
Protokół 

posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego 

w dniu 14 Czerwca 2017 r. 

 

PRZEWODNICZYŁ: prof. Jarosław Czubaty, Przewodniczący Rady Naukowej IH UW 

PROTOKOŁOWAŁ: mgr Michał Mydłowski, Sekretarz Rady Naukowej IH UW 

 

Ad 1 

Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa przyjęła następujący porządek 

dnia:  

1. Przyjęcie porządku dziennego. 

2. Komunikaty Dyrekcji. 

3. Sprawy dotyczące funduszy na Badania Statutowe.  

4. Wniosek o utworzenie (dostosowanie) kierunku studiów historia II stopnia 

(stacjonarne i niestacjonarne - wieczorowe i zaoczne) 

5. Minimum programowe dla studentów MISH w IH UW. 

6. Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie seminarium magisterskiego na 

kierunku Historia i Kultura Żydów przez dr. Augusta Grabskiego. 

7. Tematy prac dyplomowych na studiach zaocznych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 12 IV 2017. 

 

 

Ad 2 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował zebranych o tym, iż z uwagi na czas, jaki upłynął 

pomiędzy posiedzeniami Rady komunikatów będzie więcej niż zwykle, oraz pogratulował zajęcia 

pierwszego miejsca w rankingu Perspektyw przez Instytut Historyczny i Instytut Archeologii.  

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO pogratulował dr. Konradowi Bobiatyńskiemu stania się doktorem 

habilitowanym. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o uzyskaniu przez Przemysława Pazika i Katarzynę 

Kostecką grantu w ramach Preludium, oraz o tym, iż jego własny projekt także będzie realizowany w 

ramach grantu. 



Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o swojej rozmowie z  prof. Włodzimierzem 

Lengauerem, który z uwagi na stan zdrowia przechodzi na emeryturę. Zwolniony etat, po konsultacji z 

Panią Dziekan, otwarty zostanie w innym zakładzie. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, iż komisja konkursowa na stanowisko 

adiunkta w Zakładzie XX wieku zarekomendowała zatrudnienie doktora Jana Olszaka. Tuż przed 

posiedzeniem Rady jeden z uczestników konkursu złożył pismo z prośbą o wyjaśnienie przyczyn tej 

decyzji. Zdaniem Pani Dziekan komisja nie powinna odpowiadać na to pismo, bowiem kandydat ma 

prawo wglądu do protokołu i odwołania, jeśli zastrzeżenia dotyczą kwestii formalnych konkursu, a nie 

jego wyniku. Jednocześnie Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o zakończeniu konkursu 

na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Nowożytnej. Komisja zarekomendowała doktor 

Katarzynę Wagner. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przekazał informację od prorektora ds. kadrowych i polityki 

finansowej, by nie umieszczać w ramach podnoszenia transparentności konkursów dorobku 

kandydatów na stronie Internetowej Instytutu. Jednocześnie prorektor obiecał, że kwestia 

transparentności zostanie rozpatrzona przez zespół zajmujący się procedurami konkursów. 

Usprawnieniu mają też ulec procedury związane z przekazywaniem dokumentów do Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, że w przypadku obu konkursów wskazano 

kandydatów, którzy są absolwentami Instytut Historycznego UW. To sprawia, że transparentność 

procedur konkursowych jest szczególnie ważna, gdyż bez niej Instytut naraża się na głosy krytyki z 

innych ośrodków akademickich. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO ogłosił, iż w konkursie o stanowisko w ramach grantu ERC pod 

kierunkiem prof. Roberta Wiśniewskiego komisja przeprowadziła rozmowy z kandydatami i trwają 

właśnie negocjacje w sprawie warunków zatrudnienia.  Ponadto trwają ogłoszone uprzednio 

konkursy w zakładach Dydaktyki i Historii Historiografii, Średniowiecza, NPH i Metodologii. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, iż będzie wnioskował o otwarcie konkursu w 

ramach grantu na stanowisko adiunkta na okres 3 lat. Komisja ma procedować w składzie prof. 

Łukasz Niesiołowski-Spano, prof. Robert Wiśniewski, prof. Krystyna Stebnicka. Ponadto rozpoczęto 

przygotowania do otwarcia konkursu na wolny etat w bibliotece - docelowo zatrudniona ma zostać 

osoba z wykształceniem bibliologicznym lub historycznym. Postępowanie konkursowe ma zakończyć 

się w lipcu, by nowy pracownik mógł wziąć udział w katalogowaniu książek po remoncie biblioteki. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poprosił zebranych o podpisanie kart pensowych i złożenie 

deklaracji urlopowych w sekretariacie. Jednocześnie zwrócił się do Rady o rozważenie, czy urlop w 

okresie sesji lub sesji poprawkowej jest stosowny, zwłaszcza wobec decyzji rektora mających na celu 

ograniczenie zgody na przedłużanie sesji studentom. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO ponownie poruszył problem, który pojawił się na poprzednim 

posiedzeniu Rady, a mianowicie kwestię poruszoną przez dr Agnieszkę Janiak-Jasińską odnośnie 

kompetencji nauczycieli historii. Podczas poprzedniej dyskusji Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO 

zaproponował, że przedstawi sprawę na spotkaniu dziekanów i dyrektorów wydziałów historycznych, 

co też uczynił. Zebranie przyjęło trzy  stanowiska: odnośnie wymogów stawianych przed 



nauczycielami, w sprawie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej o sposób procedowania nad 

minimum programowym dla liceów oraz trzecie, dotyczące braku finansowania przez Ministerstwo 

