PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU LINGWISTYKI STOSOWANEJ
W DNIU 1 MARCA 2022 ROKU
Przewodnicząca RW – dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. ucz., Dziekan WLS
Członkowie – według listy obecności.
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniu 1 marca
2022 r. o godz. 12:30 posiedzenie Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej odbyło się zdalnie
z wykorzystaniem aplikacji Google Meet. Wszystkie głosowania z porządku obrad odbyły się
z wykorzystaniem programu Ankieter. Przed posiedzeniem członkowie Rady Wydziału Lingwistyki
Stosowanej otrzymali szczegółowe instrukcje odnośnie korzystania z aplikacji Google Meet
i programu Ankieter.
Dziekan WLS, dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, prof. ucz., otwierając posiedzenie,
zaznaczyła, że z uwagi na nadzwyczajne okoliczności wynikające z wojny w Ukrainie, na początku
posiedzenia Członkom Rady WLS zostaną przekazane informacje związane z tą sytuacją. Najpierw
Dziekan WLS przekazała serdeczne podziękowania dla kolegium dziekańskiego i samorządu
studentów oraz wszystkich pracowników i studentów WLS, którzy zaangażowali się w niesienie
pomocy Ukraińcom. Członkowie Rady dowiedzieli się również, że w trakcie trwania posiedzenia
Prodziekan WLS ds. Administracyjnych, dr hab. Svitlana Romaniuk, prof. ucz., oraz Kierownik
Katedry Ukrainistyki UW, dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk uczestniczą w zebraniu sztabu
kryzysowego Uniwersytetu Warszawskiego zwołanym przez Rektora UW. Następnie Dziekan WLS
przekazała głos Prodziekan WLS ds. Studenckich, dr Katarzynie Malesie.
Dr Katarzyna Malesa dołączyła się do podziękowań dla członków społeczności WLS za włączenie
się w wiele różnorodnych działań pomocowych. Następnie poinformowała o zakresie i charakterze
tych działań. Koordynację tych działań na poziomie wykładowców prowadzi Katedra Ukrainistyki
UW, a na poziomie studentów Rada Samorządu Studentów WLS UW. Do działań należy pomoc
językowa i tłumaczeniowa (również tłumaczenie przysięgłe) oraz zbiórki dla uchodźców
i mieszkańców Ukrainy. Dr Katarzyna Malesa podziękowała także samorządowi studentów za
zorganizowanie zbiórki 28 lutego 2022 r. wraz ze studentami Wydziału Neofilologii UW w budynku
przy ul. Dobrej 55, w której udało się zgromadzić 170 kartonów posortowanych artykułów na ten cel.
Wiele działań jest również organizowanych przez centralny samorząd studentów UW. W czwartek 3
marca 2022 r. podobna zbiórka zostanie zorganizowana w budynku WLS przy ul. Szturmowej 4,
a na terenie kampusu centralnego UW zbiórka jest prowadzona cały czas (stale aktualizowana lista
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1prEdhovpt8Z94bVBPB2CbDbd5syrNvvYpy1EA8QUS7w
/htmlview). W dalszej kolejności dr Katarzyna Malesa przekazała głos Przewodniczącemu Rady
Samorządu Studentów WLS, p. Janowi Wieczorkowi, który dodał, że zebrane materiały zostały już
przekazane na granicę polsko-ukraińską, oraz że zbiórka w budynku przy ul. Szturmowej będzie
odbywać się w sali 3 w godz. 10:00–18:00, a zbiórka na I piętrze w budynku Zarządu Samorządu
Studentów przy Krakowskim Przedmieściu odbywa się codziennie w godz. 7:30–20:30.
Następnie dr Katarzyna Malesa zaznaczyła, że wszelkie nowe informacje na ten temat będą
przekazywane za pośrednictwem kierowników studiów w poszczególnych jednostkach WLS. Dr
Katarzyna Malesa zaapelowała również do pracowników WLS, aby w tej niezwykłej sytuacji
zwiększyć limit nieobecności dla studentów z Ukrainy, umożliwić pierwsze podejście do zaliczenia
w innym terminie. Istnieje także możliwość wykorzystania urlopu okolicznościowego, w sprawie
którego studenci mogą się zgłosić do kierowników studiów.
Dr Katarzyna Malesa przekazała również, że szczegółowe informacje nt. inicjatyw pomocowych dla
Ukrainy prowadzonych na UW znajdują się na stronie głównej (uw.edu.pl), a na posiedzeniu sztabu
kryzysowego powołanego przez Rektora UW zapadną decyzję dotyczące m.in. zapomogi finansowej
dla studentów z Ukrainy.
1. Przyjęcie porządku obrad.

