Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 6.03.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 6.03.2019 r.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył
posiedzenie i odczytał porządek obrad:
1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Komunikaty Dyrekcji.
4. Sprawy personalne.
5. Dyskusja nad miejscem archeologii w przyszłej strukturze UW.
6. Sprawa przyszłości biblioteki IA UW.
7. Sprawy dydaktyczne (zmiany programu studiów II stopnia).
8. Wolne wnioski.
Ad.)
Przewodniczący zaproponował, aby punkt 7. porządku został omówiony jako 5. Rada
Naukowa jednomyślnie zaakceptowała porządek obrad.
Ad. 2)
Rada Naukowa przyjęła jednogłośnie protokół z ostatniego posiedzenia w dniu
16.01.2019 r.
Ad. 3)
Dyrektor IA UW dr hab. Krzysztof Jakubiak omówił na wstępie sprawy ‘Światowita”.
Najnowszy tom periodyku właśnie się ukazał, a Dyrektor zaprosił wszystkich
zainteresowanych do składania tekstów do kolejnego woluminu.
Następnie dr hab. Krzysztof Jakubiak poruszył kwestię harmonogramu
sprawozdawczości. Każdy z pracowników podlegających ocenie parametrycznej będzie
zobligowany do zadeklarowania ile publikacji i w jakich wydawnictwach planuje złożyć w
nadchodzącym okresie parametryzacyjnym. Dyrekcja zamierza zapobiec sytuacji, w której z
powodu braku publikacji Instytut Archeologii mógłby stracić obecną kategorię
parametryczną, co groziłoby zamknięciem placówki. Pewnym utrudnieniem jest ciągły brak
zaktualizowanej listy czasopism punktowanych.
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda wyjaśnił, że lista pojawi się w kwietniu, a tymczasowo
należy wybierać czasopisma z listy SCOPUS.
Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak dodał, że „Światowit” otrzymał dotację na
poprawę jakości.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski oznajmił, że została zestawiona pula czasopism, które
będą wysoko punktowane.
Dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak dodał, że ta lista będzie podlegać weryfikacji
przez Komitet Ewaluacji Nauki, a ostateczna wersja pojawi się w czerwcu lub lipcu.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski zakomunikował, że przygotowane zostały
kolejne pomieszczenia na ul. Smyczkowej, do których zostaną przewiezione zabytki z
Bocheńca.
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Następnie Dyrektor ds. studenckich, dr Marta Żuchowska omówiła kwestie rekrutacji na
kolejny rok akademicki. Limity dotychczas obowiązujące na kierunku archeologia zostały
zmniejszone, w sumie o ok. 40%. Część tych miejsc udało się odzyskać z uwagi na udział
studentów w ramach praktyk w badaniach wykopaliskowych, będących integralną częścią
badań naukowych prowadzonych w Instytucie.
Dyrektor Żuchowska zaapelowała, aby prowadzący proseminaria skuteczniej
stymulowali studentów do napisania i obrony prac licencjackich, co skutkowałoby
wypełnieniem limitów miejsc w rekrutacji na studia magisterskie.
Na zakończenie dr Marta Żuchowska poinformowała, że w związku z nowymi
regulacjami dotyczącymi opłat za studia zostało ustalone, że kwoty muszą zostać
ujednolicone. Władze uniwersyteckie podjęły decyzję o zniesieniu opłat za studia
anglojęzyczne.
Następnie dr Miron Bogacki zaprezentował nową stronę internetową Instytutu
Archeologii.
Dr hab. Bartosz Kontny zreferował prace zespołu ds. powołania rady dyscypliny
archeologia. Zespół obradował nad pozycją dyscypliny. Diagnoza obecnego stanu jest trudna,
ale za cel należy przyjąć kategorię A+, kategorię B zaś wykluczyć. Dyscyplina archeologia na
UW będzie konkurować zarówno z Uniwersytetem Jagiellońskim, jak i UMK w Toruniu.
Ważna jest też konkurencja wewnętrzna, w obrębie dyscypliny na UW. Zespół zajmował się
także strategią publikacji i zatrudnienia oraz ustaleniem kryteriów osiągnięcia doskonałości
naukowej.
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda zauważył, że dyscyplina archeologia nie jest należycie
reprezentowana w zespole ds. szkół doktorskich. Zapytał, co zespół ds. powołania rady
dyscypliny zrobił w tym kierunku.
Dr hab. Bartosz Kontny odpowiedział, że zespół wytypował dwie osoby do pracy nad
szkołami doktorskimi, lecz nie uzyskały one akceptacji Rektora.
