Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 3.04.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 3.04.2019 r.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył
posiedzenie i odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad;
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich zebrań;
3. Informacje Dyrekcji, w tym sprawy parametryzacji;
4. Wyłonienie przedstawiciela IA w Radzie Partnerów Polskiego Instytutu Archeologicznego
w Atenach;
5. Sprawy dydaktyczne;
6. Sprawy personalne;
7. Wolne wnioski.
Ad. 1)
Rada Naukowa jednomyślnie zaakceptowała porządek obrad.
Ad. 2)
Rada Naukowa, po zgłoszeniu drobnych uwag przyjęła jednogłośnie protokoły z
ostatnich posiedzeń RN w dniach 6.03. oraz 13.03.2019 r.
Ad. 3)
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski zrelacjonował przeprowadzoną przez Dyrekcję
IA ocenę parametryczną Instytutu. Z analizy wynika, iż siedem osób spośród pracowników
Instytutu zalicza się do N0. Pozytywnym zjawiskiem w badanym okresie jest wzrost liczby
publikacji w czasopismach. Poza tym, sytuacja w latach 2017 i 2018 była stabilna.
Pytania członków Rady dotyczyły szczegółów oceny parametrycznej, m.in. sposobu
liczenia punktów w dwóch okresach podlegających ocenie, liczby publikacji zgłaszanych za
lata 2017-2018 oraz za lata 2019 i 2020.
Ad. 4)
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski poprosił dr
Agatę Ulanowską o przedstawienie obecnej sytuacji tworzonego właśnie Polskiego Instytutu
Archeologicznego w Atenach. Dr Ulanowska wskazała, że o ile Instytut formalnie już istnieje
i ma Radę Partnerów, o tyle wciąż niejasna jest kwestia statutu oraz Rady Naukowej.
Następnie Przewodniczący poinformował RN IA, że UW musi wyznaczyć swojego
przedstawiciela do Rady Partnerów. Ponieważ jest to funkcja z mianowania, nie ma potrzeby
przeprowadzania wyborów. Przewodniczący zasugerował jednak, iż byłoby dobrze, aby RN
udzieliła swojej akceptacji w tej sprawie. Rada wyraziła zgodę i poparła dr Agatę Ulanowską
jako przedstawicielkę w Radzie Partnerów.
Ad. 5)
Rada zaakceptowała przedstawione tytuły prac dyplomowych przygotowywanych w
Instytucie Archeologii.
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Ad. 6)
Nie zgłoszono spraw personalnych.
Ad. 7)
Mgr Tomasz Płóciennik poruszył kwestię wyjazdów studentów na badania
powierzchniowe w różnych terminach, co zupełnie dezorganizuje pracę dydaktyczną.
Dyrekcja wyjaśniła, że badania prowadzone przez IA wyznaczane są w jednym terminie,
natomiast pozostałe wyjazdy dotyczą jedynie studentów zapisanych na badania prowadzone
przez inne podmioty.
Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
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