Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 22.03.2017 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 22.03.2017 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 posiedzenia;
3. informacje Dyrekcji, sprawy Instytutu;
4. sprawy personalne;
5. korekta programu studiów;
6. inne sprawy dydaktyczne;
7. wolne wnioski
Ad. 1)
Rada zaakceptowała porządek obrad jednomyślnie.
Ad. 2)
Rada Naukowa jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia w dniu
18.01.2017 r.
Ad. 3)
Dyrektor Instytutu Archeologii dr. hab. Krzysztof Jakubiak poprosił w imieniu
Kierownik Administracyjnej Wydziału Historycznego Magdaleny Nowakowskiej o
uzupełnienie ankiet personalnych, w związku ze zbliżającą się parametryzacją.
Następnie Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
zwrócił się z pytaniem do Dyrekcji IA o podział środków na BST na poziomie wydziału.
Dr hab. profesor UW Tomasz Derda poinformował, że komisja finansowa WH odbyła
dotychczas już dwa posiedzenia, na których ustalono, że w bieżącym roku podział środków
odbędzie się na zasadach z ubiegłych lat, jednocześnie komisja dążyć będzie do opracowania
nowego algorytmu, który wejdzie w użycie w roku przyszłym.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski dodał, że pozostanie przy dotychczasowym
algorytmie jest związane z nadchodzącą nowelizacją ustawy.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zapytał
Dyrekcję o plany podziału środków na BST.
Dyrektor Instytutu Archeologii dr. hab. Krzysztof Jakubiak odpowiedział, że wobec
zasugerowanych przez Panią Dziekan Wydziału Historycznego zmian w systemie podziału
środków na BST Dyrekcja IA planuje zorganizowanie spotkania, na które zaproszone zostaną
władze dziekańskie WH oraz pracownicy Instytutu Archeologii. Spotkanie to byłoby okazją
do przedyskutowania polityki finansowej oraz kadrowej władz Wydziału oraz
zaprezentowania wizji funkcjonowania Instytutu jako jednostki badawczej. Dyrektor
zaapelował o wysoką frekwencję na planowanym spotkaniu.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski zwrócił uwagę, że mocnym argumentem w
rozmowach z władzami Wydziału powinno osiągnięcie przez Instytut Archeologii wysokiej
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pozycji w klasyfikacji w jednym z najbardziej prestiżowych rankingów uczelni wyższych na
świecie - Quacquarelli Symmonds World University Ranking.
Wracając do tematu podziału środków na BST Dyrektor IA oznajmił, że dotychczasowy
system podziału środków w Instytucie nie ulegnie zmianie. Podział ten obejmuje również
doktorantów, w zależności od dorobku naukowego.
Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zadał pytanie o
promocję Instytutu Archeologii oraz o działania Dyrekcji zmierzające do pozyskiwania
większej liczby studentów w Instytucie.
Dyrektor Instytutu dr. hab. Krzysztof Jakubiak do najważniejszych działań w tym
kierunku zaliczył prezentację oferty edukacyjnej Instytutu Archeologii podczas targów
edukacyjnych oraz aktywny udział pracowników Instytutu w piknikach naukowych.
Zapowiedział również zmiany w sposobie promocji Instytutu – m.in. poprzez modyfikację
oficjalnej strony internetowej, jak również strony na portalu społecznościowym „Facebook”.
Dr Dobrochna Zielińska dodała, że trwają przygotowania nad promocją Instytutu
bezpośrednio w placówkach szkolnych na poziomie licealnym.
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski oznajmił, że działania promocyjne mogą
obejmować również określone specjalizacje w obrębie archeologii, np. Zakład Archeologii
Podwodnej bierze czynny udział w targach związanych z tą dziedziną.
Dr Dobrochna Zielińska zauważyła, że na modernizację strony internetowej potrzebne
są środki finansowe, które oszacowała na ok. 7 tysięcy złotych. Dr Roksana Chowaniec,
przewodnicząca Fundacji Przyjaciół Instytutu Archeologii wyraziła gotowość pokrycia tych
kosztów ze środków Fundacji.
Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zapytał Dyrekcję Instytutu
o sytuację na studiach anglojęzycznych.
Dyrektor do spraw studenckich dr hab. Anna Wodzińska oznajmiła, że nadal istnieją
trudności z obsługą administracyjną tych studiów z uwagi na zbyt mało pracowników
sekretariatu ds. studenckich władających językiem angielskim. Wyjaśniła, że działania
Dyrekcji zmierzają do integracji tego kierunku z istniejącym systemem studiów w Instytucie,
co zapewne rozwiąże wiele problemów organizacyjnych. W dalszej części wypowiedzi dr
hab. Anna Wodzińska odniosła się do programu studiów w Instytucie, nad którego zmianą
trwają intensywne prace Komisji Dydaktycznej. Zwróciła także uwagę na konieczność
przeprowadzenia hospitacji pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne, którzy
dotychczas nie byli poddani temu obowiązkowi.
Następnie Dyrekcja omówiła problemy wydawnicze „Światowita”. Dyrektor ds.
ogólnych dr Andrzej Szela oznajmił, że tom dotyczący archeologii pradziejowej za rok 2012
właśnie trafił do druku, tom za lata 2013/2014 zostanie wydany do wakacji, zaś tom za rok
2015 jesienią tego roku.