Nikt nie zgłosił uwag dotyczących porządku obrad zaproponowanego przed posiedzeniem Rady
WLS. Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu jawnym w systemie Ankieter.
Wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych do głosowania – 52
Liczba osób obecnych – 32
Liczba głosów oddanych – 32
Liczba głosów ważnych – 32

Liczba głosów nieważnych – 0
Głosów „tak” – 32
Głosów „nie” – 0
Głosów „wstrzymujących się”– 0

2. Zatwierdzenie protokołu Rady Wydziału z dnia 25.01.2022 r. (PDF).
Poprawkę do protokołu ze styczniowego posiedzenia Rady WLS zgłosił dr hab. Michał Paradowski,
prof. ucz. Korekty wymagał punkt 3.2. protokołu dotyczący zatrudnienia mgr Magdaleny Jelińskiej
na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych, w którym pojawiła się informacja, że
odbędzie się to w ramach projektu IDUB dr hab. Agnieszki Szarkowskiej, prof. ucz., podczas gdy
będzie to zatrudnienie w ramach projektu kierowanego przez dr hab. Michała Paradowskiego, prof.
ucz. Protokół wraz ze wskazaną poprawką został zatwierdzony poprzez głosowanie jawne w systemie
Ankieter.
Wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych do głosowania – 52
Liczba osób obecnych – 32
Liczba głosów oddanych – 32
Liczba głosów ważnych – 32

Liczba głosów nieważnych – 0
Głosów „tak” 32
Głosów „nie” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

3. Wniosek Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej w sprawie zatrudnienia:
3.1 dr. Piotra Zborowskiego na stanowisku starszego asystenta w grupie
pracowników dydaktycznych w formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
od 1.03.2022 r. do 30.09.2023 r.
Dziekan WLS poinformowała członków Rady WLS, że dr Piotr Zborowski wygrał konkurs
zatrudnieniowy w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW w grupie języka szwedzkiego oraz, że
wniosek jest związany z trudną sytuacją kadrową instytutu. Następnie przekazała głos Dyrektor
Instytutu Lingwistyki Stosowanej.
Dr hab. Anna Jopek-Bosiacka dodała, że dr Piotr Zborowski jest już pracownikiem ILS w wymiarze
połowy etatu oraz że wniosek wynika z tego, że dwie osoby spośród pięciu pracowników etatowych
zatrudnionych w sekcji szwedzkiej ILS są obecnie na urlopach macierzyńskich. W związku z tym dr
Piotr Zborowski jest obecnie jedyną osobą w tej sekcji, która może prowadzić seminaria i recenzować
prace dyplomowe. Sytuacja ta wynika z trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników z
językiem szwedzkim.
Wśród członków Rady WLS nie było dalszych uwag w tej sprawie. Z tego względu Dziekan
zarządziła tajne głosowanie za pomocą systemu Ankieter.
Wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych do głosowania – 52
Liczba osób obecnych – 32
Liczba głosów oddanych – 32
Liczba głosów ważnych – 32

Liczba głosów nieważnych – 0
Głosów „tak” – 32
Głosów „nie” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

W wyniku głosowania wniosek Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej w sprawie zatrudnienia
dr. Piotra Zborowskiego na stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w
formie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu od 1.03.2022 r. do 30.09.2023 r. został przyjęty.
3.2. dr. Luisa Javiera Penton Herrery na stanowisku adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych w formie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu od
1.03.2022 r. do 30.09.2023 r.
Dziekan WLS poinformowała, że omawiane zatrudnienie nie obciąży finansowo Wydziału, ponieważ
będzie finansowane przez Rektora UW, który wyraził na to zgodę, ponieważ dr Luis Javier Penton