Nauki Polskiego Słownika Biograficznego. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poprosił zebranych o to, by uzyskiwali zgodę dyrekcji na 

wykorzystywanie logo Instytutu Historycznego. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO podziękował osobom zasiadającym w komisjach rekrutacyjnych 

na studia w Instytucie. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zaprosił członków Rady na trzy wydarzenia: jubileusz prof. 

Mirosława Nagielskiego, który odbyć się ma 21 czerwca, jubileusz prof. Romualda Turkowskiego, 

który będzie miał miejsce 23 czerwca oraz na najbliższy piątek na otwarcie konferencji Historyków 

XIX wieku. 

Prof. Aleksander WOLICKI poinformował o zakończeniu budowlano-remontowych prac w bibliotece. 

Jednocześnie poinformował, iż w lipcu lektorium może być zamknięte dla użytkowników z uwagi na 

prace nad przenoszeniem książek. Ponadto poinformował o wyniku powtórzonego przetargu na 

wyposażenie - ta sama firma, która wygrała wtedy, obniżyła koszt o 40 tysięcy złotych. W myśl 

umowy prace wyposażeniowe mają zostać zakończone do 10 sierpnia. 

Prof. Aleksander WOLICKI  poinformował o spotkaniu Komisji Finansowej w ramach Rady Wydziału. 

W ramach Dotacji dla Młodej Kadry doktoranci i adiunkci do 35 roku życia otrzymają 350 tysięcy do 

podziału. Na wniosek samorządu doktoranckiego komisja uznała, że należy dokonać zmiany proporcji 

z uwagi na małą liczbę doktorów poniżej 35 roku życia. 

Prof. Aleksander WOLICKI poinformował ponadto o problemach poruszonych na spotkaniu Komisji 

Finansowej. Ponieważ Instytut Muzykologii oraz Instytut Etnologii nie posiadają własnych budynków, 

płacą rektorowi za wynajem budynków należących do rektora. Nie jest jasne jak te wydatki mają być 

rozliczane z dotacji budżetowej. Inne instytuty zgodziły się na solidarność w sprawie opłacania 

czynszu za wynajem, jednak nie ma wspólnego stanowiska odnośnie innych kosztów użytkowania 

budynków, takich jak np. sprzątanie. Ponadto poruszono kwestię opłat za obsługę Instytutu w 

przyszłym roku - będą one ponoszone z pieniędzy pozabudżetowych. Dodatkowo Prof. Aleksander 

WOLICKI poinformował, że osoby odpowiedzialne za obsługę Instytutu na etatach pracować powinny 

w tygodniu, natomiast w weekendy na umowach-zleceniach. Nie jest jasne, jak rozwiązać ten 

problem dla pracowników biblioteki. Ponadto poza funduszem na retro konwersję oraz zakupy 

biblioteczne wprowadzono fundusz mający pokryć koszty introligatorskie. 

 

AD 3 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, iż Instytut otrzymał dotację wyższą o 50 tysięcy 

złotych niż w zeszłym roku. Część tych pieniędzy przeznaczona zostanie na wydatki związane z retro 

konwersją katalogów bibliotecznych. Po rozmowach z kierownikiem biblioteki ustalono, iż na jeden 

rekord wykonany w ramach pracy jeden będzie płatny nadzwyczajnie. Jednocześnie Prof. Łukasz 

NIESIOŁOWSKI-SPANO zdaje sobie sprawę, iż niektórzy pracownicy nie są w pełni zadowoleni z 

podziału funduszy. Zapewnił przy tym, że starano się podzielić je tak, by nikt nie był pokrzywdzony. 



Ponadto Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, iż tylko czterech etatowych pracowników 

dydaktycznych nie znajduje się w jakimś zespole badawczym. Przypomniał także, że pracowników 

proszono o udział tylko w jednym zespole, oraz o tym, iż brak doktorantów w zespole nie będzie 

penalizowany, ale ich obecność będzie promowana. 

Prof. Aleksander WOLICKI poruszył kwestię zeszłorocznych funduszy na badania statutowe i 

podkreślił niepokojący fakt, iż z zarezerwowanych na publikacje 70 tysięcy złotych, aż 29 tysięcy nie 

zostało wykorzystanych. Ponadto zmieniono zasadę finansowania tonerów i papieru do maszyn 

kserujących i drukarek w Instytucie - w tym roku będą one finansowane z pieniędzy z badań 

statutowych. 

