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Protokół 
XX posiedzenia Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w kadencji 2019-2020, 

które odbyło się w dniu 28 sierpnia 2020 r. 
w Sali Senatu UW 

(w trybie stacjonarnym) 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 

● dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – Prorektor ds. studentów i jakości 
kształcenia, Przewodnicząca Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK); 

● mgr Maksymilian Sas – Sekretariat Prorektora ds. studentów i jakości 
kształcenia, Sekretarz URK; 

● prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych  
i Resocjalizacji 

● dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych; 

● mgr Natalia Greniewska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów 
(uczestniczyła w trybie zdalnym); 

● dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia; 
● prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania; 
● Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii; przedstawiciel Samorządu 

Studentów; 
● dr hab. Magdalena Markowska – Wydział Biologii; 
● mgr inż. Damian Michalik – Wydział Fizyki, przedstawiciel Samorządu 

Doktorantów; 
● dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny; 
● mgr Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji, przedstawiciel Samorządu 

Studentów; 
● prof. dr hab. Ewa Szczęsna – Wydział Polonistyki; 
● dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki; 
● mgr Jolanta Urbanik – Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego 

i organizacji nauczania języków obcych na UW; 
● Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej, przedstawiciel Samorządu 

Studentów. 

Goście: 
● mgr Andrzej Dorociuk – Biuro ds. Jakości Kształcenia, protokolant; 
● mgr Agnieszka Kaczmarska – Kierownik Biura Spraw Studenckich; 
● Ewa Staszczyk – Biuro Spraw Studenckich; 
● mgr Agata Wroczyńska – Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia; 
● dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – Prorektor-elekt ds. studentów i jakości 

kształcenia. 

Nieobecni: 
● dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; 
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● Antoni Łukasik – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych i Społecznych, przedstawiciel Samorządu Studentów; 

● dr Małgorzata Sieńczewska – Wydział Pedagogiczny; 
● Krystyna Szumbarska – Wydział Biologii, przedstawicielka Samorządu 

Studentów; 
● Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania, przedstawiciel Samorządu 

Studentów. 

Program posiedzenia zaproponowany przez Przewodniczącą URK:  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 6 lipca 2020 r. 
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 13 lipca 2020 r. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej 

przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na Uniwersytecie 
Warszawskim. 

5. Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących przeliczania na punkty ECTS 
przedmiotów związanych z zaliczaniem części programu studiów w innej 
uczelni lub instytucji oraz uznawania z nich ocen. 

6. Uchwała w sprawie propozycji dotyczących zapewniania standardu etycznego 
badań naukowych prowadzonych przez studentów i doktorantów Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

7. Edukacja poświęcona zmianom klimatycznym. 
8. Uchwały rad dydaktycznych w sprawie szczegółowych zasad procesu 

dyplomowania. 
 
Otwarcie posiedzenia – 10:00. 
 
Przewodnicząca URK przedstawiła dr. hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. – nowego 
Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, który będzie pełnił tę funkcję w kadencji 
2020-2024. Następnie przedstawiła obecnych na posiedzeniu członków URK oraz 
biorących w nim udział gości. 
 
Ad. 1. i Ad. 2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 6 i 13 lipca 2020 r. 

Protokoły, ze zgłoszonymi przez N. Greniewską poprawkami, przyjęte zostały 
jednogłośnie. 
 
Ad. 3. Sprawy bieżące. 

Poruszone przez Przewodniczącą URK kwestie:  
a) zebranie doświadczeń z okresu pandemii i opracowanie rekomendacji 

odnoszących się do działań w obszarze kształcenia, w przypadku decyzji  
o nauczaniu zdalnym. Do realizacji tego zadania powołane zostały specjalne 
zespoły dziedzinowe. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane 
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nowemu Prorektorowi ds. studentów i jakości kształcenia. Decyzje dotyczące 
trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 
powinny zostać podjęte w pierwszym tygodniu września br. 

b) w sierpniu opracowany został projekt sposobu organizacji studiów w Kolegium 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. 
We wrześniu URK powinna podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. 

c) opis koncepcji kształcenia na kierunku studiów fizyka i chemia kwantowa  
– indywidualne studia badawcze realizowanym w ramach IDUB. Projekt powstał 
na Wydziale Fizyki. Przewodnicząca URK wyznaczyła recenzentów:  
M. Markowską i D. Michalika; 

d) w odpowiedzi na pytanie B. Fatygi dotyczące incydentu związanego  
z kupowaniem prac dyplomowych Przewodnicząca oznajmiła, że nie ma 
żadnych oficjalnych informacji na ten temat; 

e) w odniesieniu do informacji przekazanej przez K. Turzyńskiego o wygaśnięciu 
w dniu 30 września br. licencji G Suite dla Szkół i Uczelni Przewodnicząca 
oznajmiła, że działania w tej kwestii należą do kompetencji zastępcy kanclerza 
ds. informatycznych i stosowne działania na pewno zostaną podjęte. 

