisja sama pisze w uzasadnieniu tak zwanym, że nie zgłasza żadnych zastrzeżeń 
do mojej dydaktyki, a moja ocena ledwo przekracza 4, a więc jest o cały punkt niższa niż 
najwyższa i mniej więcej połowę punktu niższa niż średnia ocena wydziałowa, którą 
poznaliśmy dzięki listowi Pana Dziekana. Więc ja po prostu nie rozumiem kompletnie, bo 
jeżeli Marek rozumie, że wykorzystano jakąś jedną czy dwie ankiety, Paweł tak samo, to ja 
w ogóle tego nie rozumiem w tym momencie.  
Do kwestii odniesienia się: w systemie EVA istnieje możliwość odniesienia się do samej treści 
ankiet. Można to rozszerzająco potraktować i zamieścić tam uwagi dotyczące sposobu użycia 
tych ankiet przez komisję, jak sądzę, co zresztą sam zrobiłem i chyba to jest nawet ślad 
pewniejszy niż pisanie tego na papierze, bo to zostaje w systemie elektronicznym, który pewnie 
będzie używany do następnej oceny okresowej. Więc ja się dołączam do tych wszystkich 
bardzo poważnych zastrzeżeń co do kryteriów i nawet samej merytoryczności w niektórych 
punktach przeprowadzanej w ten sposób oceny”.  
PRZEWODNICZĄCY udzielił głosu M. KWIECIEŃ, która powiedziała, że jeśli ktoś złożył 
w sekretariacie wydziału dodatkowe pismo w sprawie oceny okresowej, zostało ono dołączone 
do dokumentacji i tworzy z nią komplet.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Na początku swojej wypowiedzi – zgłosiłam się do 
głosu jako pierwsza – starałam się sformułować wnioski ogólne dotyczące moich odczuć 
wynikających z ankiety. Te wnioski ogólne są związane z tym, że czytałam zarówno swoją 
ankietę, ale także kilka innych, zgodnie z prawem, jako kierownik zakładu. Ja otrzymałam – 
i rzeczywiście jakoś tam mi to leży na wątrobie – ocenę bardzo niską. W uzasadnieniu oceny 
dostałam informację, że »Komisja pozytywnie ocenia aktywność naukową i dorobek 
publikacyjny dr hab. K. Błachowskiej. Nieco niżej oceniono działalność dydaktyczną, na co 
duży wpływ miały wyniki ankiet studenckich z okresu poprzedzającego pandemię. Komisja 
ma nadzieję, że będzie lepiej«. A potem już było trochę lepiej. Komisja wiedziała, że w okresie 
poprzedzającym pandemię zachorowałam i byłam na zwolnieniu. […] Przyjmuję, że byłam 
słabszym dydaktykiem w okresie poprzedzającym, natomiast nie wiem, dlaczego moja praca 
organizacyjna, o której wspomniałam (i jest mi bardzo głupio, że o tym mówię w ogóle), została 
oceniona skrajnie nisko. Każdy z nas ma jakiś punkt odniesienia i, wydaje się, potrzebę 
dookreślenia wymogów: Co mamy robić?”. 
Prof. M. KOPCZYŃSKI, obserwator z ramienia NSZZ „Solidarność” na UW, powiedział: 
„Pozwolę sobie, trochę podsumowując, a trochę z tego tytułu, że ja siedziałem z boku i jako 
ten związkowiec słuchałem tego wszystkiego, całej tej debaty. Rzeczywiście jest tak, że 
ankiety, które były dołączone, plus wyniki hospitacji przy działalności dydaktycznej 
odgrywały podstawową rolę. Z ankietami jest, jak Państwo doskonale wiecie, tak, że one, 
szczególnie te, co przychodzą z centrali, pokazują średnie w skali od -2 do +2, natomiast to,  
co przykuwa uwagę każdego czytającego, to są te uwagi merytoryczne. I to jest zawsze pytanie, 
czy one są reprezentatywne, czy nie są reprezentatywne.  
M. MYCIELSKI mówił, żeby brać pod uwagę sylabusy, to, czy tematyka zajęć się zmienia – 
to jest bardzo chwalebne, ale jedna podstawowa sprawa: nie może być następnym razem tak, 
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żebyśmy oceniali taką ogromną ilość osób w tak krótkim czasie. To były 7-godzinne 
posiedzenia i weźcie to Państwo pod uwagę, rozpatrując także te wyniki liczbowe. To na pewno 
nie może się powtórzyć. Tak było, bo musieliśmy w bardzo krótkim czasie to wszystko 
wykonać.  
Przy działalności organizacyjnej nie da się sporządzić listy, że to ma być taka czy inna 
działalność. Zawsze tutaj będzie pewna uznaniowość tych ocen, zresztą przy ocenie 
dydaktycznej również przecież. Tu padły głosy i myślę, że słuszne, żeby przy okazji 
działalności organizacyjnej brać także działalność poza wydziałem, poza UW, czyli te różne 
olimpiady itd. Nie wszyscy to wpisują, ja np. nie wpisałem, ale po prostu dlatego, że ta ankieta 
była tak długa, że już miałem dość w połowie i chciałem ją skończyć jak najszybciej. 
Były te punkty, które były narzucone, i to w sposób głupi, przez tę instrukcję, że to ma być 
średnia arytmetyczna, która – jak wiadomo – jest miarą nieodporną na wahania obserwacji 
skrajnych, co powoduje właśnie takie wyniki, jakie są, że jeden ma 4,6, drugi ma 4,7, a trzeci 
ma 4,2. Pewnie lepsza byłaby mediana. Ale odpowiadając na to, co P. JANISZEWSKI mówi, 
po tej pierwszej ocenie, która się dokonała, dopiero coś wiadomo i można wyciągnąć jakieś 
wnioski na przyszłość, jak to będzie. Powinniśmy wziąć pod uwagę te głosy, które tutaj były, 
i wyciągnąć wnioski na przyszłość – przede wszystkim, żeby cały ten proces oceny bardziej 
rozłożyć w czasie. Moim zdaniem to jest absolutnie fundamentalna sprawa i najważniejsza.  
To tyle, co mam do powiedzenia. I jeszcze jedno do komentarza Łukasza [NIESIOŁOW-
SKIEGO-SPANÒ], że w porównaniu do fizyki czy jakichś tam innych matematyk my 
wyszliśmy tak wysoko, że u nas 30% ludzi ma 5,0. To jest dowód, że ta komisja naprawdę nie 
działała w ten sposób – i odniosłem takie wrażenie jako przedstawiciel związku zawodowego 
– żeby intencjonalnie kogoś krzywdzić. Rozumiem, że mogą być rozgoryczenia różne 
jednostkowe, takie czy inne, ale wyciągnijmy jakieś wnioski na przyszłość. Pozytywne”.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Jest rzeczą niezwykle istotną – i taka była moja 
intencja, gdy zabierałam głos na początku – żeby ustalić w miarę precyzyjne kryteria oceny, 
a także zwrócić się do Rektora. Prof. KOPCZYŃSKI ujął to lepiej ode mnie, mówiąc 
o medianie; ja mówię o docenianiu tych czy innych obszarów aktywności. A także dookreślić, 
czy działalność poza wydziałem na rzecz np. angażowania nauczycieli, uczniów ma znaczenie, 
czy też nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby dookreślić, co mamy robić, żeby wyszła ocena 
dobra, lepsza”.  
Prof. M. JANICKI powiedział: „Szanowni Państwo, nie chciałbym już przedłużać, ale nie 
mogę się oprzeć wyrażeniu takiego wniosku, że cała ta czasochłonna, energochłonna 
procedura, o której tu mówimy, wzbudzająca tak wiele wątpliwości co do jej istoty 
i rzeczywistego celu, ma w moim przekonaniu – jeszcze raz to podkreślę, mówiąc językiem 
pospolitym – wymiar przeciwskuteczny, i to podwójny. Nie osiąga, jak sądzę, swojego celu ze 
względu na podnoszone tutaj wszelkiego rodzaju wątpliwości co do jej istoty i zakresu, 
powiedzmy, obiektywizmu, a po drugie, delikatnie rzecz ujmując, nie przyczynia się do 
integracji naszego środowiska jako środowiska prowadzącego dydaktykę.  
Chcę powiedzieć tylko tyle, że najlepszą chyba jednak oceną naszej dydaktyki są jej wymierne 
wyniki, które – podkreślę to raz jeszcze, chociaż była o tym mowa, ale to dotyczy również 
mojego przypadku – nie zostały wzięte najwyraźniej w tej ocenie pod uwagę. Myślę tutaj 
o liczbie wypromowanych prac, jakości tych prac. I nasza rzeczywista współpraca ze 
studentami – tymi najlepszymi studentami, a nie tymi, którzy sfrustrowani z powodu kłopotów 
wynikających z wymagań prowadzącego zajęcia, odreagowując stres wywołany tymi 
wymaganiami, przy wszelkich kłopotach związanych z zaliczeniem przedmiotu wypisują w 
ankietach paszkwile, które następnie zamieniane są w urzędowe paszkwile – bo ja tak odbieram 
uzasadnienie opinii pod moją oceną okresową. Tak, Jolu [J. CHOIŃSKA-MIKA], i bardzo Cię 
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proszę, nie kręć tutaj głową, sądząc prawdopodobnie, że nie mam absolutnie powodów do 
wyrażania takiej opinii. Tak, po 25 latach prowadzenia zajęć w instytucie, obecnie na wydziale, 
od I roku doktorantury, po przeczytaniu tzw. uzasadnienia mogłem nabrać tylko tego 
przekonania. I nie widzę również po dzisiejszych wyjaśnieniach szczególnych powodów do 
tego, żebym miał tę opinię zmienić”.  
W związku z wyczerpaniem się listy chętnych do zabrania głosu PRZEWODNICZĄCY 
zapytał, czy prof. J. CHOIŃSKA-MIKA chciałaby podsumować dyskusję. Ponieważ 
jednocześnie pojawiły się kolejne głosy, PRZEWODNICZĄCY kontynuował dyskusję. 
Prof. R. KULESZA powiedział: „Szanowni Państwo, to pewnie niepotrzebny głos jest, ale ja 
bardzo chciałbym Wam wszystkim podziękować. To była bardzo owocna dyskusja. Myślę, że 
tak jak się pojawiały takie podejrzenia, że niektórzy z nas ze swojego punktu widzenia, interesu 
osobistego, a ja odczuwam to w ten sposób i tak bardzo bym chciał, żeby członkowie komisji 
i wszyscy pozostali rozumieli, że w istocie chodzi nam o to, żeby zrobić to w jak najbardziej 
sensowny sposób. Ta dyskusja dzisiejsza sprawiła mi przyjemność, chociaż nie brakowało tutaj 
elementów takich dosyć, no bo taka materia jest, ostrych. Rozmawiajmy ze sobą, uczmy się 
siebie nawzajem”.  
Prof. R. WIŚNIEWSKI powiedział: „W moim przekonaniu budujemy system, który będziemy 
pewnie, tak jak mówi Marek [WĘCOWSKI], budowali jeszcze długo i będziemy go ulepszać, 
ale ja mam wrażenie, że zaczęliśmy bardzo dobrą robotę. Nawet jeżeli jest jeszcze dużo do 
naprawienia, to jest bardzo dobry początek. Po latach mniej więcej tylu pracy co Marek mogę 
porównać wyniki pracy tej komisji z tym, jak system oceny wyglądał poprzednio.  
Chciałbym jeszcze powiedzieć coś mocniej może, niż Michał [KOPCZYŃSKI] powiedział. Ja 
mam wrażenie, że ta komisja była w swoich ocenach niesłychanie ostrożna. I mówię to nie na 
podstawie indywidualnych ocen, bo nikt z nas nie ma poza członkami komisji w nie wglądu, 
ale na podstawie tego zestawienia, które zobaczyliśmy. Te oceny – średnie – są po prostu 
bardzo, bardzo wysokie.  
Jeszcze jedna rzecz. Zarzut, który się pojawiał tutaj dosyć często – mówiąc znowu 
z perspektywy zewnętrznej, mam wrażenie, że to jest zarzut, który jest niesprawiedliwy wobec 
pracy tej komisji – to znaczy mówienie, że ta komisja nie wzięła czegoś pod uwagę, bo nikt 
z nas nie potrafi powiedzieć w tej chwili, co komisja wzięła pod uwagę, a czego nie wzięła pod 
uwagę. Nie można tego również powiedzieć na podstawie uzasadnień, które mamy. 
Uzasadnienia w sposób dosyć naturalny koncentrują się na elementach krytycznych. Każdy by 
z nas chciał dostać laurkę, w której wymienione byłyby wszystkie rzeczy, które były 
w porządku. Wydaje mi się, że nikt z nas takiej laurki nie dostanie. Proszę też wziąć pod uwagę 
to, o czym mówił Michał. Naprawdę członkowie tej komisji spędzili wiele godzin na samych 
posiedzeniach i, myślę sobie, drugie tyle na pracy domowej. Pisanie takich uzasadnień, które 
dostaliśmy, musiało im zabrać bardzo dużo czasu. Ja pamiętam, jak wyglądały uzasadnienia 
komisji poprzednich. Mogę zacytować jedno w całości: »Dużo konferencji«. To jest ten typ 
