
PROTOKÓŁ 

Zebranie KOMISJI DYDAKTYCZNEJ IAUW  w dniu 23.10.2018 

W sprawie PROJEKTU  nowego programu studiów 

 

1. Lista obecności  

 

Nieobecni:  

Dr hab. Dariusz Szeląg – uspr. (urlop naukowy, wykopaliska) 

Dr hab. Miłosz Giersz – uspr. (wykopaliska) 

Na spotkanie zostały zaproszone ponadto następujące osoby: Dyrektor do spraw studenckich IAUW, 

dr Marta Żuchowska, prof. UW Arkadiusz Sołtysiak oraz dr hab. Anna Wodzińska.  

 



Spotkanie odbyło się w celu naświetlenia członkom KD sytuacji po wdrożeniu nowej ustawy o 

szkolnictwie wyższym.  Sytuację przedstawiła pani Dyrektor ds. studenckich M. Żuchowska.  

Ustawa, a zwłaszcza reforma Uniwersytetu nakładają na nas obowiązek zmian. Pani Dyrektor 

stwierdziła, że programy studiów będą zatwierdzane w tym samy czasie co statut uczelni, a 

struktura pionu dydaktycznego UW jest w tej chwili nadal niejasna. BSS obiecuje, że wytyczne 

dostaniemy na przełomie października i listopada, zaś projekt musimy zatwierdzić najpóźniej 

na styczniowej Radzie Wydziału. Daje nam to czas do połowy grudnia na pracę, którą trzeba 

będzie zatwierdzić na Radzie Naukowej IAUW. Jednym z koniecznych elementów zmian jest 

nowe zdefiniowanie efektów uczenia się dla kierunków studiów oraz opracowanie 

procentowego przyporządkowania punktów ECTS do zdefiniowanych przez ministerstwo 

dyscyplin w obrębie każdego kierunku. 

Jak nas poinformowano, wobec przeprowadzanych już prób zmiany programu studiów, jest to 

dobry moment na wprowadzenie ewentualnych zmian.  

Obecni na spotkaniu przedyskutowali krótko i zwięźle sytuację. Wobec tego, że pracowaliśmy 

nad jednym projektem programu studiów, rozważono potrzebę kontynuowania prac. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie czy KD zgadza się na przyjęcie zaproponowanego 

projektu programu studiów. Decyzję podjęto jednogłośnie : 13 – tak, 0 – nie, 0 – wstrzym. Tym 

samym stwierdzono, że Komisja Dydaktyczna chce pracować nad zaproponowanym już 

projektem programu studiów. Obecni autorzy projektu programu, tj dr hab. Roksana 

Chowaniec, dr Marcin Matera, dr Michał Starski oraz prof. UW Arkadiusz Sołtysiak, zgodzili 

się podjąć dalsze prace nad programem studiów, przede wszystkim dla II i III roku studiów 

licencjackich. Postanowiono nie zmieniać na razie programu studiów magisterskich oraz 

anglojęzycznych, ponieważ program ten przeszedł ostatnio pewnie modyfikacje i na razie nie 

jest konieczna zmiana.  

Stwierdzono, że konsultacje z pozostałymi członkami KD oraz pisanie sylabusów będą 

odbywać się mailowo, co znacznie usprawni prace. Określono termin zaprezentowania projektu 

programu studiów na posiedzeniu Rady Naukowej IAUW najpóźniej w listopadzie - grudniu 

2018 roku.  

 

Protokołowała  

Dr hab. Renata Ciołek 


