
Protokół 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego 

w dniu 15 maja 2019 r. 

 

PRZEWODNICZYŁ: prof. Jarosław Czubaty, Przewodniczący Rady Naukowej IH UW 

PROTOKOŁOWAŁ: mgr Michał Mydłowski, Sekretarz Rady Naukowej IH UW 

 

 

Ad 1 

 

Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa przyjęła następujący porządek 

dnia:  

1. Przyjęcie porządku dziennego 

2. Komunikaty Dyrekcji 

3. Informacja na temat przebiegu prac nad Statutem UW. 

4. Zatwierdzenie tematów prac dyplomowych w roku akademickim 2018/19. 

6. Wolne wnioski. 

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 3 kwietnia 2019. 

 

 

Ad 2 

 

PRZEWODNICZĄCY poprosił o minutę ciszy w związku ze śmiercią prof. Karola Modzelewskiego.  

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o zakończeniu konkursu na adiunkta w zakładzie 

historii starożytnej. Konkurs wygrał dr Aleksander Paradziński. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że prof. Urszula Augustyniak zrezygnowała z 

pełnienia funkcji kierownika zakładu historii nowożytnej. Nowym kierownikiem zostanie prof. Dariusz 

Kołodziejczyk. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przypomniał o obowiązku odbycia badań okresowych przez 

pracowników Instytutu. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o tym, ze z uwagi na specjalistyczną wiedzę i 

umiejętności dydaktyczne dr. Piotra Krolla i konsultacji z Prezydium Rady Naukowej oraz 

kierownikiem zakładu w którym pracuje dr Piotr Kroll postanowiono, w ramach wyjątku, przedłużyć 



zatrudnienie dr. Piotra Krolla na stanowisku starszego wykładowcy na czas nieokreślony. Dodatkowo 

dr Piotr Kroll obiecał jak najszybciej skończyć swoją habilitację. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że rozpoczęły się prace nad zmianami specjalizacji 

nauczycielskiej. Ministerstwo Nauki opublikowało nowy projekt zasad związanych z kształceniem 

nauczycieli. Będą dwie duże zmiany: zwiększy się liczba godzin zajęć z zakresu psychologii oraz 

pedagogiki.  

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że zakończyły się hospitacje zajęć i podziękował 

pracownikom hospitującym zajęcia kolegów. Ponadto podkreślił aspekt koleżeńsko-doskonalący 

całego przedsięwzięcia. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO pogratulował prof. Markowi Węcowskiego i prof. Maciejowi 

Mycielskiemu zostania laureatami w konkursie na monografię organizowanym przez Fundację na 

Rzecz Nauki Polskiej. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO pogratulował prof. Arturowi Markowskiemu otrzymania grantu 

Miniatura w ramach grantów Narodowego Centrum nauki zauważając, że prócz korzyści materialnych 

grant ten będzie stanowił cenne doświadczenie i ważny punkt naukowego CV przy staraniu się o inne 

granty. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację i 

pomoc przy Dniu Otwartym. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o spotkaniu doktórów habilitowanych z Rektorem 

Marcinem Pałysem. Rektor w czasie spotkania przedstawił swoje koncepcje rozwiązania poruszonego 

w liście otwartym kilka tygodni wcześniej. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO odniósł wrażenie, że 

pomysły Rektora i jego odpowiedzi na pytania z sali nie usatysfakcjonowały zebranych. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że zakończyły się prace zespołów oceniających 

czasopisma naukowe. W ostatnich dniach czerwca prawdopodobnie zostanie upubliczniona lista 

czasopism. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zaprosił członków Rady Naukowej na konferencję w Sali 

Kolumnowej, która odbędzie się 3 czerwca i poświęcona będzie wolnym wyborom roku 1989. 

Prof. Marek PAWEŁCZAK poprosił o wysłanie sylabusów na zajęcia w semestrze zimowym do 6 

sierpnia, a do 20 sierpnia na zajęcia dla studentów studiów magisterskich. Terminy te są wymogami 

programu ZIP. 

Prof. Aleksander WOLICKI poinformował, że po 22 maja znany powinien być nowy system 

rozdzielania finansów na uniwersytecie. 

 

AD 3 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przedstawił zebranym dotychczasowy przebieg prac nad 

Statutem. Poinformował, że wraz z dyrektorami czterech innych instytutów wystosował list, który 

wzywa do uwzględnienia autonomii i samorządności dużych instytutów takich jak Instytut 



Historyczny. Projekt Statutu opublikowany 30 kwietnia w paru punktach wychodził naprzeciw 

postulatom Instytutu Historycznego, jednak projekt ten nie był bez poważnych wad, jak chociażby  

fakt braku cedowania na instytuty kompetencji dydaktycznych i finansowych. 