uzasadnień, które dostawaliśmy wcześniej. Teraz dostaliśmy dużo więcej. To na pewno można 
poprawić, ale mi się wydaje, że idziemy w bardzo dobrym kierunku”.  
Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Chcę powiedzieć, Robercie [R. WIŚNIEWSKI], że ja 
mam pewność, że w wypadku mojej oceny pewnych obszarów nie wzięto pod uwagę i żebyś 
nie wiem jak zaklinał rzeczywistość, to nie masz racji, rozumiesz? Nie masz racji. W mojej 
ocenie przy działalności, podobnie – jak słyszę – Kasi BŁACHOWSKIEJ, nie wzięto pod 
uwagę całych potężnych obszarów działań i ja to wiem”.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Ja bardzo krótko w odniesieniu do głosu prof. 
WIŚNIEWSKIEGO. Rzeczywiście oceną poczułam się dotknięta, natomiast uznałam – jestem 
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zwolenniczką modeli w historii – że może warto z tego wyprowadzić pewne wnioski, czyli 
dookreślenia, co my mamy robić. Bo np. praca przy organizacji olimpiady, praca przy 
organizacji naprawdę sensownych konferencji z nauczycielami wymaga bardzo dużo czasu, 
energii i uwagi. Przy tym chciałam dodać, że również publikuję. W związku z czym po prostu 
wydaje mi się, że warto by było może wspólnie na Radzie sformułować jakieś dookreślenie – 
nie chcę mówić »formularz«, bo to mogłoby prowadzić do jakichś absurdalnych rozwiązań, ale 
jednak żeby pewne kwestie, które wcześniej były uwzględniane i są bardzo absorbujące – żeby 
po prostu odpowiednio wcześniej było wiadomo, co pracownik ma robić. A tak jak mówiłam, 
dodam, że ja też publikuję”.  
Dr A. JANIAK-JASIŃSKA powiedziała: „Z uwagą wysłuchałam dzisiaj tej dyskusji. Muszę 
powiedzieć, że podzielam poglądy R. WIŚNIEWSKIEGO, ale ja mam wrażenie, że nasza 
dyskusja była jednak bardzo małostkowa w wielu momentach i bardzo nieuprzejma wobec 
kolegów i koleżanek zasiadających w komisji. Rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę 
i poprosić wszystkich, abyśmy zaprzestali porównywania pracowników ze sobą nawzajem na 
podstawie tych nieszczęsnych dziesiątych wynikających ze średnich ocen. Źle się stało, że 
w ogóle ta wiedza jakoś wypłynęła. Ja podpisałam swoją ankietę, tylko swoje wyniki znam 
i nie uważałam tego za temat bardzo istotny do rozmowy z kimkolwiek, natomiast dotarły do 
mnie informacje, jakie średnie mają pozostali koledzy z mojego zakładu. To niedobry obyczaj, 
tak nie powinno się zdarzyć. Dyskrecja i rzetelność, o której tyle było mowy w stosunku do 
komisji, powinna dotyczyć nas wszystkich właśnie dlatego, że to jest temat wrażliwy, tak jak 
Państwo tu mówili. Ta długa dyskusja i, śmiem twierdzić, chwilami małostkowa właśnie, 
szczęśliwie doprowadziła nas do dobrej konkluzji – że będziemy w spokoju pracować nad 
wypracowaniem jeszcze lepszych mechanizmów i kryteriów.  
Natomiast mam wrażenie, że poświęciliśmy czasu bardzo dużo sprawie, która jednak nie 
zmieni naszego życia w najbliższym czasie, a nie zwracamy uwagi na kataklizmy, które nas 
czekają. Na studiach licencjackich na III roku mamy obecnie 30 studentów. To są studenci, 
którzy rozpoczęli studia w I roku pandemii, przestudiowali 3 lata studiów w trakcie pandemii 
na naszym wydziale. Co do zasady wszyscy oni nie złożą egzaminów licencjackich w terminie, 
bo tak zawsze bywa. Ale jak Państwo z nimi porozmawiają, gros z nich nie ma zamiaru 
kontynuować studiów na naszym wydziale. Nie kontynuować w ogóle – kontynuować na 
naszym wydziale. Może powinniśmy porozmawiać, co się zadziało na naszym wydziale 
w trakcie pandemii, że z 30 studentów (myśmy mieli ich na początku 130) część nie rozważa 
dalszego studiowania u nas. Może znajdziemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące 
słabości naszej dydaktyki akademickiej? Może właśnie to jakoś jedno z drugim się zwiąże? 
Myślę, że o tym właśnie powinniśmy rozmawiać na przyszłość, bo nie będziemy mieli 
studentów na studiach II stopnia i wtedy będziemy mieli realny problem. Tak anonsuję temat 
może następnej albo za 2 miesiące rady wydziału, bo ta refleksja chyba jest nam jeszcze 
bardziej potrzebna niż to, skąd wzięły się nasze średnie, nieistotne z punktu widzenia tego, że 
ocena jest pozytywna albo negatywna”.  
PRZEWODNICZĄCY zamknął dyskusję i poprosił Przewodniczącą komisji ds. oceny 
okresowej o jej podsumowanie. 
J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Starałam się notować wszystkie Państwa uwagi. Nie 
ukrywam, że większość z tych uwag podważała w istocie to, co myśmy jako komisja wykonali, 
zarzucając nam różne rzeczy, których myśmy nie uwzględnili lub uwzględnili. Nie chciałabym 
się tu odnosić do bardzo konkretnych przykładów, bo nie chciałam, by na Radzie Wydziału 
padało, kto jak został oceniony, bo na każdy z tych argumentów, wydaje mi się, można też 
podać kontrargument. Nie chodzi o to. Braliśmy wszystkie informacje pod uwagę. Tak jak  
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powiedział prof. GRABSKI, rozważaliśmy i razem, i w sumieniu swoim. Być może mam różne 
wrażliwości, ale pewnych rzeczy też nie zmienimy.  
Na przykład, mówiliście Państwo: przed. Tak, tylko że komisja nie mogła zacząć działać, póki 
ustawa była zawieszona, póki działały anty-COVID-owe regulacje. Nawet zasięgaliśmy opinii 
Biura Prawnego, czy możemy podjąć jakieś wstępne działania. Nie, bo to jest niezgodne 
z prawem, a poza tym nie wiadomo, jakie będą regulacje.  
Co do standardu, w zasadzie kryteria ustanowił rektor i to one są w zarządzeniu, które Państwu 
było przedstawione na slajdach. My co najwyżej niektóre z tych kryteriów możemy przełożyć 
na bardziej adekwatne do naszej specyfiki, ale niewiele poza tym możemy zrobić. To także 
w tych kryteriach jest, że działalność popularyzacyjna, którą tu Państwo przedstawialiście, 
została zaliczona do nauki wedle rektora i oczywiście braliśmy to pod uwagę.  
Nie wiem nawet, jak to powiedzieć, czy prof. JANISZEWSKI imputował, że […] objawiam 
jakieś szczególne samozadowolenie. Nie, dla mnie, dla całej komisji to było cały czas takie 
trochę sprawdzanie bojem. My wcale nie czujemy, że to jest to, co można było zrobić najlepiej. 
Zrobiliśmy, tak jak Robert powiedział. Bardzo Ci, Robercie, dziękuję za te słowa i tak samo 
wszystkim, którzy dostrzegając to, że można pewne rzeczy zrobić zawsze lepiej, dostrzegli też 
ten walor, że jednak to jest trochę inna ocena.  
Niektórzy z Państwa, którzy się tu wypowiadali – bardzo nie chciałam tego powiedzieć – 
odnoszą się do tych przecinków po konkretnych pełnych liczbach. Mnie się wydaje, że to nie 
jest ta droga. Jeżeli mielibyśmy teraz wymyśleć jakąś procedurę odpowiadającą na tego typu 
zastrzeżenia, to wszędzie tam, gdzie będzie głosowanie tajne, zawsze jest możliwe to, że ten 
przecinek będzie i że to nie będzie pełna ocena. […]  
Cyzelowaliśmy, Marku [M. JANICKI], mogę Ci powiedzieć, wszystkie te wypowiedzi.  
Prof. JANISZEWSKI już mi raz stawiał taki zarzut, że ja się chronię za przepisami. Może się 
chronię, ale może chcę uczciwie tych przepisów się trzymać po prostu. Przepisy może w Pana 
Profesora ujęciu są tarczą, za którą się chronimy, ale jednocześnie są tą wartością, tym 
pryncypium, do którego się wszyscy odwołujemy.  
Jeszcze raz – konkludując – w zarządzeniu są podane wszystkie kryteria. My na poziomie 
naszej społeczności możemy zastanowić się, co może być tą pracą na rzecz, działalnością 
organizacyjną (nie zaczynałabym od dydaktyki, bo jeżeli rektor poda inne kryteria, to będziemy 
tę pracę na nowo prowadzić), a kiedy tylko pojawią ze strony rektora kryteria oceny pracy 
dydaktycznej, to żebyśmy się nad tym pochylili.  
Natomiast chciałabym się odnieść już nie jako przewodnicząca komisji, ale także jako była 
prorektor ds. studentów, doktorantów i jakości kształcenia do kwestii ankiet. Bardzo niepokoi 
mnie ten ton lekceważenia ankiet studenckich. Wiem, jak wiele odwagi czasami kosztowało 
studentów w czasie wypełniania ankiet papierowych, żeby napisać coś w uwagach. »Ankiety 
są anonimowe, gdzie tu odwaga?« […] Oni się boją, że my rozpoznamy ich charakter pisma. 
Ba, oni się boją nawet, i to w skali całego uniwersytetu, że w ankietach składanych w USOS- 
-ie my jako pracownicy możemy dojść po tropie do tego, co kto napisał. To jest, na marginesie, 
na inną zupełnie dyskusję. 
Bardzo ciekawe, co wyjdzie w naszych badaniach, ale mamy do czynienia już z innymi 
pokoleniami studentów. Powtórzę: na pewne rzeczy, które nam się wydawały normą, w tej 
chwili musimy jednak zwracać większą uwagę. To są studenci bardziej wrażliwi niż wcześniej, 
to są studenci z doświadczeniami pandemii. To są studenci, którzy myślą, że przyszli na 
kierunek studiów, na którym jest ich tak mało, że będą w związku z tym jakoś zaopiekowani.  
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Ja w każdym razie mówię tak: nie czuję żadnego samozadowolenia, bo wiem, że wiele rzeczy 
można było zrobić lepiej, ale gdybyśmy mieli trochę więcej czasu. W tym zarządzeniu, tak jak 
Państwu mówiłam, jest wiele tropów, np. powoływanie niezależnych ekspertów, wzywanie 
kierownika zakładu na rozmowę, ba, w końcu wzywanie samego ocenianego. Ale jeżeli to 
chcemy zrobić, to trzeba zrobić to dla wszystkich ocenianych, a nie dla pojedynczych osób. 
Zrobiliśmy to najlepiej, jak umieliśmy, co nie znaczy, że jesteśmy w pełni zadowoleni. 
Mówiliśmy o naszych frustracjach, bo one wynikały z tego, z czym żeśmy się sami zetknęli. 
Co innego jeżeli czyta się o pewnych rzeczach jako o procedurach, one się wydają: »OK, to 
działa«. W momencie gdy zaczyna się tego używać, wtedy jest inaczej.  
W każdym razie zapisałam wszystkie Państwa uwagi. Nie mogę nic więcej powiedzieć poza 
tym, że bardzo bym chciała i to jest coś takiego, czego musimy się jednak nauczyć i to a propos 
tego, jak byli oceniani członkowie komisji. Ja nie ukrywam, za naukę nie dostałam bardzo 
dobrego. W tym czasie byłam prorektorką i w związku z tym aktywność publikacyjną miałam 
mniejszą. Tu padła kwestia, jak komisja oceniała samą siebie. Oceniała siebie tak samo, 
wierzcie Państwo. Po tym niestety osobistym wtrąceniu chciałabym naprawdę zakończyć: 
mam jednak nadzieję, że mimo wszystko będziemy sobie mówić dzień dobry i do widzenia, 
mijając się w korytarzu. Mam nadzieję, że to się nie stanie teraz tak, jakie wrażenie można 
wysnuć po tej Radzie, że oto w tej chwili członkowie komisji za to tylko, że przyjęli tę funkcję, 
spotkają się z jakimś ostracyzmem. Ich wiarygodność i uczciwość w wielu wypowiedziach 
została postawiona trochę, powiedziałabym, w niedobrym świetle. Ale jako osoba, która 
zawsze widzi połowę szklanki jednak pełną, chciałabym wierzyć, że to jest doświadczenie 
z rzędu tych, że »co nas nie zabije, to nas wzmocni«.  
Jesteśmy przed naprawdę dużymi wyzwaniami. Jeżeli Pan Dziekan, jeżeli Rada Wydziału uzna 
