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Protokół 
I Posiedzenia Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w kadencji 2020-2024, 

 w dniu 18 stycznia 2021 r. 

(posiedzenie w trybie zdalnym) 
 

W posiedzeniu wzięli udział: 

● dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz. – Prorektor ds. studentów i jakości 
kształcenia, Przewodniczący Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia (URK); 

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

● dr hab. Ewa Durska – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Geologii; 
● dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Pełnomocniczka Rektora ds. jakości 

kształcenia, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; 
● dr Agnieszka Janiak-Jasińska – Pełnomocniczka Rektora ds. kształcenia 

nauczycieli, Wydział Historii; 
● dr Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, prof. ucz. – Prodziekan ds. studenckich, 

Wydział Socjologii, 
● dr Łukasz Książyk – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Polonistyki; 
● Dominika Kuna – Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych, Samorząd Studentów; 
● Kamil Lebnicki – Wydział Socjologii, Samorząd Studentów; 
● dr hab. Magdalena Markowska – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Biologii; 
● mgr inż. Damian Michalik – Wydział Fizyki, Samorząd Doktorantów; 
● Jakub Obuchowski – Wydział Prawa i Administracji, Samorząd Studentów; 
● dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historii; 
● dr hab. Monika Skorek – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Zarządzania; 
● dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. – Prodziekan ds. studenckich, Wydział 

Fizyki; 
● mgr Jolanta Urbanik – Pełnomocniczka Rektora ds. realizacji Procesu 

Bolońskiego  i organizacji nauczania języków obcych, Koordynatorka 
Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, Szkoła Języków 
Obcych; 

● Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej, Samorząd Studentów; 
● Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania, Samorząd Studentów; 
● Patrycja Żukowska – Wydział Chemii, Samorząd Studentów. 

Goście: 

● dr hab. Agata Bareja – Starzyńska – Przewodnicząca Komisji Senackiej  
ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia; 

● mgr inż. Katarzyna Chmielewska – Biuro Spraw Studenckich; 
● mgr Andrzej Dorociuk – Biuro ds. Jakości Kształcenia - protokolant; 
● mgr Agata Wroczyńska – Kierownik Biura ds. Jakości Kształcenia. 
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Nieobecni: 

● dr Andrzej Bielecki – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Prawa i Administracji; 
● mgr Natalia Greniewska – Przewodnicząca Samorządu Doktorantów, Wydział 

Orientalistyczny. 
 

Program posiedzenia:  

1. Inauguracja nowej kadencji i organizacja pracy URK w kadencji 2020–2024. 
2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zmian w programach studiów: 

1) studia miejskie (II stopnia); 
2) Sustainable Development (II stopnia); 
3) kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna  

(II stopnia); 
4) kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa  

(II stopnia); 
5) kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa  

(II stopnia); 
6) kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie chemia sądowa (II stopnia). 

 

Otwarcie posiedzenia o godzinie 18:30 na platformie Google Meet. 

Przewodniczący URK poinformował, że posiedzenie ma charakter nadzwyczajny,  

a powodem jego zwołania była konieczność pilnego rozwiązania problemu 

realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim kierunków studiów, dla których nie 

wskazano wiodącej dyscypliny naukowej. Przewodniczący URK poinformował, że  

w poprzedniej kadencji prowadzona była obszerna korespondencja z Ministerstwem 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca konieczności wskazania wiodącej dyscypliny 

naukowej dla kierunków prowadzonych w co najmniej trzech dziedzinach nauki. 

Uniwersytet Warszawski, wbrew odmiennemu stanowisku MNSW, dopuszczał 

organizowanie i realizowanie kierunków studiów tzw. „wielodziedzinowych”, 

utworzonych po 1 października 2018 r., dla których nie wskazano dyscypliny wiodącej. 

