Protokół
posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Historycznego
w dniu 16 maja 2018 r.

PRZEWODNICZYŁ: prof. Jarosław Czubaty, 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. Przyjęcie porządku dziennego.
2. Komunikaty Dyrekcji.
3. Informacje finansowe,
4. Sprawozdanie z dorocznego spotkania dyrektorów instytutów historii i
dziekanów wydziałów historycznych.
5. Wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 11 IV 2018.

Ad 2
Prof. Jarosław CZUBATY przed oddaniem głosu Dyrekcji poinformował Radę o tym, że
uchwała w sprawie zmian w systemie informacyjno-bibiliotecznym straciła na aktualności z
uwagi na to, iż dzień po jej uchwaleniu na spotkaniu dyrektorów bibliotek z władzami BUW
zapadły ustalenia odnośnie procedur zakupu książek, udostępniania ich czytelnikom oraz
wyznaczono przedstawicieli, którzy będą pośrednikami w rozmowach między dyrekcja BUW
a dyrektorami bibliotek. W związku z tym wraz z P. Ewą Szutkowską prof. Jarosław Czubaty
podjął decyzję o nie przesyłaniu uchwały do Dziekana.

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę o tym, że P. Paweł Derecki do końca
następnego tygodnia będzie na zwolnieniu lekarskim. To, w połączeniu z odejściem P.
Karoliny Koper do Wydziału Artes Liberales, który zaoferował jej lepsze warunki finansowe,
spowodowało, że Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO sam przejął tymczasowo obowiązki
pracowników sekretariatu.

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przeprosił za wszelkie

niedogodności związane z tą sytuacją.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o dwóch sukcesach pracowników
Instytutu. Prof. Dariusz Kołodziejczyk otrzymał grant OPUS w ramach konkursu grantów
Narodowego Centrum Nauki. Ponadto prof. Jerzy Kochanowski otrzymał nagrodę polityki za
książkę "Rewolucja międzypaździernikowa: Polska 1956-1957".
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, że 24 kwietnia odbył się dzień
otwarty na Uniwersytecie Warszawskim, podczas którego studenci oraz pracownicy
Instytutu, zwłaszcza p. Iga Bukowska, aktywnie działali na rzecz promowania Instytutu
Historycznego.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę o tym, iż w dniach 6-8 kwietnia w
Instytucie odbędzie się konferencja interdyscyplinarna "Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie
władców w dawnej Polsce". Konferencja organizowana jest wspólnie przez IH UW i IHS UJ i
odbędzie się w Sali Kolumnowej.
Prof. Aleksander WOLICKI poinformował, że do końca roku odbyć się mają ćwiczenia
przeciwpożarowe. Pracownicy o terminie poinformowani zostaną z wyprzedzeniem.
Prof. Maciej MYCIELSKI przedstawił Radzie efekt spotkania komisji budżetowo-finansowej.
Udało się stworzyć algorytm, który będzie wprowadzany stopniowo z uwagi na instytut
muzykologii, który, przy nagłym wprowadzeniu nowego systemu podziału pieniędzy z BSt,
znalazłby się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Wg nowego algorytmu Instytut
Historyczny otrzymywał będzie 33,5% BSt przeznaczonych dla Wydziału.