za stosowne, że powinniśmy się pochylić nad tym, co to znaczy działalność organizacyjna, co 
powinno być uwzględniane, bo niezależnie od tego, co wyda Dziekan, Rektor powie, żebyśmy 
to sami ustalili […], też jestem zdania, żeby tego typu ciało powołać”.  
Prof. M. WĘCOWSKI powiedział: „Trochę reagując na dyskusję, która się toczy na czacie, 
żebyśmy po tej bardzo intensywnej rozmowie nie zostali bez jakiejś takiej konkluzji bardziej 
konkretnej, bo jeżeli dobrze pamiętam – kilka osób na czacie przypomina o tym – prof. 
MYCIELSKI w trakcie dyskusji zaproponował, jeśli dobrze pamiętam, dwa konkretne 
wnioski. Potem kolejne osoby to powtarzały. Jeden szedł w kierunku sformułowania bardziej 
szczegółowych wytycznych, zasad w naszym własnym środowisku tam, gdzie mamy swobodę 
działania, ale z drugiej strony również sformułowanie jakiegoś wniosku w formie, bo ja wiem, 
uchwały Rady Wydziału skierowanej do rektora – tam ,gdzie zależymy od władz wyższych od 
nas. Maćku [M. MYCIELSKI], czy Ty byś to jakoś sformułował? Po prostu żebyśmy się nie 
rozstali bez konkretnej konkluzji, która pozwoli nam pójść dalej, bo to jest teraz 
najważniejsze”.  
Prof. M. MYCIELSKI powiedział: „To są dwa różne wnioski. Pierwszy to jest przygotowanie 
projektu uchwały, drugi to jest powołanie komisji, przy czym ta komisja może też przygotować 
projekt uchwały. Myślę, że tak będzie najłatwiej. Tak jak mówiła prof. CHOIŃSKA-MIKA, 
o ile o sprawach organizacyjnych możemy rozmawiać od razu, o tyle sprawy dydaktyczne 
muszą trochę poczekać, bo tu muszą być najpierw te normy wyższe, instrukcje, to, co URK 
zrobi, a dopiero potem w zasadzie razem z Radą Dydaktyczną Rada Wydziału mogłaby coś 
zrobić”.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Pamiętajcie o tym, że te kryteria muszą się też 
odnosić do Regulaminu pracy, bo my nie możemy tworzyć tych swoich dodatkowych, 
szczegółowych rozwiązań, które będą bardzo przydatne, w oderwaniu od  Regulaminu  pracy,  
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żeby nie powiedziano nam potem, że nie wiemy, o czym mówimy, i nie wiemy, jakie akty 
prawne są na uniwersytecie”.  
Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „Bardzo krótko ad vocem do poprzedniego głosu: akty 
prawne aktami prawnymi, ale my przecież wiemy, że Pan Rektor ma prawo wprowadzać 
nowelizacje i zmieniać swoje zarządzenia. Tutaj jednym z najbardziej chyba kontrowersyjnych 
punktów było to wprowadzenie oceny punktowej, prawda? Nawet członkowie komisji 
zgadzają się, że ona jest często oceną mylącą, w związku z tym być może warto przemyśleć 
wniesienie takiego wniosku o rezygnacje z tej formy oceniania pracowników akademickich, 
skoro ustawa mówi, ze ocena ma charakter pozytywny bądź negatywny, bez tworzenia takich 
rankingów prymusów, przeciętniaków i leserów na wydziale”.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Rada musi teraz zadecydować, w jakim trybie powołać 
komisję, o której powołaniu mówił prof. MYCIELSKI. Wydaje się to dobrą drogą z wielu 
powodów. Po pierwsze, my już tutaj dużo powiedzieliśmy i to też jest jakiś kapitał wiedzy. 
Komisja ma doświadczenie zupełnie frontowe, tzn. ocena tak wielu osób w tak krótkim czasie 
uczy czegoś i myślę, że ta pierwsza ocena w nowej formule prawnej wymaga informacji 
zwrotnej do władz rektorskich. Powinniśmy sformalizować nasze stanowisko w tej sprawie.  
Dla mnie jest oczywiste, że w takim gremium powinny się znaleźć zarówno osoby, które 
wypowiadały się na dzisiejszej Radzie, ale arkanów procedury oceny nie znały, bo nie 
zasiadały w tej komisji, jak i osoby, które w tej komisji zasiadały, co pomogłoby połączyć te 
dwie perspektywy. Karkołomność tego, co jest przed nami, polega na tym, że chciałbym 
właściwie zaprosić każdego z członków Rady Wydziału do takiej komisji i ona po prostu 
mogłaby się stać trochę niefunkcjonalna, jeżeli będzie się składać z 40 osób.  
Osoby, które mają ochotę przeczytać podstawy prawne, którymi rządzą się zasady oceny 
okresowej, i usiąść i zastanawiać się nad tym, jakie uwagi chcielibyśmy Rektorowi 
sformułować, prosiłbym o to, żeby zgłosiły się do mnie w ciągu najbliższego tygodnia. Ja 
z każdą z tych osób się porozumiem. Formalnie rzecz biorąc, chyba powinniśmy iść 
w kierunku, legalistycznie na to patrząc, zespołu powołanego przez dziekana. To można zrobić 
w sposób łatwy. Każdą osobę, która się zgłosi do tego zespołu, chętnie włączę, ale to jest 
kawałek trudnej pracy, której chcielibyśmy nie odwlekać zbytnio w czasie, czyli odbyć tak, 
żeby na marcowej Radzie można było jakiś konkret przedyskutować na posiedzeniu 
plenarnym, czyli 2 marca.  
Oczywiście taki zespół nie zakończy pracy 2 marca, ponieważ niektóre elementy, dotyczące 
działalności organizacyjnej czy dydaktycznej, będziemy musieli dopracowywać z upływem 
czasu. Zobowiązanie, które te osoby podejmą – nie chcę, żeby to zabrzmiało żartobliwie – na 
pewno będzie się liczyło w ich dokonaniach organizacyjnych, ponieważ będzie to 
zobowiązanie na dłuższy czas. Wyobrażam sobie, że w tym trybie komisja mogłaby zacząć 
prace, wyznaczając sobie czas i kolejne stadia procedowania różnych etapów, a Radzie 
Wydziału przedstawiane byłyby wnioski włącznie z propozycjami uchwał, które moglibyśmy 
kierować do rektora w sprawie np. zmian zasad, które rektor określa w zarządzeniach. Rozu-
miem, że to, co powiedziałem, spotykało się z reakcjami, więc po kolei: P. JANISZEWSKI, 
K. BŁACHOWSKA, J. CZUBATY”. 
Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Żeby Państwo nie pomyśleli, że ja czatuję na miejsce 
w tej komisji – nie zamierzam się do niej zgłaszać, ale wydaje mi się, że wciąganie do tej 
komisji członków już istniejącej komisji oceniającej jest niestosowne. Nie przesadzajmy też 
z tym nauczeniem prawa, no, to naprawdę małpa by się nauczyła. Przeczytanie iluś aktów 
prawnych nie jest zajęciem, którego nie jesteśmy w stanie wykonać. Tylko rozumiem, że tak 
czy siak na koniec to Rada Wydziału w głosowaniu podejmie decyzję, kogo w tej komisji chce 
widzieć”. 
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PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Będę stał na swoim stanowisku niezmiennie, tzn. wydaje 
mi się, że jeżeli mamy powiedzieć, co nam się nie podoba w funkcjonowaniu komisji, to bez 
udziału członków tej komisji działamy bardzo nieprofesjonalnie. W związku z tym 
podtrzymuję pomysł, żeby w tej naszej komisji wydziałowej byli i członkowie komisji ds. 
oceny okresowej, i osoby, które chętnie się w prace takiego zespołu włączą”.  
Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Zgłaszam chęć i zgłoszę do Pana Dziekana swoją 
chęć udziału”. 
Prof. J. CZUBATY powiedział: „Ja nie aspiruję do udziału w pracach tej komisji, natomiast 
mam pytanie. Rozumiem, że bardziej szczegółowe wytyczne, uwagi, wskazówki itd. – praca 
nad nimi musi potrwać. Natomiast byłoby dobrze, gdyby jakaś nawet dość ogólna uchwała RW 
w sprawie tego procesu oceniania zapadła jednak w miarę szybko, bo tam się sporo dzieje teraz 
na poziomie komisji rektorskich, senackich. Może warto mieć coś takiego w ręku”.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Czyli pierwszy, mówiąc językiem projektowym, kamień 
milowy byłby wyznaczony na 23 lutego, tj. na tydzień przed naszą marcową Radą Wydziału. 
Ten zespół, który ukonstytuuje się w ciągu najbliższego tygodnia, przygotowałby jakąś 
propozycję uchwały, którą na marcowej Radzie moglibyśmy przyjąć. Rozumiem, że ona 
dotyczyłaby tych rzeczy, które są obejmowalne, była naszą oceną tego, jak wygląda struktura 
prawna całej procedury, bo nie będziemy oceniać punktów przyznanych konkretnej osobie, 
natomiast to, co jest w zarządzeniach rektora, możemy spuentować jakimś stanowiskiem RW. 
Rozumiem, Jarku [J. CZUBATY], że to miałeś na myśli. Dobrze.  
Czy propozycja, żeby wolontariusze zgłaszali się do mnie – rozumiem, że prof. 
BŁACHOWSKA się zgłosiła, prof. JANISZEWSKI się nie zgłosił  – i żeby oddać dziekanowi 
możliwość powołania tego zespołu, który będzie pracował w ciągu najbliższego czasu 
i pierwsze owoce poznalibyśmy na kolejnej Radzie, budzi protesty wobec takiej formy 
procedowania? Czy prof. MYCIELSKI jako pomysłodawca akceptuje takie rozwiązanie?”  
Prof. M. MYCIELSKI powiedział: „To jest bardzo dobre. Tylko potem komisja, która ma się 
zająć tymi standardami, popracuje dosyć długo, więc tu już by to trzeba sformalizować”. 
Prof. R. KULESZA powiedział: „Panie Dziekanie, ale rozumiem, że zgłaszać kandydatów 
dalej można”. 
PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Oczywiście, na razie mamy jedną kandydatkę. Będę 
przyjmował kandydatury przez tydzień, bo przecież są osoby, które dzisiaj w Radzie Wydziału 
nie biorą udziału, a też mają prawo być włączone do tego procesu”.  
Prof. R. KULESZA powiedział: „Dyskusja była bardzo burzliwa, ale oby z tego wyszły rzeczy 
najlepsze, czego sobie i Państwu wszystkim życzę”.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Jeśli będziemy do tej komisji powoływać osoby ze 
starej komisji, to tak naprawdę zostaje mało osób do wyboru, biorąc pod uwagę, że prof. 
WNUK i prof. ZAKRZEWSKI są spoza, więc to spośród naszej czwórki?”.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Jeżeli Państwo pozwolą, żeby oddać to w moje ręce? Nie 
chodzi mi o to, żeby zespół składał się w całości z członków komisji. Jeżeli np. znalazłby się 
tam któryś z przedstawicieli związków zawodowych, którzy obserwowali prace tej komisji, to 
też byłoby bardzo cenne”.  
Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Tak, to też byłoby bardzo cenne, ale mi się wydaje, 
że to jest dobry wskaźnik dla tych, którzy powątpiewają w naszą uczciwość: nas, z tej starej 
komisji, będzie znacznie mniej”. 
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PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Już nie mówimy teraz o tej części, która wybrzmiewała, 
powiedzmy, jako żale i pretensje, teraz robimy to, co postulował prof. KULESZA – żebyśmy 
patrzyli do przodu, czego się możemy nauczyć albo czego możemy nauczyć uniwersytet z tej 
lekcji, którą przeszliśmy”.  
Prof. A. WOLICKI powiedział: „Krótko i bardzo technicznie: prosiłbym, żeby sprawę składu 
tej komisji już naprawdę przenieść, skoro to ma być komisja Pana Dziekana, ponieważ teraz 
skonstruujemy 2 osoby w tej komisji, a pozostałe 6 i tak będą później, i żebyśmy tę sprawę już 
zostali do procedowania poza RW, skoro to ma być komisja dziekańska”.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Po tym głosie wydaje mi się, że jestem uprawniony do 
tego, żeby ten punkt dyskusji zamknąć. Będę teraz oczywiście pisał do wszystkich 
pracowników naukowych w tej sprawie, a wrócimy do tej sprawy na kolejnym posiedzeniu 
Rady Wydziału. Dziękuje Państwu: wszystkim dyskutantom i jeszcze raz członkom komisji, 
za tę dzisiejszą dyskusję”.  
 

