Protokół
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego
w dniu 10 stycznia 2018 r.
PRZEWODNICZYŁ: prof. Maciej Mycielski, wice-przewodniczący Rady Naukowej IH UW
PROTOKOŁOWAŁ: mgr Michał Mydłowski, Sekretarz Rady Naukowej IH UW

Ad 1
Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa przyjęła następujący porządek dnia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przyjęcie porządku dziennego.
Komunikaty Dyrekcji.
Wniosek o otwarcie konkursu w zakładzie historii starożytnej.
Kwestie finansowe.
Studia podyplomowe - sprawy formalne.
Uchwała rekrutacyjna na rok 2019/20 i limity przyjęć w roku 2018/19.
Opłaty rekrutacyjne w IH UW.
Wolne wnioski.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 15 XI 2017.

Ad 2
Prof. Maciej MYCIELSKI poinformował Radę, iż 29 grudnia 2018 roku zmarła prof. Maria
Nietyksza, która całe życie zawodowe związała z Instytutem Historycznym. Zajmowała się
historią miast w XIX wieku, procesami urbanizacyjnymi i demograficznymi, oraz, w
późniejszym etapie życia, badaniami nad historią kobiet w XIX wieku. Zapamiętamy ją jako
osobę ciepłą i życzliwą. Prof. Maciej MYCIELSKI poprosił o minutę ciszy.
Ponadto prof. Maciej MYCIELSKI zwrócił się do przedstawicieli studentów o przedstawienie
kandydatur do komisji w ramach Rady Naukowej. Ponieważ kandydaci zaproponowani przez
studentów nie znajdowali się na sali prof. Roman Michałowskiego wniósł postulat o
przesunięcie głosowania na następne posiedzenie Rady argumentując, iż nie będzie głosował
na osoby, które na posiedzeniu nie wyraziły zgody na bycie kandydatami.
Wiceprzewodniczący zdecydował się przyjąć propozycję prof. Romana Michałowskiego i
przesunął głosowanie na lutowe posiedzenie.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, iż prof. Michał Tymowski
otrzymał nagrodę CLIO w konkursie monografii naukowej za pracę "Europejczycy i
Afrykanie, pierwsze odkrycia i kontakty". W kategorii edytorskiej nagrodę otrzymała książka

pod edycją prof. Piotra Węcowskiego. Ponadto wydziałową nagrodę CLIO otrzymał dr
Stanisław Adamiak, wyróżnienie natomiast dr hab. Konrad Bobiatyński. Niebagatelnym
sukcesem jest osiągnięcie studenta, Pana Krzysztofa Wałaszewskiego. Otrzymał on nagrodę
im. Rakowskiego w konkursie Polityki za pracę magisterską "Tysiąclatki: zbiórka społeczna,
propaganda, architektura, budownictwo, polityka (1956 - 1972)", którą napisał pod opieką dr
hab. Macieja Wojtyńskiego.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO pogratulował ponadto prof. Anecie Pieniądz za
otrzymanie nagrody ministra za aktywność w ramach prac w Narodowym Kongresie Nauki
oraz prof. Grzegorzowi Myśliwskiemu za otrzymanie medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, iż w tym roku dyrekcja zgłosiła trzy
kandydatury do nagrody rektora UW, która to nagroda ma formę czasowo zwiększonych
poborów. Za osiągnięcia naukowe zgłoszono dr hab. Krystynę Stebnicką oraz dr hab. Urszulę
Kosińską, natomiast w kategorii osiągnięć dydaktycznych zgłoszono dr Agnieszkę JaniakJasińską. Ponadto Instytut zgłosił następujących kandydatów do nagrody Prezesa Rady
Ministrów: za całokształt prof. Jerzego Kochanowskiego, dr hab. Konrada Bobiatyńskiego za
habilitację, oraz dr Jacka Kordela i dr Katarzynę Wagner za doktoraty.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO z przykrością poinformował o odejściu z pracy pana
Konrada Kwaczyńskiego, który pracował w naszej bibliotece. Zrezygnował on z końcem
listopada nie kryjąc, iż powodem rezygnacji były przyczyny finansowe. Jednocześnie prof.
Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zapewnił, iż dyrekcja otrzymała ustną zgodę Pani Dziekan
na otwarcie konkursu na następcę.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO wspomniał także, że otrzymał odpowiedź w sprawie
wniosku grupy pracowników administracji Instytutowej w sprawie podniesienia płac i
awansów. Podwyżka jest niemożliwa, bowiem pensje pracowników administracyjnych na
całym wydziale są na podobnym poziomie.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO podziękował za składanie sprawozdań kierownikom
grantów informując jednocześnie, że spotkał się z jedną odmową i będzie jeszcze rozmawiał
w tej sprawie z kierownikiem, który odmówił złożenia sprawozdania, bowiem w ocenie
dyrekcji odmowa jest niezasadna.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zaapelował do zebranych, by sprawdzili, czy
biogramy na stronie Instytutu są aktualne, i czy nie ma rzeczy, które należałoby dodać lub
usunąć. Do tego zwrócił się do pracowników, by używali do korespondencji uniwersyteckiej
maili z domeny uniwersyteckiej. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO ponadto wspomniał,
iż ma miejsce niestosowna sytuacja, w której dwóch pracowników używa adresów mailowych
z rozszerzeniem instytucji, która jest wobec nas konkurencyjna.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, iż do konkursu na stanowisko
asystenta w zakładzie historii XX wieku zgłosiło się 18 kandydatów, wśród których nie ma
cudzoziemców. Natomiast do konkursu, w ramach którego nie wskazano zakładu, do którego
trafi wyłoniony w konkursie pracownik zgłosiło się 15 osób. W ostatnim z konkursów, które