Herrera jest aktywnym i cenionym naukowo pracownikiem i w znaczący sposób wzbogaci kadrę ILS
UW.
Dr hab. Anna Jopek-Bosiacka dodała, że podczas pobytu w Polsce dr Luis Javier Penton Herrera
zgłosił się do konkursu zatrudnieniowego na Wydziale Neofilologii w wymiarze połowy etatu, a
Rektor UW zgodził się sfinansować trzy semestry jego pracy również w ILS jako pracownika o
bardzo bogatym dorobku naukowym i dydaktycznym. Dr hab. Anna Jopek-Bosiacka podkreśliła, że
z uwagi na jego umiejętności może on pracować zarówno w sekcji hiszpańskiej, jak i angielskiej.
Wśród członków Rady WLS nie było pytań w tej sprawie. Z tego względu Dziekan WLS zarządziła
tajne głosowanie za pomocą systemu Ankieter.
Wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych do głosowania – 52
Liczba osób obecnych – 32
Liczba głosów oddanych – 32
Liczba głosów ważnych – 32

Liczba głosów nieważnych – 0
Głosów „tak” – 32
Głosów „nie” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

W wyniku głosowania wniosek Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej w sprawie zatrudnienia
dr. Luisa Javiera Penton Herrery na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczodydaktycznych w formie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu od 1.03.2022 r. do 30.09.2023 r. został
przyjęty.
4. Wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki w sprawie zatrudnienia dr. hab. Bohdana
Huda na stanowisku profesora wizytującego w grupie pracowników badawczych w
formie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu od 1.03.2022 r. do 30.09.2022 r.
Dziekan WLS zaznaczyła, że wniosek ten ma szczególne znaczenie w obecnej sytuacji w Ukrainie,
a semestralny pobyt dr. hab. Bohdana Huda zostanie sfinansowany ze środków Rektora UW i nie
obciąży finansowo WLS. W tym przypadku zatrudnienie umożliwi również poprawę sytuacji
kadrowej w Katedrze Ukrainistyki UW w związku z urlopem bezpłatnym jednego z pracowników
KU, który otrzymał propozycję współpracy z konsulatem Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie.
Dziekan WLS dodała, że nie może przekazać członkom Rady WLS więcej szczegółów dotyczących
tego zatrudnienia, ponieważ miały je przekazać dr hab. Svitlana Romaniuk, prof. ucz., Prodziekan
WLS ds. Administracyjnych, i dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Kierownik Katedry
Ukrainistyki, które w trakcie posiedzenia Rady WLS przebywały na zebraniu sztabu kryzysowego
Uniwersytetu Warszawskiego. Ponieważ wśród członków Rady WLS nie było uwag do tego punktu,
Dziekan WLS zarządziła tajne głosowanie za pomocą systemu Ankieter.
Wyniki głosowania:
Liczba uprawnionych do głosowania – 52
Liczba osób obecnych – 32
Liczba głosów oddanych – 32
Liczba głosów ważnych – 32

Liczba głosów nieważnych – 0
Głosów „tak” – 32
Głosów „nie” – 0
Głosów „wstrzymujących się” – 0

W wyniku głosowania wniosek Kierownika Katedry Ukrainistyki w sprawie zatrudnienia dr. hab.
Bohdana Huda na stanowisku profesora wizytującego w grupie pracowników badawczych w formie
umowy o pracę w wymiarze ½ etatu od 1.03.2022 r. do 30.09.2022 r. został przyjęty.
5. Komunikaty Dziekan.
Pierwszym komunikatem przekazanym przez Dziekan WLS była informacja o tym, że prof. dr hab.
Joanna Getka, Kierownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej,
otrzymała od Państwowego Uniwersytetu w Żytomierzu im. Iwana Franki tytuł doktora honoris causa.
Cała Rada WLS przekazała gratulacje z tego powodu, za które w imieniu przebywającej na urlopie
prof. dr hab. Joanny Getki podziękował dr Marcin Niemojewski z KSI UW, dodając, że wyróżnienie
to jest nie tylko ważne dla Katedry, ale ma również wymiar symboliczny w świetle obecnej sytuacji
geopolitycznej. Dr Marcin Niemojewski zapewnił również, że pracownicy KSI UW włączą się w
pomoc Ukrainie, jaka będzie niesiona przez WLS.
Następnie Dziekan WLS poinformowała członków Rady WLS, że Prodziekan WLS ds. Naukowych,
prof. dr hab. Ewa Żebrowska, otrzymała od Ministra Edukacji i Nauki nominację na funkcję eksperta