Ad 8 i 9 
PRZEWODNICZĄCY poinformował o nieobecności prodziekana ds. studenckich / KJD prof. 
P. SZLANTY, który powiadomił o braku aktualności wymagających przedstawienia na 
posiedzeniu RW, w związku z czym pkt 9 nie będzie procedowany. 
PRZEWODNICZĄCY powiedział, że prof. R. WIŚNIEWSKI otrzymał tytuł profesora nauk 
humanistycznych, i złożył mu gratulacje.  
PRZEWODNICZĄCY poinformował o uchwale Senatu UW z dnia 19 stycznia 2022 r. 
w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych (w zakresie przedmiotów 
„Historia”, „Historia i teraźniejszość” oraz „Wiedza o społeczeństwie”). Kilkoro dziekanów 
zwróciło się do Rektora z prośbą o wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. Senat przyjął 
uchwałę ogromną większością głosów, co wydaje się bardzo ważnym głosem UW w sprawie 
szkół i planowanych zmian.  
PRZEWODNICZĄCY powiedział o instrukcji Kwestury UW w sprawie tzw. Polskiego Ładu. 
Zwrócił uwagę na 2 ulgi, które mogą dotyczyć części pracowników wydziału: tzw. ulgę dla 
klasy średniej i ulgę wynikającą z niepobierania formalnie przysługującej emerytury. 
Formularze znajdują się na stronie Kwestury, która udziela wyjaśnień w razie wątpliwości. 
Prof. A. WOLICKI stwierdził, że pani J. TOWALEWSKA, odpowiedzialna w Kwesturze m.in. 
za sprawy pracowników Wydziału Historii, udzieliła mu szczegółowego i kompetentnego wy-
jaśnienia w sprawie wynagrodzenia, i zarekomendował ten kontakt. 
PRZEWODNICZĄCY poinformował, że budynek wydziału będzie zamykany o godz. 17, 
ponieważ obsługa portierni została ograniczona ze względów zdrowotnych do 1 osoby. 
Zachęcił do prowadzenia egzaminów i dyżurów w trybie zdalnym.  
Prof. K. BŁACHOWSKA spytała, kto z obsługi pozostał na miejscu. PRZEWODNICZĄCY 
powiedział, że portiernię obsługuje pan L. NOWAK. 
Dr A. JANIAK stwierdziła, że wcześniejsze zamknięcie budynku uniemożliwi jej 
przeprowadzenie zajęć dla doktorantów SDNH w sali, ze stratą dla uczestników. 
PRZEWODNICZĄCY zaproponował omówienie tej kwestii poza posiedzeniem RW. 
PRZEWODNICZĄCY zakończył punkt poświęcony komunikatom Dziekana i otworzył pkt 10 
Wolne wnioski. 