Ad. 4)
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo Dyrektora Instytutu Archeologii 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. Anna Bitner-Wróblewska (PMA)
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Prof. dr hab. Karol Szymczak
Dr hab. Tomasz Nowakiewicz
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej jednomyślnie.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo dr hab. prof. UW Tomasza Derdy skierowane do Rady Naukowej IA UW w sprawie
rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w wymiarze pełnego etatu w zespole badawczym
realizującym projekt pt. „Czy „Marea” to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie
miasto bizantyńskie w regionie Mareotis” (NCN OPUS 2017/25/B/HS3/01841) na okres
dwóch lat, od dnia 1 lipca 2019 r. Etat będzie finansowany z funduszy grantowych.
Przewodniczący Rady odczytał warunki konkursu.
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Proponowany skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Dr hab. Mahmud el-Tayeb (CAŚ UW)
Prof. dr hab. Aleksander Bursche
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej przy jednym głosie wstrzymującym się.
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski poinformował Radę o zatrudnieniu na pół
etatu mgr Macieja Czapskiego w ramach funduszy z grantu HARMONIA.
Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak zwrócił się do Rady IA o akceptację wdrożenia
procedur przedłużenia zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku dla dr hab. Tomasza
Nowakiewicza, dr Grzegorza Ochały oraz dr Dariusza Błaszczyka oraz o przeniesienie na
stanowisko administracyjne (sekretariat IA) mgr Michała Adamiaka. Rada zaaprobowała
propozycje Dyrekcji.
Ad. 5)
Dyrektor ds. ogólnych Michał Starski zaprezentował projekt nowego programu
nauczania na studiach II stopnia przygotowany w ramach programu ZIP. Omówił jego główne
założenia i zwrócił uwagę na różnice w stosunku do starego programu.
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda zauważył, że ograniczenie liczby obowiązkowych
seminariów z dwóch do jednego spowoduje spadek ich liczby, a co za tym idzie zmniejszenie
się liczby godzin zajęć dydaktycznych dla prowadzących.
Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski oznajmił, że głosowanie
nad przyjęciem nowego programu studiów II stopnia odbędzie się w trybie internetowym z
powodu niedostatecznej liczby członków Rady IA obecnych podczas posiedzenia.
Ad. 6)
Dyrektor ds. ogólnych Michał Starski omówił sytuację kadrową i finansową Instytutu.
Zaznaczył, że priorytetem Dyrekcji jest dążenie do utrzymania zatrudnienia na obecnym
poziomie, gdyż nie wiadomo, jaka zostanie przyjęta polityka kadrowa UW w najbliższym
czasie.
Dotychczasowy dorobek parametryczny w bieżącym okresie to 65 realizowanych
grantów. Finansowa sytuacja Instytutu jest stabilna, ale nie wiadomo, jak będzie w
przyszłości. Planowane są rotacje etatów. Nie wiadomo dotychczas, jak wysokie będą środki
budżetowe i pozabudżetowe na następny rok, co uniemożliwia planowanie wydatków.
Dyrektor zwrócił także uwagę na obciążenia finansowe Wydziału powstałe na skutek źle
zarządzanych lub niezrealizowanych grantów.
Prof. dr hab. Aleksander Bursche przedstawił prace powołanej komisji ds. wdrażania
nowej ustawy w Instytucie Archeologii UW. Jej członkowie przeanalizowali sytuację w
instytutach archeologii na innych uniwersytetach. Profesor Bursche przeczytał pismo
Instytutu Archeologii UAM do władz uczelni oraz przedstawił projekt uchwały do podjęcia
przez Radę Naukową IA.
Dr hab. Bartosz Kontny dodał, że sprawowanie pieczy nad prowadzoną dydaktyką
przez Instytut Archeologii jest sprawą fundamentalną, gdyż tylko w ten sposób można
nakłonić studentów do kontynuacji studiów drugiego stopnia. Nie wiadomo jaki stopień
autonomii Instytut zachowa, ale należy przyglądać się sytuacji na Uniwersytecie i reagować
na bieżące wydarzenia.
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Dr hab. prof. UW Tomasz Derda zaproponował, aby do treści uchwały dodać, iż
pracownicy IA czują się jednym środowiskiem i pragną samodzielnego kształtowania swojej
struktury.
Głosowanie nad przyjęciem uchwały, z uwagi na niedostateczną liczbę członków Rady
Naukowej obecnych na posiedzeniu, zostało przesunięte na kolejne zebranie.
Ad. 7)
Mgr Elżbieta Roszyk, kierownik Biblioteki IA zreferowała sytuację Bibliotek
Wydziałowych UW w świetle nowych rozporządzeń władz UW ze szczególnym
uwzględnieniem ich konsekwencji dla przyszłości Biblioteki IA.
Rada zapoznała się ze zgłoszonymi tematami prac dyplomowych, przygotowywanych w
Instytucie Archeologii i przyjęła je do wiadomości.
Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
Protokołowała:
Marzena Łuszczewska
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