zewnętrznego ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Rady
WLS przekazali gratulacje prof. dr hab. Ewie Żebrowskiej.
Trzecim komunikatem Dziekan WLS była wiadomość o otrzymaniu przez dr hab. Monikę Płużyczkę,
prof. ucz., nagrody Ministra Edukacji i Nauki I stopnia za znaczące osiągnięcia w zakresie
działalności organizacyjnej, szczególnie za rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz
podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych i umiędzynarodowienia kształcenia
młodych kadr badawczych. W tym przypadku członkowie Rady WLS również przekazali swoje
serdeczne gratulacje.
Kolejną informacją przekazaną przez Dziekan WLS było uzyskanie przez dr. Grzegorza Gąsiora
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia, czego również członkowie Rady WLS
serdecznie pogratulowali.
W dalszej kolejności Dziekan WLS stwierdziła, że spotkanie sztabu kryzysowego UW się przedłuża,
więc dr hab. Svitlana Romaniuk, prof. ucz. i dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk nie będą mogły
przekazać z niego sprawozdania na obecnym posiedzeniu Rady WLS.
Następnie Dziekan WLS poinformowała, że wstępnie spotkanie konsultacyjne online w sprawie
zasiedlenia nowego budynku WLS przy ul. Dobrej 55 zostało zaplanowane na wtorek 15 marca
2022 r. około godz. 13:00, a zaproszenia na to spotkanie zostaną rozesłane drogą mailową. Ponadto
najprawdopodobniej 12 kwietnia 2022 r. odbędzie się spotkanie online z pracownikami WLS na
temat strategii publikacyjnych, kontaktowania się z wysoko punktowanymi czasopismami
i wydawnictwami, spełniania wymagań redakcyjnych (spotkanie poprowadzą osoby mające bogate
doświadczenie w tych kwestiach). Na 10 maja 2022 r. wstępnie zaplanowane jest spotkanie dla
pracowników WLS dotyczące grantów badawczych i konkursów IDUB. Spotkanie poprowadziłyby
p. Aleksandra Olkowska i p. Patrycja Stępień wraz z osobami, które zdobyły tego typu granty.
Dziekan WLS dodała, że kolejność spotkań może jeszcze ulec zmianie, a wszelkie informacje na ten
temat będą przekazane mailowo.
Z uwagi na problemy z połączeniem internetowym dr Anny Szczęsny, informacje na temat
posiedzenia Senatu UW z dnia 23 lutego 2022 r. przekazała Dziekan WLS.
Pierwszą informacją z posiedzenia, którą przekazała Dziekan WLS, była informacja Rektora UW,
prof. dr hab. Alojzego Z. Nowaka o uroczystościach nadania tytułu doktora honoris causa UW
prof. dr hab. Andrzejowi Krzysztofowi Koźmińskiemu (16 lutego 2022 r.) oraz Oldze Tokarczuk
(23 lutego 2022 r.). Dziekan WLS stwierdziła, że oboje uhonorowani wygłosili wykłady o wysokiej
wartości merytorycznej, oraz że oba ukażą się drukiem.
Dr hab. Elżbieta Gajek, prof. ucz., dodała za pośrednictwem czatu, że wykład jest już dostępny w
serwisie YouTube.
Dziekan WLS zrelacjonowała również, że Rektor zwrócił uwagę na pożegnanie zmarłej nagle prof.
dr hab. Marii Dakowskiej, które odbyło się 22 lutego 2022 r. (z tego względu zostało również
przeniesione posiedzenie Rady WLS).
Kolejnym komunikatem Rektora UW przekazanym przez Dziekan WLS była informacja o
zaawansowanych przygotowaniach do utworzenia wydziału lekarskiego na UW, co umożliwiłoby
poprawę pozycji Uniwersytetu w międzynarodowych rankingach uczelni wyższych.
Następnie Dziekan WLS powtórzyła apel Rektora UW o szczególne wyczulenie na wszelkie formy
mobbingu w społeczności UW i zapobieganie im. Obecnie nawet opowiadanie pewnego rodzaju
dowcipów nie powinno być tolerowane, ponieważ jest przejawem mobbingu.
W dalszej kolejności Dziekan WLS przekazała gratulacje Prorektora UW ds. współpracy i spraw
pracowniczych, prof. dr hab. Sambora Gruczy, z powodu bardzo dobrej oceny i „Wzór Dobrych
Praktyk”, jakie program Erasmus+ na UW otrzymał od Krajowej Izby Podatkowej. Ponadto prof. dr
hab. Sambor Grucza poinformował Senatorów UW 22 lutego 2022 r. o wstępnych wynikach oceny
okresowej pracowników UW, w której jedynie 2% otrzymało ocenę negatywną. Bardziej wnikliwa
analiza wyników jest prowadzona, jeśli chodzi o kryteria w poszczególnych jednostkach.
Kolejną wiadomością z posiedzenia Senatu UW zreferowaną przez Dziekan WLS była informacja
Prorektor UW ds. rozwoju, prof. dr hab. Ewy Krogulec o zakończeniu budowy dwóch budynków
uniwersyteckich – budynku wydziałów lingwistycznych przy ul. Dobrej oraz akademika przy ul.
Smyczkowej. Dziekan WLS dodała, że 3 marca 2022 r. odbędzie się obchód pierwszego z

wymienionych budynków, w którym Dziekan WLS weźmie udział i opowie o nim na spotkaniu z
pracownikami.
Następnie Dziekan WLS stwierdziła, że Prorektor UW ds. badań, prof. dr hab. Zygmunt Lalak,
poinformował o ogłoszeniu konkursu „Nowe Idee 2”. We wcześniejszych edycjach dofinansowanie
uzyskały projekty prof. ucz., dr hab. Michała Paradowskiego, prof. ucz., oraz dr Karoliny Broś.
Obecnie trwa nabór do projektów dla młodych naukowców (do 7 lat od uzyskania stopnia doktora),
a wkrótce rozpocznie się nabór projektów dla doświadczonych naukowców, z tego względu Dziekan
WLS zaleciła śledzić stronę internetową IDUB, ponieważ wkrótce zostanie rozesłana także prośba o
zgłaszanie kandydatów do komisji oceniającej wnioski konkursowe.
Dziekan WLS przekazała również informację p.o. Kanclerza UW, p. Roberta Greya, że w związku z
napiętą sytuacją w Ukrainie i zagrożenia dla infrastruktury teleinformatycznej na terenie całej Polski
wprowadzony został 3. stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Na UW zostały podjęte działania
zapewniające poprawę cyberbezpieczeństwa. Dziekan WLS zaapelowała o ostrożność w przypadku
podejrzanie wyglądających maili i zwracanie szczególnej uwagi na próby włamania się do skrzynek
pocztowych lub wyłudzenia informacji.
W dalszej kolejności Dziekan WLS stwierdziła, że w najbliższym czasie (na prośbę prof. dr hab.
Anny Tylusińskiej-Kowalskiej) będzie możliwe przekazanie pracownikom szczegółowej informacji
nt. bardzo trudnej sytuacji finansowej WLS. W tym kontekście Dziekan WLS uczuliła członków
Rady WLS na komunikat Rektora UW o uczestnictwie Uniwersytetu w pilotażowym projekcie
Marszałka Województwa Mazowieckiego mającym na celu podniesienie kompetencji nauczycieli w
województwie. Obecnie Wydział Zarządzania, Wydział Polonistyki i Wydział Pedagogiki prowadzą
dedykowane nauczycielom studia podyplomowe. Jeśli program się powiedzie, to zostanie ogłoszony
nabór na nowe studia podyplomowe. Zdaniem Dziekan WLS wydział może zaproponować studia
podyplomowe dla nauczycieli w co najmniej trzech obszarach: języki obce dla osób z potrzebami
edukacyjnymi, wielojęzyczność (zwłaszcza w kontekście dzieci ukraińskich przybywających do
Polski) oraz CLIL (Content and Language Integrated Learning). Zaoferowanie takich studiów
mogłoby poprawić sytuację finansową WLS. Z uwagi na stale rosnącą liczbę postępowań doktorskich