Senat UW w dniu 24 czerwca 2020 r. przyjął uchwałę nr 576 w sprawie 

wielodyscyplinarnych i wielodziedzinowych kierunków studiów (Monitor UW z 2020 r. 

poz. 290) stwierdzając, że: „Fundamentem działania uczelni badawczych jest 

swobodne kształtowanie oferty dydaktycznej, w tym w szczególności uwzględniającej 

i wykorzystującej interdyscyplinarne podejście do badań i związanego z nimi 

nauczania. Mechaniczna interpretacja właściwego w tej sprawie przepisu art. 53 ust. 

8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, utrzymywana przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powoduje że przepis ten staje się martwy,  

a jednocześnie godzi w autonomię uczelni oraz stoi w całkowitej kolizji z deklarowanym 
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przez resort wspieraniem interdyscyplinarności. (…) Senat Uniwersytetu 

Warszawskiego zwraca się z pilnym wnioskiem o umożliwienie najlepszym polskim 

uniwersytetom, zakwalifikowanym do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza”, dalszego prowadzenia wielodyscyplinarnych i wielodziedzinowych 

kierunków studiów, których koncepcja i program nie pozwalają na wskazanie 

dyscypliny wiodącej. Stoimy na stanowisku, że jest to możliwe poprzez systemową 

interpretację przepisu art. 53 ust. 8 z wykorzystaniem przepisu art. 206 ust. 3 ustawy 

wprowadzającej ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, albo w drodze 

korekty decyzji kwalifikującej uczelnie do programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” i zmianę odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. Niezbędne jest także 

pilne dostosowania do tych rozwiązań systemu POL-on.”. 

 

Apel ten nie przyniósł oczekiwanych skutków, a konsekwencją decyzji o prowadzeniu 

kierunków studiów bez wskazania wiodącej dyscypliny naukowej staje się  m.in. brak 

możliwości wystawienia zgodnych z prawem dyplomów ukończenia studiów 

pierwszym absolwentom, zaś termin wydania pierwszych dyplomów przewidziany jest 

na czerwiec 2021 r. (w przypadku kierunków studiów, dla których nie wskazano 

dyscypliny wiodącej utworzonych po upłynięciu po 1 maja 2019 r.: cztery takie kierunki 

studiów utworzono w lipcu 2019 r. i jeden w maju 2020 r., tj. po upłynięciu okresu 

„przejściowego”, kiedy to można było tworzyć nowe kierunki studiów na zasadach 

dotychczasowych – zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).  

 

Jednostki organizujące kształcenie na wspomnianych wyżej kierunkach studiów 

przygotowały w trybie pilnym wnioski o zmiany w programach studiów, wskazując 

dyscyplinę wiodącą spośród dyscyplin, w których uzyskiwane są efekty uczenia się. 

Przyjęcie tych poprawionych programów przez Senat UW na posiedzeniu 20 stycznia 

2021 r. umożliwi naprawienie obecnej sytuacji.  

Przewodniczący URK poinformował, że w dniu 18 stycznia 2021 r. odbyło się także 

posiedzenie Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia, 

która zaaprobowała zgłoszone wnioski  o zmianę programów studiów na omawianych 

kierunkach. Obecna na posiedzeniu URK, Przewodnicząca Komisji Senackiej  

ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia dr hab. Agata Bareja-Starzyńska 

potwierdziła decyzję Komisji. 

Podczas posiedzenia głos zabrali: K. Turzyński oraz M. Sas. 
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M. Sas uzupełnił wypowiedź Przewodniczącego URK opisując chronologię wydarzeń 

związanych z m.in. uchwalaniem przez Senat UW programów studiów w 2019 r.  

Przewodniczący zaproponował przegłosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii  

w sprawie zmian w programach studiów 6 kierunków studiów wskazanych w programie 

posiedzenia.  

Za przyjęciem Uchwały zagłosowało 18 członków URK 

0 głosów sprzeciwu, 

0 głosów wstrzymujących się. 

Zamknięcie posiedzenia nastąpiło o godz. 19:00. 


