
 

 

Spotkanie otwarte KD IAUW 

w dniu 20 listopada 2018 r. 

PROTOKÓŁ 

 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca KD, Renata Ciołek, o godzinie 11.25. Lista obecności wg 

załącznika (pdf – niżej). W spotkaniu uczestniczyli członkowie Komisji Dydaktycznej oraz 

pracownicy Instytutu Archeologii UW nie należący do KD. Przewodnicząca przedstawiła cel 

spotkania: spotkanie poświęcone było wyłącznie konsultacji nad projektem nowego programu 

studiów licencjackich. Nikt nie zgłosił potrzeby dyskusji nad innymi tematami. 

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Michał Starski. Posiłkując się prezentacją PPT zreferował 

założenia programowe projektu nowego programu studiów licencjackich, nad którym 

członkowie Komisji Dydaktycznej prowadzili prace i konsultacje przez ostatnie 1.5 roku.  

M. Starski przedstawił główne mankamenty obecnego programu studiów (informacje tu 

zamieszczone pochodzą z prezentacji autorstwa M. Starskiego) 

- Duży stopień odchodzenia studentów po I roku studiów 

- Mało atrakcyjny i mało aktualny (nowatorski) program studiów  

- Ograniczona możliwość indywidualnej pracy ze studentami 

- Mało zajęć warsztatowych, fachowych 

- Powtarzanie się elementów programu na niektórych zajęciach (metodyka, wstęp) oraz 

między wykładami a ćwiczeniami (zarysy) 

- Rozdrobnienie bloków i proseminariów, przy braku rozróżnienia zajęć pomocniczych, 

a niekiedy i kierunkowych. 

Następnie zreferował dane statystyczne:  

 

oraz przedstawił główne powody zmian w programie studiów. Są to: 



 

 

- chęć odejścia od powtarzania przekazywanej wiedzy o różnym stopniu trudności na 

kolejnych latach 

- uwzględnienie nowych kierunków badań w archeologii oraz funkcjonowania 

społecznego archeologii 

- umożliwienie pracy indywidualnej ze studentami oraz wzmocnienie roli tutora w 

kształceniu 

- położenie nacisku na prowadzenie zajęć warsztatowych 

- konsolidacja specjalności w celu zapewnienia studentom dyskusji oraz pozyskania 

szerszej perspektywy i konsultacji podczas przygotowania prac dyplomowych, przy 

jednoczesnym rozróżnieniu zajęć specjalizacyjnych 

 

Główne idee zmian programu studiów: 

- identyfikacja podstawowych potrzeb studenckich, które są różne: od czysto 

akademickich (naukowych), przez zawodowe (metodyczne), po badawcze 

(technologie) i prawno-muzealne – tzw. moduły. 

- już pod koniec I roku studenci będą mieli możliwość wyboru - przy ścisłej konsultacji 

z tutorem - różnych zajęć, tak, aby zrealizować niejako własny program studiów. 

Program daje wybór szerokiej palety zajęć z tzw. modułów, a nie ogranicza się tylko w 

obrębie specjalności (obecnie bloków).  

- podkreślenie roli pracy indywidualnej ze studentami na każdym etapie, czyli od 

konsultacji w doborze zajęć/modułów po pracę licencjacką.  

- mimo dużej dowolności w programie założone jest obowiązkowe minimum dla 

wszystkich studentów. 

- „Pierwszy rok to poznawanie archeologii, drugi rok to nauka bardziej specjalistycznych 

zagadnień, trzeci rok to szlifowanie zdobytych umiejętności i praca dyplomowa”. 

- istotny jest podział na cykle semestralne kształcenia, co umożliwi rozłożenie ciężkości 

egzaminów, przy jednoczesnej możliwości podejmowania szybszych decyzji odnośnie 

toku studiów  

       I semestr – czym jest archeologia, wprowadzenie 

       II semestr – czym jest archeologia, podstawy warsztatowe (decyzje) 

       III semestr – wybór ścieżki specjalizacyjnej, zag. wprowadzające 

       IV semestr – wybór ścieżki specjalizacyjnej, zag. problemowe 

       V semestr – wybór tematu pracy dyplomowej, zajęcia uzup. 

