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Magnificencjo,
W związku ze zmianami, które przyniosła ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce”, regulująca nowy ustrój uczelni wyższych, w tym naszego Uniwersytetu, i mając na
uwadze przygotowywany aktualnie projekt statutu i struktur organizacyjnych naszej uczelni,
chcielibyśmy poinformować Magnificencję o uchwale Rady Naukowej Instytutu Archeologii
UW z dnia 13 marca b.r., którą załączamy do niniejszego pisma.
Treść przyjętej uchwały wynika przede wszystkim ze specyfiki nowocześnie
uprawianej archeologii jako dyscypliny, która obecnie sytuuje się na pograniczu humanistyki,
przyrodoznawstwa, nauk ścisłych i społecznych, wykorzystuje przy tym liczne narzędzia i
technologie cyfrowe, stając się najbardziej interdyscyplinarną z nauk humanistycznych. Jest
więc jakościowo różna od pozostałych z nich zarówno pod względem celów, jak zwłaszcza
metod, multidyscyplinarności i kompleksowości uzyskiwanych efektów, ostatnio ze
szczególną preferencją badań genetycznych, izotopowych, botanicznych, geofizycznych,
chemicznych itp.
Warto podkreślić, że Instytut Archeologii UW jest największy w Polsce i jeden z
największych na świecie. Gromadzi przedstawicieli unikalnych lub rzadko spotykanych
gałęzi tej dyscypliny. Archeologia na UW zajmuje bardzo wysokie miejsce w QS World
University Ranking 2018: lokatę 101–150, najwyższą wśród wszystkich dyscyplin na naszym
uniwersytecie i pierwszą wśród uczelni polskich (podobnie według rankingu Perspektyw z
2018 r. i wielu poprzednich lat). Pracownicy Instytutu Archeologii UW w roku 2018
realizowali 65 projektów badawczych finansowanych przez NCN, MNiSW, MKiDN, byli też
polskimi koordynatorami kilku projektów zagranicznych, na łączną kwotę ponad 27 milionów
zł. Publikowali w najbardziej renomowanych czasopismach archeologicznych i pokrewnych o
zasięgu światowym, mających wysoki IF i umieszczanych na liście „A” MNiSW. Naukowcy
zatrudnieni w Instytucie Archeologii UW mają liczne kontakty międzynarodowe,
współpracują z czołowymi instytucjami archeologicznymi na świecie, zasiadają w
międzynarodowych gremiach naukowych i kolegiach redakcyjnych renomowanych

czasopism, od lat realizują wiele misji oraz ekspedycji krajowych i zagranicznych (Europa,
Afryka, Azja, Bliski Wschód, Ameryka Południowa), których spektakularne osiągnięcia są
powszechnie znane i doceniane. Organizowali także światowe kongresy, jak kongres
archeologii Bliskiego Wschodu czy papirologiczny i są organizatorami Światowego Kongresu
Numizmatycznego w 2021 r.
Nasz Instytut, jako jedyny w Polsce, prowadzi z sukcesami anglojęzyczne studia
licencjackie i magisterskie, bardzo dobrze oceniane i cieszące się coraz większą renomą.
Żywimy nadzieję, że podjęte w najbliższej przyszłości na Uniwersytecie
Warszawskim decyzje o charakterze ustrojowym nie będą stały w sprzeczności z wolą
zainteresowanych. Liczymy, że nasze argumenty znajdą u JM Rektora i Senatu UW
zrozumienie. W naszym najgłębszym przekonaniu integralność administracyjna, naukowa i
dydaktyczna archeologii na UW pozwoli na optymalny rozwój naszej dyscypliny w
przyszłości i owocną pracę dla dobra całego Uniwersytetu jako instytucji badawczej, a
zarazem wspólnoty uczonych i studentów. Przyznanie archeologii na UW, obchodzącej tego
roku stulecie swego istnienia, prawa do samodzielności będzie też w naszej opinii
potwierdzeniem faktu, że przedstawiciele każdej dyscypliny powinni sami, w nieskrępowany
sposób, bez przeszkód administracyjnych, kształtować swoją pozycję naukową i dydaktyczną.
Będziemy zobowiązani za poinformowanie Senatu UW o uchwale Rady Naukowej
Instytutu Archeologii UW i o prezentowanym w tym liście jej uzasadnieniu.
Z wyrazami szacunku i nadzieją na życzliwe ustosunkowanie się do naszej prośby
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