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6097/M.2022.14.U.110.pdf
https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/polski-lad
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Ad 10 
Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „W wolnych wnioskach chciałabym jeszcze raz przeprosić, 
jeżeli ktoś poczuł się urażony moim głosem, odebrał go jako zbyt ostry. Przepraszam za moją 
bezpośredniość. Natomiast muszę powiedzieć, że po raz pierwszy od dłuższego czasu jestem 
wyjątkowo usatysfakcjonowana udziałem w Radzie Wydziału, ponieważ dawno, naprawdę 
dawno nie mieliśmy tak merytorycznej dyskusji o sprawach, które wszystkich dotyczą. Mam 
nadzieję, że właśnie tego typu tematy będziemy poruszali.  
Bardzo jestem też wdzięczna A. JANIAK-JASIŃSKIEJ za to, że podniosła kwestię dotyczącą 
drop-outu ze studiów. To jest rzeczywiście zjawisko bardzo ważne, bardzo niebezpieczne, 
bardzo niepokojące, na pewno w jakiś sposób systemowe i chyba związane jednak z pandemią, 
z systemem nauczania i w ogóle z wszystkimi problemami, z jakimi mają do czynienia studenci 
pokolenia pandemicznego. Niezależnie od tego, że być może na niektóre rzeczy nie mamy 
wpływu, bo one są systemowe, to rzeczywiście powinniśmy się bardzo mocno zastanowić nad 
tym, co możemy zrobić, jak zorganizować przyszły rok akademicki i w jaki sposób pomóc tym 
ludziom, którzy właśnie w tym semestrze będą podejmować decyzję, czy kończyć po prostu 
studia, nawet bez dyplomu, czy jednak walczyć o to, żeby nie zmarnować tych 3 lat na uczelni, 
mimo że w takich warunkach ekstremalnych, nadzwyczajnych, i zakończyć to formalnym 
sukcesem, jakim jest dyplom, a może nawet pomyśleć o kontynuacji studiów. Tak że bardzo 
wszystkim dziękuję za te, moim zdaniem, wyjątkowo cenne i owocne godziny”.  
PRZEWODNICZĄCY przypomniał, że prof. P. SZLANTA pełni funkcję prodziekana ds. 
studenckich / KJD do 20 lutego, a prof. A. PIENIĄDZ obejmie ją dopiero 21 lutego i do tego 
czasu nie podejmuje decyzji, do których podejmowania nie jest jeszcze uprawniona. 
PRZEWODNICZĄCY spytał, czy są nowe wolne wnioski. Wniosków nie było. 
PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 
  