       VI semestr – pisanie pracy dyplomowej 

Skan z prezentacji M. Starskiego: 
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Zabierały głos następujące osoby w następujących sprawach: 

Roksana Chowaniec - uzupełnienie wypowiedzi M. Starskiego.  Zwróciła uwagę na 

konieczność zmian również w charakterze i metodyce zajęć. Stąd w propozycji nowego 

programu studiów pojawia się zwiększona liczba zajęć o charakterze konwersatoryjnym i 

ćwiczeniowym, która - ze względu na kontrolowaną obecność, ale przede wszystkim 

zmniejszenie grup studenckich, ma za zadanie zmotywować studentów do uczestnictwa w 

zajęciach. Obecnie gros studentów I i II roku nie uczestniczy w dużych wykładach.  

Andrzej Szela: uważa, iż efekt może być przeciwny, czyli odpływ studentów 

Karolina Blusiewicz: zwróciła uwagę, że bezpośredni kontakt z prowadzącym w mniejszych 

grupach może zmotywować i zachęcić studentów do chodzenia i uczestnictwa w zajęciach 

charakterze konwersatoryjnym i ćwiczeniowym 

Marta Żuchowska: poparła zdanie Roksany Chowaniec 

Marcin Matera: dodał, że zasadniczo studia na kierunku Archeologia nie nakładają na  studenta 

wielu zajęć obowiązkowych i nasze studia są wyjątkowo liberalne, więc zwiększenie ilości 

zajęć obowiązkowych może mieć tylko charakter mobilizujący 

Większość z obecnych poparła zdanie, że zwiększenie ilości zajęć, na których obecność jest 

obowiązkowa, może bardziej zdyscyplinować studentów. 

 

Następnie poruszono sprawę studiów anglojęzycznych: 

Marta Żuchowska: brakuje zajęć do wyboru na studiach anglo  



 

 

Roksana Chowaniec: studia anglojęzyczne mogą być doskonałą reklamą naszego instytutu 

(przy dość dużej w chwili obecnej liczbie studentów przybywających także w ramach 

rozmaitych stypendiów, w tym Erasmus, UNESCO), dlatego warto zadbać o ten tok studiów.  

Arkadiusz Sołtysiak: opowiedział się za uelastycznieniem zajęć: nie narzucać z góry ram dla 

poszczególnych zbiorów zajęć, ale pozwolić by miały one różne objętości, np. 90 godzin 

wykładu, 30 ćwiczeń, czy konwersatoria. Uważa on, że listę zajęć można dostosowywać do 

zapotrzebowania.  

Marta Żuchowska wyraziła sprzeciw, argumentując: 1). Dowolność powoduje liczne konfuzje 

i studenci nie wiedzą co mają zaliczać. W wielu przypadkach mając zbyt duży wybór student 

może się pogubić. Program musi być jasny i klarowny: 2). Punkty ECTS wymuszają liczbę 

godzin dla konkretnych typów zajęć. 

Michał Starski przypomniał, że ideą nowego programu studiów jest utworzenie instytucji tutora 

(opiekuna studenta). Student będzie miał obowiązek przedyskutować swój program studiów z 

opiekunem, zaś opiekun będzie miał obowiązek udzielić mu rad i wskazówek, aby dostosować 

program studenta do jego zainteresowań i zapotrzebowania.  

Przeprowadzono krótką dyskusję nad kwestią zastąpienia kategorii zajęć ćwiczeń przez 

konwersatoria, zakończoną puentą, że należy iść w kierunku zamiany zajęć na rzecz 

konwersatoriów, które są formą elastyczną, nienarzucającą formuły ich prowadzenia oraz 

dającą dużą dowolność prowadzącemu.  

Przewodnicząca, Renata Ciołek zarządziła głosowanie nad projektem programu studiów. 

Celem tego głosowania było wysondowanie jaki jest stosunek wszystkich uczestników 

spotkania do zaprezentowanego projektu nowego programu studiów licencjackich. 

Podczas głosowania obecnych było 13 osób. Głosowanie było jawne, głosowano przez 

podniesienie ręki. 

Wynik głosowania: za – 13 głosów, przeciw – 0, wstrzymujące - 0. 

Michał Starski podsumował, że autorzy projektu programu studiów uzyskali zielone światło 

dla dalszych prac.  

Ustalono schemat dalszego postępowania: wprowadzenie poprawek, rozesłanie propozycji 

nowego programu studiów licencjackich do członków Rady IAUW, konsultacje i dyskusje 

podczas Rady IAUW 5 grudnia. 

W międzyczasie prowadzone będą konsultacje z potencjalnymi pracodawcami i 

interesariuszami (Muzea, NID, Fundacje, etc.) w  celu uzyskania opinii na temat nowego 

programu studiów. 

Spotkanie zakończyło się ok. 12.45.  

Protokołowała 

Renata Ciołek 

 

 



 

 

 