i habilitacyjnych toczących się na UW w języku angielskim Dziekan WLS zaproponowała, że WLS
potencjalnie mógłby oferować również tłumaczenie dokumentacji związanej z takimi
postępowaniami (np. recenzji) i poprosiła aby kierownicy jednostek zastanowili się nad możliwością
wprowadzenia takiego rozwiązania.
Następnie Dziekan WLS przekazała głos dr hab. Agnieszce Andrychowicz-Trojanowskiej, która
zrelacjonowała dwa posiedzenia RND Językoznawstwo, 27 stycznia 2022 r. oraz 24 lutego 2022. Na
pierwszym z nich podjęto decyzje ws. jednego postępowania habilitacyjnego i dziewięciu
postępowań doktorskich. Wybrano również trzech przedstawicieli RND do zespołu rekrutacyjnego
Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych. Omawiano także sprawy dotyczące komisji
awansowych i konkursowych. W ramach spraw różnych dyskutowano pismo Prorektora UW ds.
badań dotyczące wyboru wyróżniającej się rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej. Według relacji
dr hab. Agnieszki Andrychowicz-Trojanowskiej na lutowym posiedzeniu RND Językoznawstwo
podjęto decyzje ws. jednego postępowania habilitacyjnego, dziesięciu postępowań doktorskich i
trzech postępowań awansowych. W części dotyczącej spraw bieżących gościem RND
Językoznawstwo była dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz., odpowiadająca za kontakty ze Szkołą
Doktorską Nauk Humanistycznych. Celem spotkania było omówienie postulatów opracowanych
przez członków RND Językoznawstwo względem funkcjonowania szkół doktorskich i współpracy
na linii doktoranci-szkoła, doktoranci-promotorzy oraz szkoła-promotorzy. Szkoła Doktorska ma
świadomość, że jej strona internetowa powinna być wzbogacona o bardziej szczegółowe informacje.
Ponadto 9 kwietnia 2022 r. odbędzie się dzień otwarty dla kandydatów do szkoły doktorskiej.
Planowane jest także spotkanie informacyjne dla promotorów, którzy po raz pierwszy będą
przygotowywać wraz z doktorantami indywidualny plan badawczy i podobne spotkanie dla samych
doktorantów. Dr hab. Monika Rekowska, prof. ucz., poinformowała również członków RND
Językoznawstwo o wynikach ankiety przeprowadzonej wśród wszystkich doktorantów, spośród
których wyszczególniła dane dotyczące doktorantów z dyscypliny językoznawstwo (w ankiecie
wzięło udział 5 spośród 16 doktorantów z tej dyscypliny). Stwierdzili oni, że program studiów jest
zbyt obciążający, liczba godzin praktyk dydaktycznych jest nadmierna, organizacja zajęć na studiach

