
PROTOKÓŁ

z przebiegu prac Komisji Awansowej procedującej awans na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Archeologii UW

Awans  na  stanowisko:  adiunkta  (pracownik  badawczo-dydaktyczny) dr.  Vadzima
Beliavetsa

Skład Komisji:
1. Prof. dr hab. Karol Szymczak – przewodniczący
2. Dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. uczelni
3. Dr hab. Tomasz Nowakiewicz
4. Dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, prof. uczelni (WNKS),
5. Dr hab. Artur Obłuski (przedstawiciel RND Archeologia)

Termin posiedzenia: 3.01.2023 r.

Opis przebiegu prac komisji:
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie wideokonferencji on-line (platforma Google Meet). 
W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie komisji. 
Komisja  zapoznała  się  z  dokumentacją  nadesłaną  przez  dr.  Vadzima  Beliavetsa  oraz  z
jednoznacznie pozytywną, obszerną opinią o kandydacie wystawioną przez dr hab. Barbarę
Niezabitowską-Wiśniewską, prof. UMCS, a następnie dokonała oceny dorobku naukowego i
dydaktycznego,  działalności  organizacyjnej  i  innych osiągnięć kandydata oraz  perspektyw
dalszego rozwoju naukowo-dydaktycznego dr. Vadzima Beliavetsa.

Członkowie  Komisji  docenili  dorobek  naukowy  kandydata,  zwrócili  jednak  uwagę  na
niewielką  liczbę  publikacji  o  charakterze  międzynarodowym,  w  stosunku  do  licznych
publikacji  w  języku  ojczystym  kandydata,  co  może  skutkować  małym  zasięgiem
oddziaływania wyników badawczych. 
Odnosząc się do kwestii publikacji dr hab. Tomasz Nowakiewicz przedstawił trudną sytuację
polityczno-społeczną,  w  jakiej  znaleźli  się  obecnie  naukowcy  białoruscy  i  wyjaśnił
przyczyny, dla których publikują oni w ojczystym języku.
Członkowie Komisji pozytywnie ocenili zaangażowanie w pracę dydaktyczną dr. Vadzima
Beliavetza i docenili stosowane przez niego nowatorskie metody nauczania.
Kandydatura dr. Beliavetza zyskała jednoznaczne poparcie wszystkich Członków Komisji,
jednakże  dostrzegli  oni  potrzebę  wypracowania  w ramach Wydziału  Archeologii  strategii
zatrudnienia i koncepcji wykorzystania potencjału pracowników naukowych zatrudnionych w
związku  z  sytuacją  polityczną  w  ich  krajach  ojczystych.  Procedury  takie  w  przyszłości
mogłyby ułatwić Członkom Komisji ocenę kandydata.

Członkowie Komisji jednogłośnie uznali, iż dr Vadzim Beliavets spełnia wszystkie warunki
na kandydata na stanowisko adiunkta. 

Wynik głosowania:
W  głosowaniu  drogą  elektroniczną  w  trybie  tajnym  (karty  oceny  kandydata  zostały
wypełnione  przez  członków  Komisji  w  systemie  ankieter)  dr  Vadzim  Beliavets  uzyskał
poparcie bezwzględną ilością głosów i otrzymał w sumie 399 punktów, co stanowi 79,8%
punktów możliwych do uzyskania.



Na  podstawie  wyników  głosowania  Komisja  jednogłośnie  rekomenduje  awans  dr.
Vadzima  Beliavetza  na  stanowisko  adiunkta  w  grupie  pracowników  badawczo-
dydaktycznych na Wydziale Archeologii UW.
Nauczyciel akademicki ma prawo wglądu do protokołu w zakresie dotyczącym jego osoby.

………….……………………………………..
(przewodniczący Komisji Awansowej WA UW)

Sekretarz Komisji:
Marzena Łuszczewska

Załączniki do protokołu:
1. lista obecności (potwierdzenie zdalnego udziału za pośrednictwem komunikacji   

elektronicznej),
2. zestawienie wyników głosowania zdalnego w systemie ankieter
3. pełna dokumentacja złożona przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie


