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Instytut Archeologii       Warszawa, 16.01.2019 r. 

Uniwersytet Warszawski 

w miejscu 

 

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, dnia 16.01.2019 r. 

 

 

Przed formalnym rozpoczęciem obrad odbyła się krótka uroczystość pożegnania 

odchodzącego na emeryturę prof. dr hab. Piotra Bielińskiego i podziękowania mu za lata 

pracy w Instytucie. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył 

posiedzenie i odczytał porządek obrad: 

1. przyjęcie porządku obrad; 

2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia; 

3. komunikaty dyrekcji; 

4. dyskusja nad wdrażaniem nowej ustawy na Uniwersytecie Warszawskim; 

5. stulecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim; 

6. sprawy dydaktyczne; 

7. wolne wnioski. 

 

Ad. 1) 

Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zaproponował zamianę 

punktów 4. i 6. w porządku obrad. Rada Naukowa jednomyślnie zaakceptowała porządek 

obrad. 

 

Ad. 2) 

Rada Naukowa przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia w dniu 5.12.2018 r. przy 

jednym głosie wstrzymującym się. 

 

Ad. 3) 

Dyrektor IA UW dr hab. Krzysztof Jakubiak zaapelował do pracowników o pilne 

wypełnienie corocznych ankiet sprawozdawczych i terminowe przesłanie ich do sekretariatu. 

Przypomniał również o konieczności uzupełnienia danych dotyczących nowych publikacji w 

bazie PBN. 

Następnie Dyrektor przeszedł do omawiania planowanych obchodów z okazji 100-lecia 

archeologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uroczystości nie będą ograniczać się wyłącznie 

do samego Uniwersytetu, lecz zaplanowane są w szerszej skali, promującej archeologię i jej 

rolę w polskiej humanistyce także poza uczelnią. Koordynatorem organizacji obchodów 

został mgr Marcin Wagner. Zaplanowane na tę okazję działania i wydarzenia obejmą m.in.:  

 dwie wystawy tematyczne,  

 wydanie księgi jubileuszowej w formie encyklopedii badań archeologicznych 

prowadzonych przez ostatnie sto lat (również przez inne ośrodki), 

 konferencję sprawozdawczą Instytutu Archeologii UW prezentującą najnowsze 

trendy i kierunki w badaniach archeologicznych, 

 obchody jubileuszowe w Biskupinie, 

 serię wywiadów z osobami, które znacząco wpłynęły na kształt Instytutu Archeologii 

publikowaną w formie podkastów w internecie. 
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Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski omówił kwestie dotacji i pozostających do 

dyspozycji w ich ramach środków finansowych, m.in. dotacji dydaktycznej, z której środki są 

do rozdysponowania do końca lutego oraz dotacji na projekty studenckie i na dofinansowanie 

wizyt gości zagranicznych na rok 2019. Zaapelował o zgłaszanie projektów. 

Dyrektor Starski poinformował również o rozpoczętej przeprowadzce zbiorów 

archeologicznych z Bocheńca do nowego magazynu. Instytut otrzymał dotację rektorską na 

odgrzybianie i transport części zbiorów. 

 

Ad. 4) 

Przewodniczący RN prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał pismo mgr Artura 

Brzóski do członków Rady Wydziału Historycznego UW z prośbą o wyrażenie zgody na 

prowadzenie proseminarium z archeologii podwodnej w roku akad. 2018/2019. Rada 

Naukowa IA poparła wniosek jednomyślnie. 

Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski zakomunikował, że pojawiła się możliwość 

uzyskania dofinansowania z funduszy unijnych (250 tys. zł) na przygotowanie i wdrożenie 

nowego programu studiów II stopnia. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest wdrożenie 

programu już od następnego roku akademickiego. W związku z tym, aby zdążyć z 

dopełnieniem procedur, projekt zmian musi zostać przedstawiony na posiedzeniu Rady 

Wydziału 21 marca. Dyrektor zaprosił wszystkich chętnych do współpracy na spotkanie 

organizacyjne. 

 

Ad. 5) 

Informacje na temat obchodów 100-lecia archeologii na UW zostały podane w punkcie 

3) obrad. 

 

Ad. 6) 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche i dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak przedstawili 

wybrane aspekty reformy szkolnictwa wyższego „Konstytucja Dla Nauki”. Zaprezentowali 

główne założenia nowych zasad oceny parametrycznej i podziału środków finansowych. 

Przeanalizowali wynikające z nowej ustawy korzyści jak i potencjalne zagrożenia dla 

prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Instytutu. Zauważyli, że archeologia nie jest w 

stopniu wystarczającym reprezentowana w dyskusji o wdrożeniu ustawy, co może wpłynąć na 

niższe dofinansowanie tej dziedziny. W świetle nowej ustawy Instytut będzie miał 

ograniczoną kontrolę nad dydaktyką (programem zajęć i praktykami studenckimi). Prof. 