są w toku, na stanowisko asystenta w zakładzie NPH wpłynęło 5 kandydatur. W każdym z
konkursów komisja wskazała czterech kandydatów, którzy przeszli do drugiego etapu, w
ramach którego odbędzie się publiczny wykład.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, iż Instytut otrzymał 116 tysięcy
złotych na wydatki w zakresie indywidualizacji kształcenia studentów i finansowanie
projektów studenckich.
Prof. Piotr WĘCOWSKI poinformował, iż z tej puli 22 tysiące złotych będą przeznaczone na
projekty studenckie, a informacja o procedurach związanych z dofinansowaniami pojawi się
na stronie Instytutu.

Ad 3
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO na wniosek prof. Adama Ziółkowskiego otwiera
konkurs na zatrudnienie na w ramach grantu "Kryzys Imperium III wieku". Od kandydatów
wymagane są: stopień doktora nauk humanistycznych, udokumentowane doświadczenie w
pracy ze źródłami późno antycznymi, znajomość łaciny i greki oraz języków współczesnych,
znajomość późnej starożytności oraz historiografii późno antycznej, a także zdolność
prowadzenia badań i komunikowania ich rezultatu. Komisja składać będzie się z prof. Adama
Ziółkowskiego, prof. Pawła Janiszewskiego, dr Jakuba Urbanika (Wydział Prawa i
Administracji) oraz z sekretarza, którego jeszcze nie wybrano.

Ad 4
Prof. Aleksander WOLICKI przedstawił Radzie naukowej sprawozdanie z finansów Instytutu
(Aneks I). Podczas omawiania danych pokreślił, iż w ramach Badań Statutowych Instytut
poniósł wydatki, które normalnie nie są pokrywane z tych funduszy, takie jak finansowanie
remontu biblioteki, obsługa księgozbioru, zakup pasków magnetycznych, a także zakup
tonerów do drukarek i maszyn kserujących.

Ad 5
Prof. Aneta PIENIĄDZ poinformowała Radę o projekcie uporządkowania statusu niektórych
kierunków studiów podyplomowych. Instytut prowadzi nabór na trzy kierunki, ale oficjalni
ma otwartych siedem. Na cztery z nich nie jest prowadzona rekrutacja, bowiem Instytut nie
dysponuje kadrą do ich poprowadzenia, a ponadto nie ma potrzeby rynkowej, która
uzasadniałaby ich otwieranie. Prof. Aneta PIENIĄDZ poprosiła Radę o zaopiniowanie
następującego toku procedowania: Rada Wydziału złoży wniosek do Senatu, który po
zasięgnięciu opinii komisji senackiej podejmie decyzję o likwidacji tych kierunków. Prof.
Aneta PIENIĄDZ konsultowała decyzję z komisją dydaktyczną, która nie ma zastrzeżeń.

Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 6
Prof. Aneta PIENIĄDZ poinformowała zebranych, iż zmiany względem zeszłego roku są
minimalne, a najważniejszą z nich jest zmiana puli miejsc na studiach historia i kultura
Żydów. Drugą sprawą poruszoną przez prof. Anetę PIENIĄDZ była kwestia uchwały
rekrutacyjnej na rok 2019/20. W odpowiedzi na postulat rektoratu prof. Aneta Pieniądz
proponuje podniesienie progu punktowego z 30 do 40 punktów. Jak pokazała praktyka dla
Instytutu korzystniejsze jest przyjęcie lepszych kandydatów w pierwszej turze i posiadanie
większej puli miejsc w trakcie kolejnych tur, podczas których zgłaszają się kandydaci z
wysokimi wynikami matury.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 7
Prof. Piotr WĘCOWSKI poprosił o zaakceptowanie przez Radę rozesłanej wcześniej tabeli
opłat za studia. Tabela była konsultowana z samorządem studentów i komisją dydaktyczną i
została przez oba te ciała zatwierdzona.
Rada Naukowa przyjęła wniosek do akceptującej wiadomości.

Ad 8
Brak wolnych wniosków.

Ad 9
Na wniosek WICEPRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa Instytutu Historycznego
przyjęła protokół z dnia 15 XI 2017.

Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IH UW

dr hab. Maciej Mycielski

Sekretarz Rady Naukowej

mgr Michał Mydłowski