Dyrektor IA dr hab. Krzysztof Jakubiak ogłosił, że dotychczasowy redaktor części
śródziemnomorskiej „Światowita” Doc. dr Franciszek Stępniowski złożył rezygnację ze
stanowiska, a jego obowiązki przejmie dr Dariusz Błaszczyk. Wobec dotychczasowego
niewielkiego zainteresowania składaniem artykułów (przez ostatnie dwa lata do redakcji
wpłynęły tylko trzy artykuły) Dyrektor postawił pytanie o sens utrzymania tej części
wydawnictwa. Poddał pod dyskusję pomysł, aby połączyć oba fascykuły w jeden tom lub też
oddzielić część śródziemnomorską i artykuły na ten temat wydawać w ramach periodyku
„Polish Archaeology in the Mediterranean” (PAM) Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej UW.
Dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dr hab. Tomasz Waliszewski
wyjaśnił, że wprawdzie rocznik PAM ma już w tej chwili dużą objętość (wydawany jest w
dwóch fascykułach), to Centrum Archeologii zaakceptuje rozwiązanie proponowane przez
Dyrekcję IA.
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Dr Marcin Matera zauważył, że w obecnym formacie „Światowita” nie ma miejsca na
raporty wykopaliskowe, akceptowane są jedynie teksty problemowe, których powstaje
znacznie mniej.
Dr hab. Sławomir Rzepka poparł ideę połączenia części śródziemnomorskiej
„Światowita” z PAM, zapytał jednak, czy w tej sytuacji „Światowit” nie straci swojej
punktacji.
Dr hab. Arkadiusz Sołtysiak wyjaśnił, że nie ma takiego zagrożenia.
Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zadał pytanie, czy teksty
składane do PAM musiały by wyłącznie dotyczyć badań terenowych.
Dr hab. Tomasz Waliszewski zaprzeczył. Dodał, że badania terenowe stanowią tylko
część objętości wydawnictwa. Ponadto PAM jest czasopismem otwartym na autorów
zagranicznych.
Dr hab. Dariusz Szeląg powrócił do koncepcji utrzymania części śródziemnomorskiej
„Światowita”. Zauważył, że w chwili obecnej nie ma redakcji, która zadbałaby o regularne
wydawanie tego fascykułu. Zaapelował, aby powołać nową redakcję i kontynuować prace
wydawnicze. Zaproponował, aby Rada Redakcyjna zebrała się w celu podjęcia stosownych
decyzji.
Dr hab. Tomasz Derda poparł połączenie obu fascykułów „Światowita” i ograniczenie
tematyki do zagadnień problemowych, oraz wykorzystanie periodyku PAM do publikacji
badań terenowych. Uznał, że podział na dwa fascykuły jest sztuczny i należy go znieść.
Ad. 4)
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał pismo dr Anny Gręzak, Kierownik
Zakładu Bioarcheologii, skierowane do Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW w sprawie
rozpisania konkursu na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Bioarcheologii IA UW
na okres 18 miesięcy, od dnia 1 października 2017 r. Etat zostanie w całości sfinansowany z
grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 2bH 15 0038 83), którego
kierownikiem jest dr hab. Arkadiusz Sołtysiak. Przewodniczący Rady odczytał warunki
konkursu.
Proponowany skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Dr hab. Bartosz Kontny
Dr hab. Arkadiusz Sołtysiak
Dr Anna Gręzak
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej jednomyślnie.
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał pismo dr Michała Starskiego,
Kierownika Zakładu Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych,
skierowane do Rady Naukowej Instytutu Archeologii UW w sprawie rozpisania konkursu na
stanowisko asystenta w Zakładzie Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów
Nowożytnych IA UW na okres 1 roku, do objęcia od dnia 1.06.2017 r. Przewodniczący Rady
odczytał warunki konkursu.
Proponowany skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Prof. dr hab. Karol Szymczak
Dr hab. Joanna Kalaga
Dr Michał Starski
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Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu i zaakceptowała skład
Komisji Konkursowej większością głosów, przy jednej osobie wstrzymującej się od głosu.”
Ad. 5)
Dr hab. Renata Ciołek, przewodnicząca Komisji Dydaktycznej zreferowała
najważniejsze zagadnienia, którymi zajmowała się Komisja, m.in. prace nad wprowadzeniem
zmian wymuszonych rozporządzeniem Rektora UW. Zarówno zarządzenia Rektora jak i
wnioski Komisji Dydaktycznej IA dotyczące zmian zostały wcześniej udostępnione na stronie
internetowej Instytutu. Zmiany dotyczą:
- dostosowania systemu punktacji ECTS wykładów ogólnouniwersyteckich
prowadzonych w Instytucie do punktacji obowiązującej na całym uniwersytecie
- definicji pojęcia „absolutorium”
- programu studiów (zmiany w punktacji ECTS)
- definicji seminarium (zmiana terminu „proseminarium” na „seminarium pomocnicze”)
- nazwy dotychczasowych zajęć „Techniki zdobywania i przetwarzania informacji” na
studiach polskojęzycznych oraz zajęć „Techniques of Data Acquisition and Processing” na
studiach anglojęzycznych
- punktacji zajęć wychowania fizycznego.
Dr hab. Renata Ciołek wróciła się do Rady o poparcie przedstawionych przez Komisję
propozycji zmian.
Dr hab. Dariusz Szeląg dodał, że program studiów w Instytucie Archeologii musi być
dostosowany do regulaminu Wydziału Historycznego.
Rada Naukowa Instytutu poparła jednomyślnie wnioski Komisji Dydaktycznej oraz
podjęła uchwałę o zmianach w programie.
Ad. 6)
Rada zapoznała się ze zgłoszonymi tematami prac dyplomowych, przygotowywanych w
Instytucie Archeologii i przyjęła je do wiadomości.
Ad.7)
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
Następnie Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
Protokołowała:
Marzena Łuszczewska
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