 
Przewodniczący Rady Wydziału Historii   Protokolantka 
 
 
dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, prof. ucz. mgr Monika Kwiecień 
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Załącznik 1  
do protokołu Rady Wydziału Historii z dnia 2.02.2022 r.  

 
Lista obecności na posiedzeniu Rady Wydziału Historii w dniu 2.02.2022 r. 

(aplikacja Ankieter)1 
 
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. August Grabski 
10. Agnieszka Janiak-Jasińska 
11. Marek Janicki 
12. Paweł Janiszewski 
13. Dobrochna Kałwa 
14. Tomasz Kizwalter 
15. Michał Kopczyński 
16. Urszula Kosińska 
17. Alicja Kulecka 
18. Ryszard Kulesza 
19. Michał Leśniewski 
20. Piotr Majewski 
21. Artur Markowski 
22. Anna Michałowska-Mycielska 
23. Maciej Mycielski 
24. Grzegorz Myśliwski 
25. Mirosław Nagielski 
26. Łukasz Niesiołowski-Spanò 
27. Paweł Nowakowski 
28. Aleksandra Oniszczuk 

                                                      
1 Mgr E. SZUTKOWSKA dołączyła już po udostępnieniu listy obecności w Ankieterze. 
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29. Grzegorz Pac 
30. Marcin Pauk 
31. Marek Pawełczak 

32. Aneta Pieniądz 
33. Konrad  Rokicki 
34. Tadeusz Rutkowski 
35. Jacek Rzepka 
36. Jolanta Sikorska-Kulesza 

37. Adam Słojewski 

38. Marek Stępień 

39. Grażyna Szelągowska 
40. Paweł Szymaniak 
41. Piotr Ugniewski 

42. Katarzyna Wagner 
43. Barbara Wagner 
44. Marek Węcowski 
45. Piotr Węcowski 
46. Robert Wiśniewski 
47. Maciej Wojtyński 
48. Aleksander Wolicki 
49. Marcin Zaremba 
50. Marzena Zawanowska 
51. Paweł Żmudzki 

 
 
Stali goście 

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

 

  



