Rada Dydaktyczna
Rola, sposób działania, zadania

Statut uczelni § 69
Rektor Zarządzeniem Nr 169 z dnia 12 listopada 2019 r. ustalił skład
osobowy Rady Dydaktycznej kierunków Archeologia i Archaeology (Studies
in English) na:
• 7 nauczycieli akademickich (zatrudnionych na etatach badawczodydaktycznych lub dydaktycznych)
• 3 przedstawicieli studentów
• 2 przedstawicieli doktorantów
• Obwieszczenie Nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie
sprostowania błędu w zarządzeniu nr 169 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada
2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim poprawiło sumę
członków rady z zapisanej w zarządzeniu nr 169 liczby 11 osób na poprawną liczbę 12 osób

Skład Rady Dydaktycznej
Nauczyciele akademiccy:

Studenci:

• Dr hab. Agnieszka Tomas – KJD
Wydziału Archeologii i nowa
Przewodnicząca Rady Dydaktycznej
kierunku Archeologia i Archaeology
(Studies in English)*

• Filip Kurczyński

• Dr Karolina Blusiewicz
• Dr Elżbieta Jaskulska
• Dr Marcin Matera
• Mgr Tomasz Płóciennik

(aktualny, do 31.12.2020 r.)

• Julia Woźniak
• Jan Chmielewski-Gill
Doktoranci:
• Mgr Agnieszka Jarzec

• Mgr Anna Mech

• Dr Michał Przeździecki
• Dr hab. Paweł Szymański

* W październiku br. z członkostwa w radzie zrezygnował dr hab. Wiesław Więckowski, zgodnie z
przepisami zwolniony mandat objęła dr hab. Agnieszka Tomas (§ 69 Statutu UW)

Statut uczelni § 68
Rada dydaktyczna
1.

W jednostce organizacyjnej Uniwersytetu, która organizuje kształcenie,
tworzy się rady dydaktyczne właściwe dla kierunku lub kierunków studiów.
Każdy kierunek studiów jest przyporządkowany jednej radzie dydaktycznej.

2.

Rada dydaktyczna zgodnie z rekomendacjami Senatu i uchwałami
Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia projektuje i monitoruje proces
kształcenia na kierunku lub kierunkach studiów, w szczególności realizuje
zadania określone w Regulaminie Studiów.

3.

Rektor, na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej, określa kierunki, dla
których Rada będzie właściwa, i liczbę jej członków.
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Dydaktyka w praktyce
Oznacza to niezależność Rady Dydaktycznej od:
• Rad instytucji (rada instytutu, rada wydziału) – pion administracyjny
• Władz wydziału/instytutu– pion administracyjny, z wyłączeniem prodziekana ds.
studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD) działającego jednocześnie jako
przewodniczący Rady
• Rad dyscyplin – pion naukowy

Radzie Dydaktycznej przewodniczy Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD).
Rada Dydaktyczna pracuje zgodnie z przepisami nadrzędnymi – Statut Uczelni,
Regulamin studiów UW, uchwały URK.

W ramach obowiązujących uwarunkowań prawnych Rada Dydaktyczna może
dowolnie kształtować dydaktykę kierunku.
Rada dydaktyczna nie ma możliwości wpływania na decyzję innych organów i
podmiotów uczelni, w tym Dziekana Wydziału, ale może i często jest ustawowo
powołana do wskazania działań niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości
kształcenia.

Najważniejsze informacje
• Wszystkie uchwały podjęte przez Radę Dydaktyczną są obecnie dostępne na
stronie Wydziału: https://www.archeologia.uw.edu.pl/komisja-dydaktyczna/
• Najważniejsze uchwały to:
• Uchwała 05/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie procesu dyplomowania na kierunku
Archeologia.
• Uchwała 06/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie procesu dyplomowania na kierunku
Archaeology (Studies in English).
• Uchwała 10/2020 z dnia 7 września 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Ćwiczeń
Terenowych oraz sylabusów dla zajęć: ćwiczenia
powierzchniowe i ćwiczenia wykopaliskowe.

Najważniejsze informacje
• W celu ułatwienia zapoznania się wykładowców z nowymi uregulowaniami w
kwestii procesu dyplomowania, na wniosek Prodziekan ds. Studenckich
proponuję spotkanie informacyjne przedstawiające treść nowych regulaminów
dyplomowania.

• Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną wszyscy pracownicy Wydziału
prowadzący zajęcia na kierunku Archeologia i Archaeology (Studies in English)
• Proponowany termin spotkania:

4 listopada br., godz. 17:00
(spotkanie online za pomocą Google Meet)

Najważniejsze informacje
Kadencja obecnej Rady Dydaktycznej upływa z dniem 30 grudnia br. (nowy skład Rady
Dydaktycznej powinien zostać uchwalony najdalej na grudniowej Radzie Wydziału). Do
tego czasu Rada Dydaktyczna musi się zająć dwoma ważnymi kwestiami:
1. Wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku
Archeologia i Archaeology (Studies in English)
• W dniu 7 czerwca 2020 r. URK podjęła uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących
przeprowadzania egzaminów i oceniania na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo, że
zgodnie z wytycznymi uchwała powinna zostać podjęta do 30 września br. po ustaleniach z
prawnikami URK nasze prace zostały opóźnione - tekst uchwały musi bowiem zostać
skonsultowany z samorządem studenckim.

2. Wniosek o wprowadzenie zmian w programie studiów do dnia 31 grudnia 2020 r.
• W dniu 9 kwietnia 2020 r. Rektor wydał zarządzenie w sprawie określenia trybu
postępowania w sprawach dotyczących utworzenia kierunku studiów oraz zmian w
programie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z zarządzeniem w terminie od
1 do 31 grudnia br BJK może przekazać do Biura Spraw Studenckich wniosek
(przygotowany zgodnie z zarządzeniem) dotyczący zmian w programie studiów.

Najważniejsze informacje
Uczelniana Rada ds. Kształcenia uchwaliła również :
• Wytyczne dotyczące procedur antyplagiatowych. Uchwała dotyczy działań
informacyjnych i doskonalących jakość kształcenia w zakresie podstaw prawa
autorskiego oraz przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z
poszanowaniem prawa, a także określa procedury antyplagiatowe w zakresie prac
zaliczeniowych i prac dyplomowych.
• Wytyczne dotyczące ewaluacji procesu kształcenia. Zawiera ona również
kwestionariusze, z wykorzystaniem których od 1 października 2020 r. będą
przeprowadzane ogólnouniwersyteckie ankiety oceny zajęć dydaktycznych i zajęć z
wychowania fizycznego dla studentów i doktorantów, a także określa zasady
przeprowadzania ankiet.
• Wytyczne dotyczące przeliczania zaliczonych przedmiotów na punkty ECTS oraz
uznawania z nich ocen. Wytyczne dotyczą kształcenia na studiach pierwszego
stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz są stosowane
odpowiednio do kształcenia doktorantów.

Dokumenty URK są dostępne na jej stronie (urk.uw.edu.pl) oraz na stronie Rady
Dydaktycznej

