Program spotkania pracowników IAUW z członkami Komisji Dydaktycznej IAUW
W dniu 14 marca 2018 r.

Spotkanie odbyło się na prośbę grupy pracowników, skierowaną listem:

z Szanowna Pani Przewodnicząca,
w imieniu Koleżanek i Kolegów z Zakładu Paleolitu i Mezolitu, Zakładu Archeologii
Pradziejowej oraz Zakładu Archeologii Europy Starożytnej, którzy na prośbę Komisji
ds. dydaktycznych biorą udział w opracowywaniu sylabusów do nowego programu studiów,
zwracam się do Pani z prośbą o możliwość zaprezentowania naszych refleksji i propozycji
z tym związanych podczas spotkania zaplanowanego na 21 marca.
Aby w jak największym stopniu sprostać oczekiwaniom Komisji, tj. przedstawić możliwie
dopracowaną oraz spójną koncepcję owych sylabusów, zorganizowaliśmy kilka roboczych
spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele ww. Zakładów. W ich trakcie mieliśmy szansę
zastanowić się nie tylko nad listą konkretnych tematów dla poszczególnych zajęć
(w szczególności konwersatoriów „pradziejowych” oraz „laboratoriów”), ale również nad
szerszym kontekstem planowanych zmian programu studiów.
Będziemy wdzięczni za możliwość przedstawienia członkom Komisji najistotniejszych
refleksji oraz wniosków wypracowanych podczas tych spotkań.
Z poważaniem dr Michał Przeździecki
Spotkanie miało następujący przebieg:
1. Otwarcie spotkania przez przewodniczącą Komisji Dydaktycznej IAUW
2. Przedstawienie problemu, skierowanego do Komisji Dydaktycznej w związku
z propozycją nowego programu studiów
3. Dyskusja, w której wzięli udział:
Dyrekcja:
Dr M. Żuchowska
Uczestnicy spotkania:
Dr M. Przeździecki
Dr. A. Maciałowicz
Prof. B. Kontny
Dr hab. A. Cieśliński
Mgr A. Grabarek
Z ramienia Komisji Dydaktycznej:
Dr hab. Roksana Chowaniec
Dr hab. R. Karasiewicz – Szczypiorski

Dr M. Matera
Dr M. Starski
Dr A. Szela
Dr D. Zielińska
Dr hab. Renata Ciołek
4. Zamknięcie obrad podsumowaniem ustaleń
Podjęto decyzję o sprecyzowaniu na piśmie propozycji zmian grupy pracowników
w „propozycji nowego programu studiów”, wraz z uwzględnieniem punktacji ECTS
i pensumochłonności. Komisja Dydaktyczna przedyskutuje zaproponowane zmiany w ciągu
2 tygodni od momentu zgłoszenia owych propozycji.

Komisja Dydaktyczna IAUW wkrótce wystosuje list do pracowników IAUW w związku
z pracami nad nowym programem studiów.

Wszystkim uczestnikom spotkania Komisja Dydaktyczna IAUW składa podziękowania
za poświęcony czas, uwagi, rady, za obecność.