28  

Załącznik 2  
do protokołu Rady Wydziału Historii z dnia 2.02.2022 r.  
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	Ad 1
	Ad 2
	Ad 3
	PRZEWODNICZĄCY powiedział, że prof. M. TYMOWSKI, emerytowany pracownik Instytutu Historycznego i jego dyrektor przez dwie kadencje, został w grudniu przyjęty w poczet członków zwyczajnych PAN, a Wydział Historii pragnąłby uhonorować go w ramach UW prz...
	PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję. Uwag nie było. PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie.
	W głosowaniu w sprawie odnowienia doktoratu prof. dr. hab. Michała Tymowskiego oddano 44 głosy (37 za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta.
	Ad 4
	PRZEWODNICZĄCY powiedział, że jako dziekan Wydziału Historii znalazł się wśród adresatów listu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Historycy z UŁ przygotowali „Apel w obronie Stowarzyszenia Memoriał” z pr...
	PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję.
	Prof. P. MAJEWSKI chciał upewnić się, czy poza Radą Wydziału również Rada Dyscypliny Naukowej Historia miałaby podjąć stosowną uchwałę, ponieważ wydaje się to dublowaniem stanowiska. PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że są uczelnie, gdzie historycy mogą wyrazi...
	Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała, że propozycja wydaje się oczywista i dobrze się stało, że została zgłoszona.
	PRZEWODNICZĄCY stwierdził, że „gdyby się udało uzyskać jednomyślność w takim głosowaniu, pewnie bylibyśmy bardzo szczęśliwi”, i o to zaapelował.
	Prof. G. PAC przypomniał, że Uniwersytet Warszawski ma względem Memoriału szczególne powinności; Siergiej Kowalow, jeden z jego założycieli, jest doktorem honoris causa UW.
	PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie.
	W głosowaniu w sprawie wyrażenia poparcia dla „Apelu w obronie Stowarzyszenia Memoriał” oddano 45 głosów (34 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się). Uchwała została przyjęta, jak stwierdził PRZEWODNICZĄCY, „ogromną większością, ale nie jednomyślnie”.
	Ad 5
	PRZEWODNICZĄCY wyjaśnił, że wprawdzie prof. R. TURKOWSKI został zatrudniony na część etatu od 1.10.2021 r., jednak z przyczyn niezależnych od UW pojawiły się trudności z wypłatą emerytury. Aby świadczenie mogło być wypłacane, konieczne było rozwiązani...
	PRZEWODNICZĄCY spytał o uwagi. Uwag nie było. PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie.
	W głosowaniu w sprawie zaopiniowania zatrudnienia prof. dr. hab. Romualda Turkowskiego na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy oddano 46 głosów (39 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się). Uchwała została przyjęta.
	Ad 6
	PRZEWODNICZĄCY omówił łącznie planowane konkursy do Zakładu Historii Średniowiecznej (6.1.1) i Zakładu Historii XX wieku (6.2.1), przedstawił proponowane składy komisji konkursowych (6.1.2; 6.2.2) i zapowiedział oddzielne głosowania.
	PRZEWODNICZĄCY powiedział, że prof. W. FAŁKOWSKI, który kończy w tym roku 70 lat, zadeklarował, że planuje rozwiązać umowę o pracę z UW. PRZEWODNICZĄCY i prof. W. MYŚLIWSKI, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej, uznali że środowisko mediewistycz...
	PRZEWODNICZĄCY stwierdził, że zgodnie z zapowiedzią towarzyszącą informacji o unie-ważnieniu konkursu do Zakładu Historii XX wieku zabiega o zatrudnienie tam 2 osób na stanowiskach asystenta.
	PRZEWODNICZĄCY spytał o uwagi do tego punktu. Uwag nie było. PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowania.
	Ad 6.2.1. W głosowaniu w sprawie opinii dotyczącej rozpisania konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecznej oddano 45 głosów (40 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się). Uchwała została przyjęta.
	Ad 6.1.2. W głosowaniu w sprawie składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkur-sowego na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Średniowiecznej oddano 45 głosów.
	Prof. G. MYŚLIWSKI (przewodniczący) otrzymał 39 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 głos był nieważny.
	Prof. A. BARTOSZEWICZ otrzymała 41 głosów za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos był nieważny.
	Prof. M. MYCIELSKI otrzymał 37 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się, 1 głos był nieważny.
	Prof. J. Soszyński (IHN PAN) otrzymał 38 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się, 1 głos był nieważny.
	Piątą osobę wskaże Rada Naukowa Dyscypliny Historia.
	Uchwała została przyjęta.
	Ad 6.2.1. W głosowaniu w sprawie opinii dotyczącej rozpisania konkursu na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Historii XX wieku oddano 46 głosów (38 za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się). Uchwała została przyjęta.
	Ad 6.2.2. W głosowaniu w sprawie składu komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na 2 stanowiska asystenta w Zakładzie Historii XX wieku oddano 45 głosów.
	Prof. D. KAŁWA (przewodnicząca) otrzymała 30 głosów za, 12 przeciw, 3 wstrzymujące się.
	Prof. S. KUŹMA-MARKOWSKA (IAiE) otrzymała 35 głosów za, 7 przeciw, 3 wstrzymujące się.
	Prof. G. PAC otrzymał 30 głosów za, 9 przeciw, 6 wstrzymujących się.
	Prof. P. SKIBIŃSKI otrzymał 38 głosów za, 5 przeciw, 2 wstrzymujące się.
	Piątą osobę wskaże Rada Naukowa Dyscypliny Historia.
	Uchwała została przyjęta.
	Ad 7
	Prof. A. GRABSKI, obserwator z ramienia ZNP UW, powiedział: „Prof. CHOIŃSKA-MIKA poświęciła bardzo dużo uwagi sprawom formalnym, natomiast jeżeli chodzi o recepcję prac komisji, to ona jest zdominowana przez konkretne oceny, które każdy z nas jako pra...
	Chciałbym powiedzieć coś z perspektywy osoby, która nie brała udziału w głosowaniach, ale była obserwatorem wszystkich etapów pracy komisji. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego, jak bardzo szczegółowo analizowane były poszczególne przypadki...
	Przechodząc do kwestii finalnych efektów, czyli stopni, jakie dostaliśmy, ponieważ członkowie komisji bez wątpienia częstokroć w różny sposób rozumieli kryteria merytoryczne, to muszę powiedzieć, że jako ktoś, kto czytał wszystkie ankiety, arkusze i s...
	Powiedziałbym, że na pewno prace komisji były bardzo rzetelne, ale oczywiście w czasie procedury głosowania istotną rolę odgrywał typ naszej wrażliwości. Niektórzy z nas preferują monografie, inni doceniają publikacje międzynarodowe, niektórzy z nas d...
	Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA w uzupełnieniu swojej prezentacji stwierdziła z naciskiem, że to nie były oceny konkretnych osób, lecz oceny działalności za ostatnie 4 lata objęte oceną okresową.
	PRZEWODNICZĄCY otworzył dyskusję.
	Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Dziękuję za objaśnienie zasad działania komisji przedstawione przez prof. CHOIŃSKĄ-MIKĘ. Mam pewne uwagi ogólne wynikające także z doświadczenia osobistego związanego z oceną okresową. […] Chodzi o to, by wystosować p...
	Następna sprawa dotyczy kwestii niezwykle istotnej, czyli hospitacji – oceny naszych zajęć. Hospitowałam zajęcia. Nie było standardowego formularza hospitacji. Wszyscy wiemy, jakie elementy zajęć powinny być oceniane, ale zdecydowanie ułatwiłoby nam w...
	Następna rzecz ogólna to kwestia oceny działalności dydaktycznej. Oczywiście, ankiety studentów, ale wydaje mi się, że umknęła troszeczkę kwestia, że ankiety studentów należałoby traktować jako źródło. Wszyscy pracujemy bardzo nad tym, żeby prowadzić ...
	Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Zacząłbym od tego, że skoro jest tak dobrze, jak mówi prof. CHOIŃSKA-MIKA, to skąd tak potężna fala niezadowolenia? To samozadowolenie Pani Przewodniczącej bardzo mnie niepokoi, do czego jeszcze wrócę na końcu. Mam 4 ...
	1. Wyciągano średnią matematyczną z 3 nierównomiernych wartości. Ten kwestionariusz jasno mówił, że ocena negatywna w obszarze nauki skutkuje oceną negatywną całego postępowania, w wypadku oceny negatywnej za działalność [organizacyjną] tak nie było. ...
	2. W obszarze działalności [organizacyjnej], co mówię na własnym przykładzie i przede wszystkim bogatej korespondencji po ocenie między mną a Panią Przewodniczącą, komisja przyjęła bardzo wąskie kryterium, jeśli chodzi o to, czym jest owa działalność:...
	3. Co do oceny z dydaktyki, zgadzam się z opinią prof. BŁACHOWSKIEJ w stu procentach. Ocena na podstawie ankiet studenckich jest rzeczywiście dyskusyjna, ale mnie niepokoi, że działalność dydaktyczną oceniano niemalże wyłącznie na podstawie ankiet stu...
	4. Tu też, Katarzyno [K. BŁACHOWSKA], chylę przed Tobą czoło. Otóż co do tego podnoszenia kwalifikacji – czytam właśnie to, co prof. A. PIENIĄDZ zamieściła [w czacie], co to są te kwalifikacje, poza tym, że tu są różne nieścisłości, bo mówi się tu szc...
	Kończąc, mam o wiele poważniejszą, niż te drobiazgi, sprawę i uwagę. Ona w zasadzie dotyczy tego, o czym dyskutowaliśmy już na poprzedniej Radzie, gdy nagle dowiedzieliśmy się, że Rada Dydaktyczna coś uchwaliła, a my o tym nie wiemy. Otóż dzisiaj Pani...
	To jest częścią większego zagadnienia. Bardzo wielu spośród nas (biję się w pierś – również i ja) traktuje udział w różnych ciałach uniwersyteckich jak działalność w udzielnych księstwach. Czy Rada Dydaktyczna, czy jakaś komisja bardzo niechętnie dzie...
	Prof. G. PAC powiedział: „Chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Jedna dotyczy owego podnoszenia kompetencji zawodowych. Tu ewidentnie widać, że ta ankieta, którą otrzymaliśmy na poziomie uniwersyteckim, była dla nas problemem i być może nie do końca ...
	Jak wiadomo, prawo do odwołania przysługuje wyłącznie przy ocenie negatywnej. […] Natomiast rozumiem, że osoby, które były niezadowolone czy uważają, że w ich ocenie pojawiły się jakieś nieścisłości, mają poczucie, że nie bardzo mogą odpowiedzieć. Ocz...
	Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Ja przepraszam. Tylko podpowiadając K. BŁACHOW-SKIEJ i G. PACOWI, choć może popełniłem przestępstwo i nakłaniam ich do tego samego: na swoim arkuszu, który podsunięto mi do podpisania, podpisałem się, ale napisałem, c...
	Prof. G. PAC powiedział: „Jeśli można ad vocem, skoro odnosimy się do własnych przykładów: ja akurat osobiście nie mam takiej potrzeby, ale rozumiem taką potrzebę u kolegów i w tej sprawie mówię”.
	Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „Przepraszam, jeżeli tak zostało odebrane. Ja prosiłam po prostu o wyjaśnienie i jestem usatysfakcjonowana w tej chwili. Po prostu bardzo dziękuję za informację”.
