Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 8.05.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 8.05.2019 r.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył
posiedzenie i odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Komunikaty Dyrekcji, w tym sprawa obchodów stulecia archeologii na UW
4. Sprawy „Światowita”
5. Sprawy personalne
6. Sprawy dydaktyczne
7. Wolne wnioski.
Ad. 1)
Rada Naukowa jednomyślnie zaakceptowała porządek obrad.
Ad. 2)
Rada Naukowa przyjęła jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia w dniu
3.04.2019 r.
Ad. 3)
Dyrektor IA UW dr hab. Krzysztof Jakubiak zaprosił wszystkich pracowników do
udziału w zorganizowanych w Instytucie warsztatach z ewaluacji i parametryzacji
działalności naukowej w obrębie dyscypliny archeologia.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski poprosił o składanie preliminarzy dotyczących
planowanych przez pracowników w nadchodzącym sezonie badań wykopaliskowych.
Dyrektor Starski poinformował, że dokonane zostały zbiorcze zakupy na potrzeby
zakładów, które przechowują swoje zbiory w magazynie na ul. Smyczkowej. Zaapelował o
zgłaszanie ewentualnych dalszych potrzeb związanych z zakupem niezbędnej infrastruktury
(magazynowanie, inwentaryzacja).
Następnie w zastępstwie za nieobecną na posiedzeniu Dyrektor ds. studenckich,
Dyrektor Starski zaapelował o zgłaszanie tytułów prowadzonych w IA prac licencjackich i
magisterskich celem ich zaakceptowania przez Radę.
Mgr Marcin Wagner z Komisji Rekrutacyjnej IA poprosił prowadzących prace
licencjackie, aby zachęcali studentów do obrony jeszcze w czerwcowym terminie, gdyż tylko
zgłoszenie wymaganej przepisami liczby kandydatów na studia II stopnia umożliwia otwarcie
kierunku.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski poinformował także, iż Senat UW przyjął
przygotowane w Instytucie nowe programy studiów. Ponieważ propozycje pensum na rok
akademicki 2019/2020 zostały już przygotowane i rozesłane do pracowników, Dyrekcja
oczekuje na wszelkie uwagi dotyczące proponowanej siatki zajęć. Dyrektor zapowiedział
także, iż w nadchodzącym roku akademickim po raz ostatni studia anglojęzyczne będą
bezpłatne.
Następnie mgr Marcin Wagner omówił plany obchodów stulecia obecności archeologii
na UW. Wydarzeniami towarzyszącymi obchodom będą m.in. wystawa rocznicowa na terenie
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Uniwersytetu oraz planowana dwutomowa publikacja wykopalisk Instytutu Archeologii
prowadzonych w Polsce i za granicą. Doroczna konferencję Instytutu Archeologii będzie
także miała uroczysty charakter i zyska nową formułę. Mgr Wagner poprosił członków Rady
oraz wszystkich pracowników do zgłaszania tematów sesji konferencyjnych.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zreferował
sytuację Polskiego Instytutu Archeologicznego w Atenach. Władze Instytutu nie dokonały
jeszcze zakupu lokalu na cele działalności, ale mają tymczasowo możliwość użytkowania.
Polski Instytut Archeologiczny planuje powołanie Rady Naukowej, na której członków
zaproponowano prof. Veronique Chankowski oraz prof. dr hab. Kaziemierza
Lewartowskiego.
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda przedstawił sylwetkę prof. Chankowski.
Rada Naukowa IA poparła obie kandydatury.
Ad. 4)
Dr hab. Jerzy Żelazowski przedstawił aktualną sytuację „Światowita”. Ogłosił nabór
tekstów do nowego tomu, które należy składać do Redakcji do końca jesieni. Tom za rok
2018 jest już po recenzjach, na etapie korekty językowej, wkrótce zostanie oddany do składu.
Jest to tom monograficzny z artykułami zamawianymi, poświęcony tematyce architektury
prywatnej w świecie śródziemnomorskim.
Dr hab. Bartosz Kontny zaapelował do członków Rady o podjęcie starań w celu
ściągnięcia zagranicznych autorów do „Światowita”.
Ad. 5)
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo prof. dr hab. Aleksandra Bursche skierowane do Rady Naukowej IA UW w sprawie
rozpisania konkursu na stanowisko asystenta w wymiarze pełnego etatu w Instytucie
Archeologii UW na okres 1 roku, od dnia 1 października 2019 r. Przewodniczący Rady
odczytał warunki konkursu.
Proponowany skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Dr hab. Mateusz Salwa (Wydział Filozofii i Socjologii UW)
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Prof. dr hab. Aleksander Bursche
Dr hab. Tomasz Nowakiewicz
Dr hab. Renata Ciołek
Dr hab. Bartosz Kontny
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej jednomyślnie.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski zwrócił się do Rady IA o akceptację i poparcie na
Radzie Wydziału dr Macieja Sobczyka jako promotora pracy magisterskiej „Ofiara z
wielbłądowatych inkaskiej wyroczni Apu Coropuna. Opracowanie szczątków kostnych z
Basuralu 2 stanowiska Maucallacta w świetle źródeł etnohistorycznych i archeologicznych”
autorstwa Jana Kłaputa, powstającej na kierunku Archeologia. Dyrektor IA dr hab. Krzysztof
Jakubiak zauważył, że temat pracy wymaga konsultacji archeozoologicznych. Profesor
Ziółkowski odparł, że niezbędne konsultacje zostaną przeprowadzone. Rada poparła wniosek
jednomyślnie.
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Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski zapowiedział, iż w najbliższym czasie
roześle pocztą elektroniczną prośbę do członków Rady o akceptację dr Franciszka
Stępniowskiego jako promotora pracy magisterskiej na Studium Zaocznym.
Rada zapoznała się ze zgłoszonymi tematami prac dyplomowych, przygotowywanych w
Instytucie Archeologii i przyjęła je do wiadomości.
Ad. 6)
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski zapowiedział rozesłanie drogą mailową listu
otwartego 19 senatorów – dziekanów w sprawie autonomii wydziałów.
Prof. dr hab. Aleksander Bursche zwrócił się z pytaniem do prof. Ziółkowskiego, czy
jest szansa na obniżenie parytetu 40 pracowników samodzielnych zatrudnionych na czas
nieokreślony obowiązującego przy tworzeniu wydziału. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
odparł, iż ta kwestia nie była jeszcze dyskutowana na senacie. Powołana została tzw. grupa
robocza ds. opracowania poprawek do statutu UW i na najbliższym posiedzeniu senatu
kwestia poprawek zostanie poddana pod dyskusję. Zdaniem prof. Ziółkowskiego warto
powalczyć o tę poprawkę, gdyż nic nie jest jeszcze przesądzone.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski zaproponował, aby Rada Naukowa IA przyjęła
uchwałę postulującą obniżenie liczby pracowników samodzielnych wymaganej przy
tworzeniu wydziału.
Dr hab. Barbara Kaim zwróciła się z propozycją przeprowadzenia konsultacji z innymi
wydziałami w podobnej sytuacji do Instytutu Archeologii, celem podjęcia wspólnych działań.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
zaproponował, aby komisja ds. wdrażania reformy IA nawiązała kontakt z innymi wydziałami
oraz przygotowała tekst uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
Protokołowała:
Marzena Łuszczewska
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