Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 12.06.2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 12.06.2019 r.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył
posiedzenie i odczytał porządek obrad:
1. przyjęcie porządku obrad;
2. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
3. komunikaty Dyrekcji;
4. stanowisko Komisji wobec aktualnej wersji Statutu UW
5. sprawy personalne;
6. sprawy dydaktyczne;
7. wolne wnioski.
Ad. 1)
Rada Naukowa jednomyślnie zaakceptowała porządek obrad.
Ad. 2)
Rada Naukowa przyjęła jednomyślnie protokół z ostatniego posiedzenia w dniu
8.05.2019 r.
Ad. 3)
Dyrektor IA UW dr hab. Krzysztof Jakubiak poinformował, iż ukazał się kolejny i
zarazem ostatni zaległy tom „Światowita”. Od teraz periodyk będzie wydawany
systematycznie i na bieżąco.
Dyrektor oznajmił, że w najnowszym rankingu najlepszych uczelni „Perspektywy
2019” Uniwersytet Warszawski uplasował się najwyżej wśród polskich uczelni, a w rankingu
kierunku studiów, w kategorii kierunków humanistycznych, archeologia zajęła pierwsze
miejsce.
Następnie Dyrektor Jakubiak oznajmił, że bezwzględnym wymogiem Dyrekcji jest, aby
wszystkie działania pracowników IA były opatrzone oficjalnym logo Instytutu. Przypomniał
także, iż użytkowanie taboru samochodowego, będącego własnością uczelni, podlega
ścisłemu regulaminowi, do którego należy się stosować przy wypożyczaniu pojazdów.
Ponadto, Dyrektor zaapelował o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych podczas
nadchodzących miesięcy letnich.
Dr hab. Dorota Ławecka zapytała, do kiedy mogą odbywać się obrony prac
magisterskich. Dyrektor Jakubiak odpowiedział, iż do końca lipca, a później po przerwie
wakacyjnej od września.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski dodał, że egzaminy licencjackie można
prowadzić w czerwcu oraz we wrześniu.
Dyrektor IA UW dr hab. Krzysztof Jakubiak przypomniał nauczycielom akademickim o
konieczności wypełnienia formularza pensum w wersji elektronicznej i złożenia go w
sekretariacie do 30.09.
Dyrektor omówił także kwestię środków na BSt. Okres ich wydatkowania trwa do
końca czerwca. W przypadku, gdy konieczne jest przesunięcie wydatków na okres
późniejszy, należy złożyć podanie w tej sprawie do Dyrekcji. W nadchodzącym roku
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akademickim nie będzie już wydzielonych środków na BSt, planowana jest jedna dotacja na
pokrycie pensji pracowników, kosztów związanych z dydaktyką oraz na potrzeby badań
naukowych. Ponadto władze dziekańskie obiecały przeznaczyć pewną kwotę na badania, ale
nieznane są dotychczas kryteria podziału tych środków.
Dr Marcin Matera zapytał, w jaki sposób będą finansowane Zakłady i Pracownie.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski wyjaśnił, że będzie jedna subwencja, która zostanie
podzielona wg nowych kryteriów, nad którymi pracuje nadal Komisja Finansowa.
Dr hab. prof. UW Tomasz Derda zauważył, że Komisja może jedynie postulować
podział środków oraz wydzielenie określonej kwoty na BSt, ale ostateczne decyzje o
przyjęciu bądź odrzuceniu tych propozycji podejmie Dziekan Wydziału.
Ad. 4)
Prof. dr hab. Aleksander Bursche, przedstawiciel komisji ds. wdrażania nowej ustawy w
Instytucie Archeologii odczytał fragment nowego statutu UW – paragraf 14, punkt 1 i 2.
Wyjaśnił, iż ten fragment nie będzie podlegał zmianom (nie jest zaznaczony na żółto w
materiałach do dyskusji na posiedzeniu Senatu). Wymienione w pkt 1-2 jednostki (wydziały)
będzie można utworzyć, gdy statut wejdzie w życie (1.10.2019). W imieniu komisji ds.
wdrażania nowej ustawy w IA zaproponował, aby być przygotowanym na ten moment. W
związku z powyższym prosi Radę o upoważnienie komisji do przygotowania wymaganych
dokumentów (wniosek o utworzenie wydziału, projekt regulaminu wydziału, skonsultowany z
prawnikami, deklaracje samodzielnych pracowników, co najmniej 20, którzy będą gotowi
wystąpić z wnioskiem) i spełnienia wymogów formalnych do września, aby zaprezentować
wszystko na posiedzeniu Rady Naukowej IA lub drogą elektroniczną i być przygotowanym,
gdy statut zacznie obowiązywać. Prof. dr hab. Aleksander Bursche zwrócił się do Rady z
prośbą o akceptację tej propozycji przez głosowanie.
W głosowaniu jawnym członkowie Rady jednomyślnie poparli wniosek.
Ad. 5)
Dr Małgorzata Kot w związku z przedłużeniem przez NCN czasu realizacji projektu
grantowego zwróciła się do Rady Naukowej IA z prośbą o przedłużenie okresu zatrudnienia
w IA do 1.10.2021 r. Ponieważ wynagrodzenie jest finansowane w ramach grantu, więc
przedłużenie zatrudnienia następuje automatycznie.
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 lutego 2020 r. Przewodniczący Rady odczytał
warunki konkursu.
Proponowany skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Prof. dr hab. Barbara Woronko (Wydział Geologii UW)
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Dr hab. Roksana Chowaniec
Dr hab. Dariusz Manasterski
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 Dyrektora Instytutu Archeologii skierowane do Rady Naukowej IA UW w sprawie
rozpisania konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze pełnego etatu w
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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:
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Prof. dr hab. Adam Łajtar
Dr hab. Renata Ciołek
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb (CAŚ UW)
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej jednomyślnie.
Ad. 6)
Rada zapoznała się ze zgłoszonymi tematami prac dyplomowych, przygotowywanych w
Instytucie Archeologii i przyjęła je do wiadomości.
Dr hab. Adam Cieśliński zwrócił się do Rady Naukowej IA o poparcie prośby w
sprawie objęcia przez dr Elżbietę Jaskulską funkcji recenzenta pracy magisterskiej
„Opracowanie materiałów z badań ratowniczych na cmentarzysku kultury wielbarskiej w
Bogucinie, powiat płoński” autorstwa Zofii Arcab. Rada poparła wniosek jednomyślnie.
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski zwrócił się do Rady Naukowej IA z prośbą
o akceptację dr Franciszka Stępniowskiego jako promotora pracy magisterskiej pani Sandry
Bartkiewicz pt. „Budowle faz IVa i IVb na obszarze Eanny (Uruk) i ich rekonstrukcja”. Rada
jednomyślnie poparła wniosek.
Ad. 7)
Dr Małgorzata Kot zaprezentowała nową publikację – wydanie krytyczne
niepublikowanego wcześniej tekstu Stefana Krukowskiego dotyczącego jego badań na
stanowisku jaskiniowym w Gruzji w 1916 r.
Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
Protokołowała:
Marzena Łuszczewska
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