	Prof. M. PAUK powiedział: „Ja chciałem tylko dodać do tych głosów, które trafnie diagnozują problem, czyli przede wszystkim głosów prof. BŁACHOWSKIEJ i P. JANISZEWSKIEGO. Wszyscy jakby wypowiadamy się głównie o własnych przypadkach, siłą rzeczy – nie ...
	Do kwestii odniesienia się: w systemie EVA istnieje możliwość odniesienia się do samej treści ankiet. Można to rozszerzająco potraktować i zamieścić tam uwagi dotyczące sposobu użycia tych ankiet przez komisję, jak sądzę, co zresztą sam zrobiłem i chy...
	PRZEWODNICZĄCY udzielił głosu M. KWIECIEŃ, która powiedziała, że jeśli ktoś złożył w sekretariacie wydziału dodatkowe pismo w sprawie oceny okresowej, zostało ono dołączone do dokumentacji i tworzy z nią komplet.
	Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Na początku swojej wypowiedzi – zgłosiłam się do głosu jako pierwsza – starałam się sformułować wnioski ogólne dotyczące moich odczuć wynikających z ankiety. Te wnioski ogólne są związane z tym, że czytałam zarówno sw...
	Prof. M. KOPCZYŃSKI, obserwator z ramienia NSZZ „Solidarność” na UW, powiedział: „Pozwolę sobie, trochę podsumowując, a trochę z tego tytułu, że ja siedziałem z boku i jako ten związkowiec słuchałem tego wszystkiego, całej tej debaty. Rzeczywiście jes...
	M. MYCIELSKI mówił, żeby brać pod uwagę sylabusy, to, czy tematyka zajęć się zmienia – to jest bardzo chwalebne, ale jedna podstawowa sprawa: nie może być następnym razem tak, żebyśmy oceniali taką ogromną ilość osób w tak krótkim czasie. To były 7-go...
	Przy działalności organizacyjnej nie da się sporządzić listy, że to ma być taka czy inna działalność. Zawsze tutaj będzie pewna uznaniowość tych ocen, zresztą przy ocenie dydaktycznej również przecież. Tu padły głosy i myślę, że słuszne, żeby przy oka...
	Były te punkty, które były narzucone, i to w sposób głupi, przez tę instrukcję, że to ma być średnia arytmetyczna, która – jak wiadomo – jest miarą nieodporną na wahania obserwacji skrajnych, co powoduje właśnie takie wyniki, jakie są, że jeden ma 4,6...
	To tyle, co mam do powiedzenia. I jeszcze jedno do komentarza Łukasza [NIESIOŁOW-SKIEGO-SPANÒ], że w porównaniu do fizyki czy jakichś tam innych matematyk my wyszliśmy tak wysoko, że u nas 30% ludzi ma 5,0. To jest dowód, że ta komisja naprawdę nie dz...
	Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Jest rzeczą niezwykle istotną – i taka była moja intencja, gdy zabierałam głos na początku – żeby ustalić w miarę precyzyjne kryteria oceny, a także zwrócić się do Rektora. Prof. KOPCZYŃSKI ujął to lepiej ode mnie, mó...
	Prof. M. JANICKI powiedział: „Szanowni Państwo, nie chciałbym już przedłużać, ale nie mogę się oprzeć wyrażeniu takiego wniosku, że cała ta czasochłonna, energochłonna procedura, o której tu mówimy, wzbudzająca tak wiele wątpliwości co do jej istoty i...
	Prof. R. WIŚNIEWSKI powiedział: „W moim przekonaniu budujemy system, który będziemy pewnie, tak jak mówi Marek [Węcowski], budowali jeszcze długo i będziemy go ulepszać, ale ja mam wrażenie, że zaczęliśmy bardzo dobrą robotę. Nawet jeżeli jest jeszcze...
	Chciałbym jeszcze powiedzieć coś mocniej może, niż Michał [KOPCZYŃSKI] powiedział. Ja mam wrażenie, że ta komisja była w swoich ocenach niesłychanie ostrożna. I mówię to nie na podstawie indywidualnych ocen, bo nikt z nas nie ma poza członkami komisji...
	Jeszcze jedna rzecz. Zarzut, który się pojawiał tutaj dosyć często – mówiąc znowu z perspektywy zewnętrznej, mam wrażenie, że to jest zarzut, który jest niesprawiedliwy wobec pracy tej komisji – to znaczy mówienie, że ta komisja nie wzięła czegoś pod ...
	Prof. P. JANISZEWSKI powiedział: „Chcę powiedzieć, Robercie [R. WIŚNIEWSKI], że ja mam pewność, że w wypadku mojej oceny pewnych obszarów nie wzięto pod uwagę i żebyś nie wiem jak zaklinał rzeczywistość, to nie masz racji, rozumiesz? Nie masz racji. W...
	Dr A. Janiak-Jasińska powiedziała: „Z uwagą wysłuchałam dzisiaj tej dyskusji. Muszę powiedzieć, że podzielam poglądy R. WIŚNIEWSKIEGO, ale ja mam wrażenie, że nasza dyskusja była jednak bardzo małostkowa w wielu momentach i bardzo nieuprzejma wobec ko...
	Natomiast mam wrażenie, że poświęciliśmy czasu bardzo dużo sprawie, która jednak nie zmieni naszego życia w najbliższym czasie, a nie zwracamy uwagi na kataklizmy, które nas czekają. Na studiach licencjackich na III roku mamy obecnie 30 studentów. To ...
	PRZEWODNICZĄCY zamknął dyskusję i poprosił Przewodniczącą komisji ds. oceny okresowej o jej podsumowanie.
	Prof. M. WĘCOWSKI powiedział: „Trochę reagując na dyskusję, która się toczy na czacie, żebyśmy po tej bardzo intensywnej rozmowie nie zostali bez jakiejś takiej konkluzji bardziej konkretnej, bo jeżeli dobrze pamiętam – kilka osób na czacie przypomina...
	Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Pamiętajcie o tym, że te kryteria muszą się też odnosić do Regulaminu pracy, bo my nie możemy tworzyć tych swoich dodatkowych, szczegółowych rozwiązań, które będą bardzo przydatne, w oderwaniu od  Regulaminu  pracy,
	żeby nie powiedziano nam potem, że nie wiemy, o czym mówimy, i nie wiemy, jakie akty prawne są na uniwersytecie”.
	Prof. U. KOSIŃSKA powiedziała: „Bardzo krótko ad vocem do poprzedniego głosu: akty prawne aktami prawnymi, ale my przecież wiemy, że Pan Rektor ma prawo wprowadzać nowelizacje i zmieniać swoje zarządzenia. Tutaj jednym z najbardziej chyba kontrowersyj...
	PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Będę stał na swoim stanowisku niezmiennie, tzn. wydaje mi się, że jeżeli mamy powiedzieć, co nam się nie podoba w funkcjonowaniu komisji, to bez udziału członków tej komisji działamy bardzo nieprofesjonalnie. W związku z ty...
	Prof. K. BŁACHOWSKA powiedziała: „Zgłaszam chęć i zgłoszę do Pana Dziekana swoją chęć udziału”.
	Prof. J. CZUBATY powiedział: „Ja nie aspiruję do udziału w pracach tej komisji, natomiast mam pytanie. Rozumiem, że bardziej szczegółowe wytyczne, uwagi, wskazówki itd. – praca nad nimi musi potrwać. Natomiast byłoby dobrze, gdyby jakaś nawet dość ogó...
	PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Czyli pierwszy, mówiąc językiem projektowym, kamień milowy byłby wyznaczony na 23 lutego, tj. na tydzień przed naszą marcową Radą Wydziału. Ten zespół, który ukonstytuuje się w ciągu najbliższego tygodnia, przygotowałby jak...
	Czy propozycja, żeby wolontariusze zgłaszali się do mnie – rozumiem, że prof. BŁACHOWSKA się zgłosiła, prof. JANISZEWSKI się nie zgłosił  – i żeby oddać dziekanowi możliwość powołania tego zespołu, który będzie pracował w ciągu najbliższego czasu i pi...
	Prof. M. MYCIELSKI powiedział: „To jest bardzo dobre. Tylko potem komisja, która ma się zająć tymi standardami, popracuje dosyć długo, więc tu już by to trzeba sformalizować”.
	Prof. R. KULESZA powiedział: „Panie Dziekanie, ale rozumiem, że zgłaszać kandydatów dalej można”.
	PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Oczywiście, na razie mamy jedną kandydatkę. Będę przyjmował kandydatury przez tydzień, bo przecież są osoby, które dzisiaj w Radzie Wydziału nie biorą udziału, a też mają prawo być włączone do tego procesu”.
	Prof. R. KULESZA powiedział: „Dyskusja była bardzo burzliwa, ale oby z tego wyszły rzeczy najlepsze, czego sobie i Państwu wszystkim życzę”.
	Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Jeśli będziemy do tej komisji powoływać osoby ze starej komisji, to tak naprawdę zostaje mało osób do wyboru, biorąc pod uwagę, że prof. WNUK i prof. ZAKRZEWSKI są spoza, więc to spośród naszej czwórki?”.
	PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Jeżeli Państwo pozwolą, żeby oddać to w moje ręce? Nie chodzi mi o to, żeby zespół składał się w całości z członków komisji. Jeżeli np. znalazłby się tam któryś z przedstawicieli związków zawodowych, którzy obserwowali prac...
	Prof. J. CHOIŃSKA-MIKA powiedziała: „Tak, to też byłoby bardzo cenne, ale mi się wydaje, że to jest dobry wskaźnik dla tych, którzy powątpiewają w naszą uczciwość: nas, z tej starej komisji, będzie znacznie mniej”.
	PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Już nie mówimy teraz o tej części, która wybrzmiewała, powiedzmy, jako żale i pretensje, teraz robimy to, co postulował prof. KULESZA – żebyśmy patrzyli do przodu, czego się możemy nauczyć albo czego możemy nauczyć uniwersy...
	Prof. A. WOLICKI powiedział: „Krótko i bardzo technicznie: prosiłbym, żeby sprawę składu tej komisji już naprawdę przenieść, skoro to ma być komisja Pana Dziekana, ponieważ teraz skonstruujemy 2 osoby w tej komisji, a pozostałe 6 i tak będą później, i...
	PRZEWODNICZĄCY powiedział: „Po tym głosie wydaje mi się, że jestem uprawniony do tego, żeby ten punkt dyskusji zamknąć. Będę teraz oczywiście pisał do wszystkich pracowników naukowych w tej sprawie, a wrócimy do tej sprawy na kolejnym posiedzeniu Rady...
	Ad 8 i 9
	PRZEWODNICZĄCY poinformował o nieobecności prodziekana ds. studenckich / KJD prof. P. SZLANTY, który powiadomił o braku aktualności wymagających przedstawienia na posiedzeniu RW, w związku z czym pkt 9 nie będzie procedowany.
	PRZEWODNICZĄCY powiedział, że prof. R. WIŚNIEWSKI otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, i złożył mu gratulacje.
	PRZEWODNICZĄCY poinformował o uchwale Senatu UW z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki dotyczącego podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych (w zakresie przedmiotów „Hi...
	PRZEWODNICZĄCY powiedział o instrukcji Kwestury UW w sprawie tzw. Polskiego Ładu. Zwrócił uwagę na 2 ulgi, które mogą dotyczyć części pracowników wydziału: tzw. ulgę dla klasy średniej i ulgę wynikającą z niepobierania formalnie przysługującej emerytu...
	Prof. A. WOLICKI stwierdził, że pani J. TOWALEWSKA, odpowiedzialna w Kwesturze m.in. za sprawy pracowników Wydziału Historii, udzieliła mu szczegółowego i kompetentnego wy-jaśnienia w sprawie wynagrodzenia, i zarekomendował ten kontakt.
	PRZEWODNICZĄCY poinformował, że budynek wydziału będzie zamykany o godz. 17, ponieważ obsługa portierni została ograniczona ze względów zdrowotnych do 1 osoby. Zachęcił do prowadzenia egzaminów i dyżurów w trybie zdalnym.
	Prof. K. BŁACHOWSKA spytała, kto z obsługi pozostał na miejscu. PRZEWODNICZĄCY powiedział, że portiernię obsługuje pan L. NOWAK.
	Dr A. JANIAK stwierdziła, że wcześniejsze zamknięcie budynku uniemożliwi jej przeprowadzenie zajęć dla doktorantów SDNH w sali, ze stratą dla uczestników. PRZEWODNICZĄCY zaproponował omówienie tej kwestii poza posiedzeniem RW.
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