 

Ad 4 

Prof. Piotr WĘCOWSKI podziękował prof. Anecie Pieniądz za prace nad dostosowaniem nowych 

programów nauczania do wymogów ustawy. Zmiany są drobne, ale były konieczne w świetle nowych 

przepisów, zwłaszcza wobec zmian w systemie edukacji - należało dostosować m.in. specjalizację 

nauczycielską. 

Prof. Katarzyna BŁACHOWSKA poinformowała Radę, iż prace nad programem specjalizacji 

dydaktycznej oparte były o projekt ustawy. Poprosiła też Radę o akceptację zmian w  programie 

specjalizacji dydaktycznej. 

Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości. 

 

Ad 5 

Prof. Piotr WĘCOWSKI poinformował Radę o ustaleniu minimum programowego dla kierunku 

Historia i Kultura Żydów II stopnia oraz dla studentów MISH uczęszczających na zajęcia w Instytucie 

Historycznym. Ponadto zaproponował zmianę punktacji ECTS dla seminariów na studiach II stopnia. 

Poprosił także Radę o zgodę na podniesienie kwestii wymagań minimalnych dla studiów I stopnia na 

kierunku Historia i Kultura Żydów. 

Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości. 

 

Ad 6 

Prof. Piotr WĘCOWSKI przekazał prośbę prof. Anny Michałowskiej-Mycielskiej, by umożliwić 

prowadzenie seminarium magisterskiego doktorowi Augustowi Grabskiemu w ramach Historii i 

Kultury Żydów. Profesor Michałowska-Mycielska uważa, że koniecznością jest prowadzenie 

seminarium magisterskiego na tym kieurnku przez osobę znającą języki żydowskie oraz będącą 

specjalistą w zakresie XIX i XX wieku. Z uwagi na bliskość habilitacji zgoda może być potrzebna jedynie 

przez krótki czas. 



Prof. Małgorzata KARPIŃSKA zwróciła uwagę na fakt, iż dr August Grabski jest młody stażem i, w 

związku z tym, konieczna może być hospitacja jego zajęć przez prof. Piotra WĘCOWSKIEGO. Ponadto 

jednym z argumentów za otwarciem tych studiów był potencjał kadry to prowadzenia ich. Pani 

Dziekan zwróciła się do prof. Piotra WĘCOWSKIEGO z pytaniem z czego wynika konieczność 

wyrażenia zgody na prowadzenie seminarium przez doktor i czy ma to związek z niechęcią któregoś 

ze starszych pracowników do prowadzeni zajęć w ramach kierunku. 

Prof. Anna MICHAŁOWSKA-MYCIELSKA podkreśliła duże zainteresowanie studentów zajęciami z 

historii najnowszej i zaznaczyła, że chcąc rzetelnie kształcić historyków potrzebne jest seminarium 

prowadzone przez osobę, która może pracować ze studentami na oryginalnych tekstach. 

Prof. Piotr WĘCOWSKI dodał, iż nie ma wątpliwości co do umiejętności dydaktycznych dr. Augusta 

Grabskiego, bowiem w przeciwnym razie nie zgłaszałby takiego wniosku. Ponadto poinformował 

Radę, iż dyrekcja Instytutu rozmawiała z prof. Barbarą Engelking, która zgodziła się poprowadzić 

seminarium dla studentów Instytutu. 

Prof. Małgorzata KARPIŃSKA zauważyła, że zgoda na prowadzenie seminarium przez doktora może 

stanowić niekorzystny precedens. Ponadto podkreśliła, iż wśród adiunktów jeszcze nie mających 

habilitacji wielu zajmuje się bardzo specjalistycznymi zagadnieniami i nigdy nie będzie możliwości, by 

oferta dydaktyczna zadowoliła wszystkich studentów. 

Prof. Robert WIŚNIEWSKI przypomniał, że ponad dwa lata temu odbyła się dyskusja nad 

rozdzieleniem pracy magisterskiej od seminarium i zasugerował, że być może lepszym rozwiązaniem 

byłoby umożliwienie niesamodzielnemu pracownikowi prowadzenia pracy magisterskiej. 

Prof. Jarosław CZUBATY zarządził głosowanie nad wnioskiem prof. Piotra Węcowskiego. 

Za: 11 głosów. 

Przeciw: 4 głosy. 

Wstrzymało się: 12 osób. 

Wniosek nie został przyjęty przez Radę Naukową. 

 

Ad 7 

Prof. Piotr WĘCOWSKI zapowiedział rozesłanie tematów. 

 

Ad 8 

Brak wolnych wniosków. 

 

Ad 9 

 

Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa Instytutu Historycznego przyjęła protokół z 

posiedzenia 12 kwietnia 2017 r. 



PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IH UW                               Sekretarz Rady Naukowej 

 

 

             dr hab. Jarosław Czubaty                                              mgr Michał Mydłowski 

 