Ad 3
Prof. Aleksander WOLICKI poinformował Radę, że Instytut będzie szukał oszczędności
finansowych. Pomysłem, który jest wart głębszego zastanowienia się jest prowadzenie zajęć
dla studiów podyplomowych i zaocznych obu stopni razem, by co drugi weekend Instytut nie
musiał funkcjonować w całości. Trudno będzie znaleźć inne możliwe źródła oszczędności,
bowiem trudno oczekiwać zmniejszenia oferty dydaktycznej, a to dydaktyka pochłania
zdecydowaną większość funduszy.
Prof. Aleksander WOLICKI poinformował, że z BSt na rok 2017 nie da się kupić regałów, na
które zamówienie składały dwa zakłady. Z BSt możliwe jest kupowanie za to biurek i krzeseł.
Ponadto, z uwagi na niedostępność niektórych pozycji książkowych, okazało się, że niektóre
zespoły badawcze wciąż mają fundusze, które powinny być jak najszybciej spożytkowane.
Prof. Aleksander WOLICKI poinformował, że zostało 288 tysięcy złotych z puli konferencyjnowydawniczej. W ramach tych pieniędzy może uda się kupić, dzięki wykorzystaniu procedur
związanych z subwencją rektorską, bramki do lektorium i skaner wielofunkcyjny.
Prof. Marek JANICKI spytał, czy istnieje możliwość, w ramach zaplanowanych na najbliższy
czas zakupów meblowych do lektorium, kupienia regału na mapy, które w obecnych
warunkach niszczą się.
Prof. Aleksander WOLICKI powiedział, że istnieje taka możliwość i zaprosił prof. Marka
Janickiego na spotkanie dzień po radzie, na którym będą poruszane kwestie regałów z osobą
za nie odpowiedzialną.

Ad 4
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o swoim udziale w dorocznym spotkaniu
dyrektorów instytutów historycznych i dziekanów wydziałów historycznych. Tegoroczne
spotkanie zdominowane zostało przez trzy tematy. Pierwszym z nich było miejsce historii i
sytuacja wydziałów historycznych w związku z nową ustawą o nauce i szkolnictwie wyższym,
drugim tematem była zmiana zasad nauczania pedagogów historycznych. Ostatnim tematem
były zmiany w parametryzacji i kategoryzacji nauki.

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO powiedział, że ton rozmów dotyczących pierwszej kwestii
był dramatyczny i częściowo wynikał z tego, że taki ton przyjął prof. Krzysztof Mikulski, który
rozpoczynając dyskusję odwołał się do ekspertyzy Polskiego Towarzystwa Historycznego,
której jest współautorem. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przyznał, że rozumie obawy
małych ośrodków, natomiast sam starał się zwrócić uwagę na pozytywne aspekty ustawy,
takie jak możliwość zmiany systemu studiowania z 3+2 na inny dwustopniowy bądź jednolity.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, że w kwestii kształcenia przyszłych
nauczycieli nie ma stanowiska i wierzy, że instytutowi specjaliści od dydaktyki lepiej będą
potrafili odnieść się do kwestii, które zostały poruszone na spotkaniu.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zasygnalizował Radzie, że kwestię parametryzacji będzie
jeszcze poruszał na następnym posiedzeniu, bowiem jest to sprawa bardzo istotna dla
Instytutu. W związku ze zmianą systemu, według którego odbywać się będzie przyszła
parametryzacja

Instytut

musi

zastanowić

się

nad

działaniami

adaptacyjnymi.

Rozmowa z ekspertami Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych pokazała problem całego
środowiska historyków uniwersyteckich, bowiem przedstawiciele KEJN zwrócili uwagę na
fakt, że część monografii, które zgłaszane są przy parametryzacji nie ma zbyt wysokiej
wartości naukowej, ponieważ, zdaniem przedstawicieli KEJN, proces recenzyjny niektórych
pozycji nie jest dostatecznie surowy.
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że wraz z dr. Bobiatyńskim przygotowują
analizę modelu publikacyjnego Instytutu Historycznego w ostatniej dekadzie, na podstawie
którego możliwa będzie dyskusja o nowych przepisach dotyczących parametryzacji i o tym,
jak należy się do nich zaadaptować.
Ad 5
Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o odbywających się 14 i 15 czerwca
uroczystościach z okazji 50lecia nauczania historii na Uniwersytecie Białostockim, podczas
których odbędzie się uroczyste nadanie doktoratu honoris causa prof. Ewie WpiszyckiejBravo.

Ad 6

Prof. Urszula KOSIŃSKA zgłosiła poprawkę do protokołu, która ma na celu zmianę trybu
jednej jej wypowiedzi na przypuszczający, gdyż aktualna forma w protokole nie oddaje
intencji prof. Urszuli Kosińskiej.
Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa Instytutu Historycznego przyjęła protokół
z posiedzenia z dn. 11 IV 2018

PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Rady Naukowej IH UW

Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. Jarosław Czubaty

mgr Michał Mydłowski

