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Szanowni Państwo, 

 

Dziękujemy za wykazane zainteresowanie propozycją nowego programu studiów na kierunku 

archeologia i za przekazane sugestie. Po zapoznaniu się z nimi i dyskusji na ten temat chcę 

poinformować, że Komisja Dydaktyczna większością głosów negatywnie zaopiniowała 

Państwa propozycje. Mamy uprawnienia jedynie do wydawania opinii i tak prosimy przyjąć 

niniejszą odpowiedź.  

Naszym zdaniem, proponowany przez Państwa program wraca do systemu wykład - 

ćwiczenia, tyle że z zastosowaniem innego nazewnictwa: konwersatorium - laboratorium. 

Uzyskaliśmy informację od Pani Dyrektor ds. Studenckich dr Marty Żuchowskiej, że na 

Uniwersytecie „dyskutowany jest projekt zmian programowych zakładających, iż I rok 

studiów będzie rokiem przygotowawczym w zakresie szerzej zdefiniowanych dyscyplin - 

obszaru nauk historycznych, społecznych itp., a specjalizację (np. archeologię) będą wybierali 

studenci dopiero na II roku”. Według naszej opinii, zaproponowany przez Państwa program 

nie jest dostosowany do nowych wymogów, nie daje też równowagi czasochłonności dla 

poszczególnych specjalizacji. Może też znacznie przekroczyć możliwości przyswojenia 

wiedzy przez studenta I roku. Ponadto Samorząd Studentów IAUW wydał stanowczą opinię 

przeciwko likwidacji przedmiotu ,,Źródła wiedzy o przeszłości”. Ich zdaniem (cytat) 

„poznanie istoty źródeł, tego, jak z nich korzystać jest kluczowe dla ich efektywnego 

używania w przyszłych pracach, w tworzeniu swojego poglądu co do przeszłości. Wydaje 

nam się, że aktualnie studenci mają spory problem z krytyką źródeł, a takie zajęcia już na 

samym początku mogłyby nauczyć pewnego sceptycyzmu”. Tematyka tych zajęć wpisuje się 

także w ogólnohumanistyczny sznyt programowych reform planowanych na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Uważamy też, że zaczynanie studiów od "identyfikowania oraz charakteryzowania 

przewodnich form zabytków archeologii pradziejowej i historycznej, wraz ze wskazaniem ich 

właściwej (ogólnej) atrybucji kulturowo-chronologicznej" jest spojrzeniem z perspektywy 

naukowców, a nie studenta, który dopiero zaczyna się wdrażać w trudne tajniki archeologii i 

typologii. Na warsztatach projakościowych na UW wielokrotnie zwracano uwagę na to, by na 



wiele spraw patrzeć z punktu widzenia studenta. Uważamy, że Państwa propozycja nie 

spełnia tego warunku.  

Jednakże znajdujemy pozytywne aspekty Państwa propozycji. Wiadomo, że nowa 

ustawa o szkolnictwie wyższym wymusi na nas wprowadzenie nowego programu studiów. 

Dlatego też prace nad nowym programem studiów to nie jest kwestia dobrej woli osób, które 

poświęcają swój czas i energię, a raczej stanowcza konieczność. W świetle nowej ustawy 

(która zapewne wejdzie w życie od nowego roku akademickiego) konieczna będzie jeszcze 

większa liberalizacja programu, bez względu na naszą opinię na ten temat. Dlatego 

wychodzimy do Państwa z propozycją przedstawienia Państwa wizji programu studiów na 

forum Rady Naukowej IAUW. Proponujemy, by na posiedzeniu Rady Naukowej IAUW 

przedstawione zostały dwa projekty, obejmujące program od I roku do przynajmniej III roku 

studiów licencjackich. Poprosimy Państwa o przygotowanie prezentacji Państwa projektu 

(zwracamy jednak Państwa uwagę że musi być to projekt, a nie zmiany w analizowanym już 

projekcie) do przedstawienia na Radzie Naukowej IAUW. W ten sposób jeden z projektów 

programu studiów otrzyma legitymację RNIAUW do dalszych prac, a wytypowana w ten 

sposób grupa motywację do dalszych prac nad nowym programem. Jeśli Rada Naukowa 

IAUW przegłosuje Państwa propozycję, Komisja Dydaktyczna zaprzestanie prac, a nowym 

programem studiów zajmiecie się wyłącznie Państwo. Każdy bowiem może taki projekt 

zgłosić. Komisja Dydaktyczna jedynie go opiniuje. 

Proszę pamiętać, że na Radzie Naukowej należy przedstawić projekt programu 

studiów przynajmniej dla studiów licencjackich (trzech lat studiów), lub najlepiej dla całych 

pięciu lat studiów. Grupa robocza, która uzyska od RNIAUW mandat, zobowiąże się tym 

samym do prac nad całym nowym programem studiów na kierunku archeologia, nie tylko dla 

I roku. 

Pilnie prosimy o sugestię, kiedy Państwu bardziej odpowiada wystąpienie na Radzie 

Naukowej. Proponujemy 13 czerwca albo pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IAUW w 

nowym roku akademickim, czyli we wrześniu / październiku (?). Prosimy jednakże o jasne i 

wiążące zadeklarowanie, czy i kiedy Państwo chcecie przedstawić swoją wizję programu 

studiów. 

 

Z poważaniem 

 