Bursche i prof. Sołtysiak zaapelowali o bezzwłoczne podjęcie działań mających na celu 

ochronę interesów Instytutu Archeologii. 

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski dodał, że obawy przed oderwaniem procesu 

kształcenia od badań naukowych podzielają również przedstawiciele innych dziedzin. Było to 

przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Senatu dotyczącego kierunków nauczania. 

Dr hab. Bartosz Kontny zaproponował wytypowanie obserwatorów zmian. Zwrócił 

uwagę na fakt, że istnieje już zespół ds. powołania rady dyscypliny archeologia i współpraca 

w zespole jest bardzo owocna. Nie wiadomo jeszcze, jakie kompetencje będzie miała rada 

dyscypliny. 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche zauważył, że rada dyscypliny nie będzie miała 

wpływu na podział środków, politykę personalną i dydaktykę. 

Dr hab. Bartosz Kontny odparł, że nie jest przesądzone, czy kolegia dydaktyczne 

powstaną, gdyż w środowisku uniwersyteckim istnieje duży opór przed ich utworzeniem. 

Dr hab. Roksana Chowaniec zapytała, kto powołał zespół ds. powołania rady 

dyscypliny.  
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Dr hab. Bartosz Kontny wyjaśnił, że zespół został powołany przez Rektora po 

konsultacjach z przedstawicielami jednostek. 

Dr hab. Roksana Chowaniec zauważyła, że takie postępowanie uniemożliwia władzom 

Instytutu podejmowanie decyzji we własnym interesie, gdyż zespół został powołany przez 

osoby z zewnątrz. 

Dr hab. Renata Ciołek zapytała, czy wiadomo jest, jakie kroki podjął w tej sytuacji 

Instytut Historii. 

Prof. dr hab. Aleksander Bursche odpowiedział, że powołano tam komisję ds. 

wdrażania reformy. Zaproponował powołanie podobnej komisji w Instytucie Archeologii. 

Miałaby ona sprecyzowane zadania do wykonania. Jej kompetencje prof. Bursche ujął w trzy 

punkty: 

1. analiza sytuacji finansowej i kadrowej dyscypliny archeologia na UW w chwili 

obecnej i po 1. października 2019 r. 

2. ustalenie pozycji Instytutu na Uniwersytecie, zbadanie otoczenia 

organizacyjnego i zaplecza 

3. zaproponowanie scenariuszy możliwych rozwiązań z określeniem konkretnych 

kompetencji. 

Dr hab. Roksana Chowaniec zapytała, jaki wpływ na wdrażane zmiany ma stanowisko 

Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski odparł, że wpływ związków zawodowych jest 

niewielki, gdyż omawiane aspekty reformy nie są przedmiotem ich zainteresowania, chyba, 

że będą to kwestie obowiązków pracowników naukowych (wysokość pensum). 

Przewodniczący Rady IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski podsumował cele 

powołania komisji – obserwacja sytuacji, zebranie informacji i zaproponowanie rozwiązań. 

Zwrócił się do członków Rady o określenie liczby osób mających pracować w komisji. 

Prof. dr hab. Ryszard Mazurowski zaproponował, aby komisja liczyła nie więcej niż 7 

osób, gdyż w przeciwnym razie nie będzie sprawnie funkcjonowała. Prof. dr hab. Kazimierz 

Lewartowski optował za ograniczeniem liczby członków komisji do trzech osób. Prof. dr hab. 

Aleksander Bursche zaproponował pięcioosobowy zespół. 

 

Przewodniczący Rady IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zarządził głosowanie w 

trybie jawnym nad przyjęciem wniosku o powołanie pięcioosobowej komisji ds. wdrażania 

nowej ustawy w Instytucie Archeologii UW. 

Rada Naukowa IA UW przyjęła projekt, przy 1 głosie wstrzymującym się. 

Następnie zostały zgłoszone kandydatury członków komisji: 

prof. dr hab. Aleksander Bursche 

dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak 

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski 

dr hab. Renata Ciołek 

Zuzanna Wyczółkowska – przedstawicielka studentów 

mgr Jacek Hamburg – przedstawiciel doktorantów. 

 

Wobec liczby kandydatów większej, niż w przyjętym wniosku, przewodniczący Rady 

IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zarządził głosowanie nad rozszerzeniem składu 

komisji. Rada zaaprobowała wniosek przy trzech głosach przeciwnych. 

Następnie zostało przeprowadzone głosowanie nad powołaniem komisji w 

proponowanym składzie. Rada poparła wniosek przy jednym głosie przeciwnym i 4 głosach 

wstrzymujących się 

 

Ad. 7) 
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Dr hab. Bartosz Kontny zaprosił na III seminarium archeologii podwodnej. 

 

Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił 

zakończenie obrad. 

 

Protokołowała: 

Marzena Łuszczewska 

 