 
Ad. 4. Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów 
dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia  
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Poruszone przez dyskutantów (Przewodniczącą URK, K. Lebnickiego, B. Fatygę,  
K. Turzyńskiego, A. Janiak-Jasińską, M. Sasa, N. Greniewską, S. Żółtka, E. Szczęsną) 
kwestie: 

a) problem ankietowania zajęć na kierunkach niszowych, w których uczestniczy 
bardzo mała liczba studentów; 

b) możliwości techniczne systemu informatycznego w odniesieniu do kwestii 
zgłaszania pytań otwartych;  

c) anonimowość wypełniania ankiet (bez obecności prowadzących zajęcia); 
d) problem audytoryjności ankiety w przypadku prowadzenia zajęć w trybie  

on-line;  
e) brak możliwości pozostawiania studentów bez nadzoru, podczas wypełniania 

ankiet, w pomieszczeniach np. laboratoryjnych; 
f) rozważenie możliwości wprowadzenia w przyszłości ankiety dotyczącej oceny 

opieki tutorskiej; 
g) zapisanie w kwestionariuszu ankiety, że dotyczy ona także zajęć 

skierowanych do doktorantów; 
h) udostępnianie wyników ankiet; 
i) rekomendacja wypracowania uchwały dotyczącej wykorzystania wyników 

ankiet.  
j) doprecyzowanie zapisów uchwały. 
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Głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały: 
Za przyjęciem – 15 głosów  
Wstrzymujących się – 0 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 5. Uchwała w sprawie wytycznych dotyczących przeliczania na punkty ECTS 
przedmiotów związanych z zaliczaniem części programu studiów w innej uczelni 
lub instytucji oraz uznawania z nich ocen. 

Jolanta Urbanik omówiła aktualną wersję projektu uchwały informując, że została ona 
ograniczona do tych elementów, które nie znalazły się w zarządzeniu nr 8 Rektora  
z dnia 18 stycznia 2017 r w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Zaliczania Osiągnięć 
zgodnego ze standardami Europejskiego Systemu Przenoszenia i Akumulowania 
Osiągnięć – ECTS (Monitor UW z 2017 r. poz. 13) oraz w innych aktach. Są one istotne 
z punktu widzenia działań KJD w odniesieniu do przenoszenia i uznawania osiągnięć 
z innych uczelni.  
Uchwała nie dotyczy szkół doktorskich, ponieważ w programach kształcenia  
w szkołach doktorskich nie przypisano dotychczas zajęciom punktów ECTS. J. Urbanik 
stwierdziła, iż konieczne wydaje się rozważenie stosowania systemu punktów ECTS 
także w odniesieniu do kształcenia w szkołach doktorskich. D. Michalik dodał, że brak 
przypisania punktów ECTS zajęciom realizowanym w szkołach doktorskich ogranicza 
lub wręcz uniemożliwia mobilność doktorantów.  
 
W odpowiedzi na pytania K. Turzyńskiego Przewodnicząca potwierdziła, że w świetle 
zarządzenia Rektora, osobą powołującą koordynatora ds. ECTS w odniesieniu  
do kształcenia na studiach doktoranckich jest kierownik jednostki organizacyjnej, który  
w szczególności może powierzyć tę funkcję kierownikowi studiów doktoranckich.  

J. Urbanik oznajmiła, że Komisja Europejska wymaga stosowania tabel rozkładów 
ocen do przeliczania ocen przenoszonych z jednej uczelni do innej. Nie wszystkie 
uczelnie jednak przestrzegają tego wymogu. Jeżeli uczelnia nie stosuje tabel rozkładu 
ocen albo automatycznego narzędzia do przeliczania ocen, to wtedy przelicza się 
oceny w przybliżeniu, odnosząc się do tradycji i dobrego zwyczaju.  
 
Głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały: 
Za przyjęciem – 15 głosów 
Wstrzymujących się – 0 głosów 
Przeciw – 0 głosów  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Ad. 6. Uchwała w sprawie propozycji dotyczących zapewniania standardu 
etycznego badań naukowych prowadzonych przez studentów i doktorantów 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Poruszone przez dyskutantów (Przewodniczącą URK, K. Turzyńskiego, B. Fatygę,  
E. Szczęsną, A. Pieniądz, M. Markowską, A. Janiak-Jasińską, M. Sasa) kwestie:  

a) utworzenie jednej komisji etycznej dla rad naukowych dyscyplin, które liczą 
niewielką liczbę członków.  

b) możliwość swobody podejmowanych przez komisje etyczne decyzji 
odnoszących się do wykorzystania materiałów własnych lub zewnętrznych,  
w przypadku gdy w danej dyscyplinie został już opracowany kodeks etyczny.  

c) problem ograniczenia zapisów uchwały do badań naukowych z pominięciem 
działań dydaktycznych i etycznego postępowania pracowników Uniwersytetu 
Warszawskiego – w § 3 projektu uchwały wyszczególniono zadania komisji 
etycznych, ponadto zawiera on wszystkie ważne wątki niezbędne  
do rozpoczęcia dalszych prac w tym zakresie.  

d) doprecyzowanie zapisów uchwały,  
  
Głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały: 
Za przyjęciem – 14 głosów 
Wstrzymujących się – 1 głos 
Przeciw – 0 głosów 
 
Uchwała została przyjęta. 
 
Ad. 7. Edukacja poświęcona zmianom klimatycznym. 
 
Przewodnicząca poinformowała, że temat dotyczy uczestnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego w różnych działaniach związanych z ochroną klimatu i potrzeby 
uwzględniania w prowadzonej dydaktyce elementów kształcenia proekologicznego. 
Powołany na UW zespół „UW dla klimatu” zwrócił się do URK z prośbą o podjęcie 
uchwały wspierającej działania umożliwiające realizowanie szkoleń, kursów, zajęć 
online (dla studentów i doktorantów), które będą związane z tematyką zmian 
klimatycznych. Takie kursy są już przygotowywane m in. na Wydziale Fizyki.  
Przewodnicząca zaproponowała projekt uchwały w tej sprawie.  
W dyskusji z udziałem Przewodniczącej URK, K. Lebnickiego, K. Turzyńskiego,  
N. Greniewskiej, D. Michalika, M. Markowskiej doprecyzowano jej zapisy. 

N. Greniewska zaproponowała, aby zajęcia z edukacji klimatycznej były  
w perspektywie kilku lat obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów. 
 
Głosowanie dotyczące przyjęcia uchwały: 
Za przyjęciem – 15 głosów 
Wstrzymujących się – 0 głosów 
Przeciw – 0 głosów 
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Uchwała została przyjęta. 
 
Ad. 8. Uchwały rad dydaktycznych w sprawie szczegółowych zasad procesu 
dyplomowania. 

Przewodnicząca oznajmiła, że przygotowane przez rady dydaktyczne – na podstawie 
wytycznych URK – uchwały powinny zostać zweryfikowane w odniesieniu do realizacji 
tych wytycznych. Przygotowany został stosowny formularz, który będzie wykorzystany 
do weryfikacji zgodności uchwał rad dydaktycznych w sprawie szczegółowych zasad 
dyplomowania z wytycznymi URK w tej sprawie. 
 
Uchwały (udostępnione na wspólnym dysku) zostały podzielone według jednostek 
organizujących kształcenie i rozdzielne pomiędzy poszczególnych członków URK  
(z wyłączeniem studentów). Lista z podziałem, zostanie przesłana e-mailem  
po spotkaniu.  
 
Dodatkowe kwestie: 

Przewodnicząca poinformowała, że kontrola Najwyższej Izby Kontroli, dotycząca 
opieki UW nad studentami zagranicznymi, zakończyła się pozytywnie, bez 
jakichkolwiek uwag i zaleceń. Serdecznie podziękowała wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie materiałów i dokumentów dla NIK, w szczególności 
pracownikom BSS.  
 
A. Wroczyńska poinformowała, że na rok akademicki 2020/2021, PKA wyznaczyła  
do oceny programowej dziewięć kierunków studiów prowadzonych przez UW 
(matematyka, informatyka, prawo, praca socjalna, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
geografia, MSOŚ, filozofia, stosunki międzynarodowe). 
 
Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom i gościom za wspólną pracę  
w mijającej kadencji URK. Do 30 września URK, w aktualnym składzie, będzie 
pracowała pod przewodnictwem nowego Prorektora ds. studentów i jakości 
kształcenia dr. hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz., natomiast mgr M. Sas pozostaje 
Sekretarzem URK do końca jej kadencji.  
 
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie o 11:50. 
 