Co więcej, ostatnie wydarzenia takie jak list przygotowanych przez 19 członków senatu z projektem 

ograniczającym autonomię instytutów, sprawił, że projekt rektorski stał się nieaktualny. W myśl 

projektu członków senatu cała władza miała być skoncentrowana na poziomie wydziału w rękach 

dziekana. 

PRZEWODNICZĄCY zarządził głosowanie nad uchwałą, w myśl której Rada Naukowa podtrzymuje 

wcześniejsze stanowisko. 

Za: 32 głosy 

Przeciw: 0 głosów 

Wstrzymały się dwie osoby. 

 

 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, że powstały już szkoły doktorskie. Szkoła 

Nauk Humanistycznych określiła już zasady naboru. W tegorocznej puli miejsc 7 przeznaczonych 

będzie dla archeologii, 16 dla historii, 6 dla nauk o sztuce. Pozostałe miejsca przeznaczone są dla 

innych dyscyplin. Instytut Historii w praktyce przyjmie więcej doktorantów niż do tej pory, a cała pula 

przeznaczona dla dyscyplin skupionych na Wydziale Historycznym jest większa niż dotychczasowa. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że z uwagi na brak Statutu nie da się jeszcze 

określić do kiedy będą pełnić obowiązki dyrektorzy oraz do kiedy funkcjonować będzie Rada.  Wiele 

wskazuje na to, że kadencja dyrektorów skończy się wraz z  nadejściem marca przyszłego roku. 

Prof. Urszula KOSIŃSKA poinformowała Radę o potencjalnych nieetycznych praktykach związanych z 

rekrutacją do szkoły doktorskiej. Miałyby one polegać na rezygnowaniu przez aktualnych 

doktorantów ze studiów doktoranckich w starym systemie i braniu udziału w rekrutacji do szkoły 

doktorskiej mając opracowany projekt, a także przeprowadzoną część badań. Może to oznaczać, że 

przez najbliższe lata szkoły doktorskie będą przyjmować małą liczbę nowych doktorantów. 

Prof. Jarosław CZUBATY powiedział, że poruszy tę kwestię w ramach zespołu którego jest członkiem. 

Przyznał także, że zaniepokoiła go informacja o potencjalnym upływie kadencji dyrektora w połowie 

roku akademickiego, bo nagle może okazać się, że jedyną trwałą instytucją wewnątrz Instytutu jest 

Prezydium Rady Naukowej. 

 

Ad  4 

 

Prof. Marek PAWEŁCZAK poinformował zebranych o tym, że rozesłał listę tematów prac 

dyplomowych. 

Rada Naukowa Instytutu Historycznego akceptuję listę tematów prac dyplomowych. 

 



Ad 5 

Prof. Paweł JANISZEWSKI poinformował Radę, że napisał pismo do NCN z pytaniem, czy NCN 

dopuszcza zawłaszczanie książek przez inną niż wskazaną w grancie instytucję i czy może liczyć na 

zajęcie stanowiska przez NCN w sprawie funduszy i statutu książek kupionych w ramach grantu. 

Otrzymał odpowiedź w myśl której wydatkowanie środków finansowych następuje po uzgodnieniu z 

kierownikiem jednostki. Według zasad grantowych kierownikiem jednostki jest rektor. Jedynie rektor 

i kierownik grantu mogą decydować o funduszach i książkach. NCN jasno stwierdził, że w kwestii 

drugiego pytania nie będzie ingerował w organizację jednostki. Prof. Paweł JANISZEWSKI 

zapowiedział, że będzie robił własny katalog książek, które przekazał bibliotece w ramach grantu. 

P. Ewa SZUTKOWSKA poinformowała, że informacje z którego grantu pochodzi książka są w systemie 

bibliotecznym. Podobnie jak są w nim informacje z czyjego daru pochodzi książka. 

Prof. Marek WĘCOWSKI zasugerował dodanie do podjętej wcześniej uchwały zdania "Rada Naukowa 

Instytutu Historycznego wyraża przekonanie, że najlepszą formą organizacji dydaktyki w Instytucie 

Historycznym będzie prowadzenie jej na dotychczasowych zasadach do czasu, dopóki pozwala na to 

statut." 

 

Rada Naukowa Instytutu Historycznego przyjęła wniosek. 

 

Ad 6 

Brak uwag do protokołu. 

 

PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IH UW                                   Sekretarz Rady Naukowej 

 

 

             dr hab. Jarosław Czubaty                                              mgr Michał Mydłowski 

 

 