nie sprzyja pisaniu rozprawy doktorskiej. Ponadto doktoranci ci zaproponowali zmianę obciążenia
zajęciami w ramach poszczególnych semestrów (jak najwięcej zajęć obowiązkowych przeniesionych
na pierwsze semestry, aby więcej czasu pozostało później na pisanie pracy) i prowadzenia zajęć
obejmujących mniej niż 30 godzin w systemie blokowym.
Na lutowym posiedzeniu RND Językoznawstwo poruszona została również sprawa obowiązku
przeprowadzania kolokwium habilitacyjnego. Obecnie zgodnie z przepisami należy przeprowadzić
takie kolokwium nawet w przypadku osoby, która otrzymała dwie negatywne recenzje. Członkowie
RND Językoznawstwo byli zgodni, że jest to wyjątkowo niezręczna sytuacja i dopytywali o
sensowność takiego rozwiązania. Po wnikliwej analizie przepisów okazało się, że RND ma
obowiązek zorganizowania takiego kolokwium, ale najprawdopodobniej osoba starająca się o stopień
naukowy doktora habilitowanego nie ma obowiązku stawienia się na takim kolokwium.
Ostatnim komunikatem zrelacjonowanym przez dr hab. Agnieszkę Andrychowicz-Trojanowską był
otwarty nabór pomysłów na zajęcia dla Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, które można
przesyłać do 30 marca 2022 r. przy czym RND może przekazać do szkoły doktorskiej od 8 do 10
propozycji takich zajęć.
Dziekan WLS podziękowała dr hab. Agnieszce Andrychowicz-Trojanowskiej za sprawozdanie i
przekazała głos dr hab. Małgorzacie Gaszyńskiej-Magierze, prof. ucz., należącej do RND
Literaturoznawstwo.
Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., również zdała relację z dwóch posiedzeń RND.
Oba posiedzenia były zdominowane przez głosowania związane z postępowaniami habilitacyjnymi i
doktorskimi. Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., zwróciła uwagę na to, że w
przeciwieństwie do dotychczasowych procedur, w myśl nowych przepisów regulujących nadawanie
stopnia doktora, promotor nie może wziąć udziału ani w egzaminie z dyscypliny podstawowej ani w
głosowaniu nad nadaniem stopnia doktora. Członkowie RND Literaturoznawstwo również spotkali
się z dr hab. Moniką Rekowską, prof. ucz., w sprawie organizacji Szkoły Doktorskiej Nauk
Humanistycznych i otrzymali te same informacje, co członkowie RND Językoznawstwo. W dyskusji
na posiedzeniu RND Literaturoznawstwo podkreślano, że szkoła doktorska intensywnie pracuje nad
zmianą programu, który powstawał pod ogromną presją czasu z uwagi na zmiany prawne, a z tego
względu wymaga poprawek. Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., stwierdziła, że
spotkanie stanowiło otwarcie dyskusji nt. doprowadzenia do sytuacji, w której program ten byłby jak
najbardziej korzystny dla doktorantów, a wszystkie decyzje w tej kwestii z uwagi na przepisy mogą
wejść w życie nie w kolejnym, ale w jeszcze następnym roku akademickim.
Dziekan WLS podziękowała za sprawozdanie i dopytała z czego wynikają zmiany związane z
uczestnictwem promotora w egzaminie z dziedziny podstawowej i głosowaniu nad nadaniem stopnia
doktora.
Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., wyjaśniła, że nie jest to zapis z wewnętrznych
przepisów UW, ale wynika to z ustawy.
Dr Anna Szczęsny dodała, że do 2 marca Senatorowie UW mogą zgłaszać do komisji prawnostatutowej uwagi dotyczące regulaminu przeprowadzania kolokwiów habilitacyjnych i egzaminów
doktorskich. Na posiedzeniu Senatu najwięcej dyskusji wywołał temat tego, na jakim etapie może
być odwołana praca naukowa, czy jest to możliwe po otrzymaniu negatywnej recenzji, oraz czy
wszystkie recenzje mogą mieć charakter warunkowy aby doszło do kolokwium habilitacyjnego.
Ponadto na posiedzeniu Senatu przedstawiciele samorządu doktorantów podkreślali trudną sytuację
doktorantów, którzy zakończyli studia doktoranckie, a oczekują na egzamin doktorski. Nie mają oni
dostępu do laboratoriów/ pracowni, nie mogą oni korzystać z pomocy materialnej dostępnej dla
doktorantów. Dr Anna Szczęsny poinformowała, że Prorektor UW ds. badań, prof. dr hab. Zygmunt
Lalak, podkreślił, że duża część postulatów samorządu doktoranckiego nie może zostać rozpatrzona.
Dziekan WLS podsumowała, że niestety wiele rozwiązań niekorzystnych dla pracowników i
doktorantów w związku z aktualnym stanem prawnym nie może zostać zmieniona przez organy UW,
dlatego część postulatów doktorantów nie może być uwzględniona.

