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Instytut Archeologii       Warszawa, 13.06.2018 r. 

Uniwersytet Warszawski 

w miejscu 

 

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego, dnia 13.06.2018 r. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył 

posiedzenie i odczytał porządek obrad: 

 

1. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia  

2. informacja o bieżącej sytuacji Instytutu 

3. sprawy „Światowita” 

4. sprawy personalne 

5. sprawy dydaktyczne 

6. wolne wnioski 

 

Rada jednomyślnie zaaprobowała porządek obrad. 

 

Ad. 1) 

Rada Naukowa jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia w dniu 

16.05.2018 r. 

 

Ad. 2) 

Dyrektor Instytutu Archeologii UW dr hab. Krzysztof Jakubiak poinformował o sytuacji 

magazynu zabytków. Dotychczasowy magazyn Instytutu w Bocheńcu zostanie zlikwidowany. 

Prowadzone rozmowy z władzami dzielnicy Praga Północ doprowadziły do zaoferowania IA 

lokalu przy ul. Smyczkowej, nadającego się na magazyn oraz pracownie. 

W związku ze zbliżającą się przerwą wakacyjną Dyrektor IA powiadomił, że podanie o 

urlop wypoczynkowy należy składać co najmniej miesiąc przed planowanym urlopem, ze 

względu na system SAP. 

Dyrektor Jakubiak przypomniał również o wprowadzeniu przepisów RODO i 

zaapelował o stosowanie zasady „czystego biurka”. Oznajmił, że Dyrekcja sfinansuje 

naprawy szaf i biurek z zamykanymi drzwiami i szufladami oraz wyposażenie w zamki mebli 

zgodnie z zapotrzebowaniem.  

 

Następnie głos zabrał Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski, który poinformował o 

nadchodzącej inwentaryzacji w Instytucie. W związku z tą sytuacją cały sprzęt wypożyczony 

poza Instytut musi zostać w nim zgromadzony w październiku. Dyrektor oznajmił, że będą 

podpisywane umowy na korzystanie ze sprzętu o dużej wartości. 

Dyrektor Starski powiedział również o trwających przygotowaniach do stworzenia nowej 

strony internetowej Instytutu. Dotychczas zgłosiły się trzy firmy. 

Na zakończenie Dyrektor poinformował, że odwołanie od przyznania kategorii A dla 

Instytutu Archeologii zostało odrzucone. 

 

Ad. 3) 

 Redaktor ‘Światowita” dr hab. Jerzy Żelazowski oznajmił, że na stronie internetowej 

Instytutu Archeologii została umieszczona informacja o naborze artykułów do „Światowita”. 

Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski wyraził obawę, że nikt się o tym 

nie dowie i należy rozesłać to zawiadomienie w wiele miejsc. Zaapelował też do 
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pracowników Instytutu o pomoc w upowszechnieniu tej informacji w środowisku 

branżowym. 

 

Ad. 4) 

Nie zgłoszono żadnych spraw personalnych. 

 

Ad. 5)  

Rada zapoznała się ze zgłoszonymi tematami prac dyplomowych, przygotowywanych w 

Instytucie Archeologii i przyjęła je do wiadomości. 

 

Przewodniczący Rady Naukowej IA przedstawił wniosek dr hab. Joanny Piątkowskiej-

Małeckiej o wyznaczenie dr. M. Starskiego na recenzenta dwóch prac magisterskich w 

związku z jego kompetencjami w obszarze tematycznym tych prac. Rada poparła wniosek 

przy jednym głosie wstrzymującym się. 

Przewodniczący Rady przedstawił wniosek dr hab. Radosława Karasiewicza-

Szczypiorskiego o wyznaczenie dr. Sławomira Wadyla na promotora trzech prac 

magisterskich przygotowywanych w ramach Studium Zaocznego IA, co uzasadnione było 

brakiem samodzielnych pracowników kompetentnych w zakresie tematyki tych prac a 

zarazem wysokimi kwalifikacjami w tym zakresie dr S. Wadyla. Rada poparła wniosek przy 

jednym głosie wstrzymującym się. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek Martina Grzymskiego o 

wyznaczenie dwóch opiekunów jego pracy magisterskiej pisanej w ramach studium 

anglojęzycznego (dr hab. Anny Wodzińskiej i dr hab. Mahmouda el Tayeba). Rada poparła 

wniosek jednogłośnie. 

Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska omówiła sprawę niewielkiej liczby prac 

licencjackich, jakie mają być złożone w tym roku, co grozi bardzo niewielkim naborem na 

studia magisterskie i zarazem obniżeniem limitów miejsc na tych studiach. 

Dyrektor Żuchowska przedstawiła projekt drobnych zmian w programie studiów 

anglojęzycznych oraz polskojęzycznych, usuwających niekonsekwencje i dostosowujących te 

programy do obowiązujących przepisów. Rada przegłosowała projekty zmian w dwóch 

oddzielnych głosowaniach dotyczących odpowiednio studiów anglojęzycznych i 

polskojęzycznych. W obu przypadkach projekty zostały przyjęte przy jednym wstrzymującym 

się głosie. 

Dyrektor ds. studenckich przedstawiła także projekt zmian w „Szczegółowych zasadach 

studiowania na WH UW”. Projekt ten został już przedyskutowany i przegłosowany w czasie 

ostatniego posiedzenia Rady Wydziału, ale nie był dotychczas omawiany w Instytucie 

Archeologii UW. Rada przyjęła projekt do wiadomości. 

 

Ad. 6)  

Mgr. Marcin Wagner krótko poinformował o przebiegu Pikniku Naukowego Polskiego 

Radia i podziękował wszystkim kołom naukowym, które włożyły swój wkład w organizację 

wioski archeologicznej i prowadziły liczne zajęcia i prezentacje. 

 

Następnie przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił 

zakończenie obrad. 

 

Protokołowała: 

Marzena Łuszczewska  