6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W dalszej kolejności Dziekan WLS przekazała głos członkom Rady WLS w ramach wolnych
wniosków.
Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., zwróciła uwagę na fakt, że w związku z niepewną
sytuacją związaną z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie można wykluczyć problemów
komunikacyjnych również na terenie Polski, np. zmniejszenia taboru lokalnego lub modyfikacji siatki
połączeń z uwagi na wykorzystanie części pociągów do niesienia pomocy humanitarnej. Może to
stanowić problem dla osób regularnie dojeżdżających na UW spoza Warszawy. Dr hab. Małgorzata
Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., zapytała czy w związku z takimi okolicznościami pracownicy tacy
będą mogli prowadzić zajęcia online.
Dziekan WLS zaznaczyła, że dobrze jest zastanawiać się nad tego typu kwestiami i poszukiwać
rozwiązań z wyprzedzeniem. Obiecała również skonsultowanie się w tej sprawie z władzami
rektorskimi.
Prodziekan WLS ds. Studenckich, dr Katarzyna Malesa, potwierdziła, że jeśli takie okoliczności
zaistnieją nagle, to możliwa będzie zgoda na przeprowadzenie zajęć zdalnych. W przypadku
przedłużania się takiej sytuacji potrzebne będą rozwiązania ogólnouniwersyteckie. Dr Katarzyna
Malesa poprosiła o informowanie jej o wszelkich tego typu okolicznościach.
Pan Jan Wieczorek poinformował również członków Rady WLS o zbiórce krwi na UW, która
odbędzie się najprawdopodobniej 9 marca i 11 marca 2022 r. na kampusie centralnym UW
i przypomniał, że zgodnie z polskim prawem pracy pobranie krwi może być powodem
do usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach lub dnia wolnego w pracy.
Pan Jan Wieczorek podkreślił również, że obecnie samorząd studencki szuka również miejsc
noclegowych dla studentów państw trzecich, którzy studiowali w Ukrainie i przybywają do Polski.
Samorząd studentów UW stworzył bazę osób, które mogą przyjąć takich studentów nawet na kilka
dni.
Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz., zapytała o szczegóły dotyczące procedury zgłoszenia kursów dla
szkoły doktorskiej, do kogo i w jakim terminie należy takie propozycje kierować.
Dziekan WLS odpowiedziała, że informacje na ten temat były przesyłane drogą mailową.
Dr hab. Silvia Bonacchi, prof. ucz., dodała, że na ostatnim posiedzeniu RND Językoznawstwo
podkreślano, że poszukiwane są zwłaszcza kursy anglojęzyczne z uwagi na rosnącą liczbę
zagranicznych doktorantów i że w tym przypadku termin to 31 marca. Dr hab. Silvia Bonacchi, prof.
ucz., chciała doprecyzować, czy są jakieś wydziałowe terminy składania propozycji.
Dr hab. Anna Jopek-Bosiacka uzupełniła, że wiadomość w tej sprawie przesłała kierownikom
jednostek prof. dr hab. Ewa Żebrowska, a propozycje zajęć należy przesyłać na adres mailowy
Prodziekan WLS ds. Naukowych do 25 marca 2022 r.
Dziekan WLS dodała, że sylabus takich zajęć trzeba będzie przesłać, gdy zainteresuje się nimi Szkoła
Doktorska Nauk Humanistycznych.
Dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, prof. ucz., wspomniała, że dr hab. Monika Rekowska, prof.
ucz., na spotkaniu członkami RND Literaturoznawstwo obiecała, że prześle im listę tematów obecnie
przygotowywanych prac doktorskich, aby dać proponującym możliwość lepszego dostosowania
zajęć metodologicznych do potrzeb badawczych doktorantów.
Prof. dr hab. Ewa Żebrowska dodała, że otrzymała listę tematów prac doktorskich
przygotowywanych w dyscyplinie językoznawstwo i po zakończeniu posiedzenia Rady WLS
zostanie ona przekazana kierownikom jednostek WLS i pracownikom.
Wobec braku dalszych wniosków Dziekan WLS jeszcze raz serdecznie podziękowała wszystkim
członkom społeczności WLS za zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy i zamknęła obrady.
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