
Uniwersytet Warszawski 

HISTORIA 

 

Wtorek, 26.11.2019.   

Godzina Zadanie ZO PKA Przedstawiciele uczelni sala 

19.00 Robocze spotkanie Zespołu   cały zespół  ------------------------------- Hotel 

Środa, 27.11.2019   

9.00 - 9.30 Spotkanie z władzami Uczelni   cały zespół    

9.30 -11.30 Spotkanie z osobami odpowiadającymi za prowadzenie kierunku studiów.   cały zespół 

 

Dyrektor IH dr hab. Łukasz 

Niesiołowski-Spano, z-ca dyrektora ds. 

studenckich dr hab. Marek Pawełczak, 

Kierownik Studium Zaocznego IH dr 

hab. Aneta Pieniądz, poprzedni  z-ca 

dyrektora ds. studenckich (l. 2016-2018) 

dr hab. Piotr Węcowski, Koordynator 

specjalizacji archiwalnej prof. dr hab. 

Alicja Kulecka, Koordynator 

specjalizacji nauczycielskiej dr Piotr 

Kroll 

D (IV p.) 

11.30-12.30 Spotkanie ze studentami kierunku 

 
 ekspert ds. 

studenckich 

Spotkanie otwarte dla studentów 
17 (III p.) 

11.30-12.30 Spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na kierunku 

(bez kadry kierowniczej) 
 eksperci  

merytoryczni, 

 przewodniczący 

Spotkanie otwarte dla pracowników (z 

wyjątkiem osób odpowiedzialnych za 

prowadzenie kierunku studiów) 
A (II p.) 

12.30-13.00 Spotkanie z kołami naukowymi  ekspert ds. 

 studenckich 

Studenckie Koło Naukowe Historyków 

UW, Studencki Klub 

Międzyepokowych Badań 

Historycznych UW, Studenckie Koło 

Dydaktyki Historii, Studenckie Koło 

Judaistów UW 

17 (III p.) 

12.30-13.15 Spotkanie z osobami odpowiadającymi za wewnętrzny system zapewniania 

jakości 
 przewodniczący 

zespołu 

 ekspert 2 

Członkowie Komisji Dydaktycznej 

IHUW, przedstawiciele Wydziałowego 

Zespołu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia WH UW 

A (II p.) 

13.00-13.30 Spotkanie z przedstawicielami samorządu studentów 

 
 ekspert ds. 

studenckich 

Przedstawiciele samorządu WHUW 
C (IV p.) 



13.30-14.15 Spotkanie w zakresie wsparcia udzielanego studentom (Biuro Karier, osoba 

odpowiedzialna za wsparcie osób z niepełnosprawnościami) 
 ekspert ds. 

 studenckich 

Anna Szymańska (BON,)  Marta 

Piasecka (Biuro Karier UW) 
C (IV p.) 

14.15-15.15 Przerwa obiadowa    

15.15 Przegląd infrastruktury  ekspert 2 Z-ca dyrektora ds. ogólnych IHUW, dr 

hab. Aleksander Wolicki 

Spotkanie przy 

szatni w 

budynku IH 

16.00-17.00 Spotkanie z reprezentantami otoczenia społeczno-gospodarczego  cały zespół Przedstawiciele, szkół, archiwów, 

muzeów, IH PAN 
A (II p.) 

17.00-19.00 Praca własna ekspertów Zespołu Oceniającego PKA  - D (IV p.) 

20.00 Spotkanie wewnętrzne Zespołu Oceniającego PKA  –cały zespół ----------------------------- Hotel 

Czwartek, 28.11.2019.   

9.00-10.00 

 

Spotkanie z osobami odpowiadającymi za praktyki studenckie – ekspert 1 Koordynator specjalizacji archiwalnej 

prof. ucz., dr hab. Alicja Kulecka, 

Koordynator specjalizacji 

nauczycielskiej dr Piotr Kroll  

C (IV p.) 

9.00-10.00 Spotkanie z osobami odpowiadającymi za program Erasmus+ – ekspert 2 Pełnomocnik Dyrektora IH ds. 

kontaktów zagranicznych i 

popularyzacji nauki dr Dobrochna 

Kałwa, Koordynator ds. Mobilności (w 

tym program LLP Erasmus) 

dr Igor Chabrowski 

       15 (III p.) 

10.00 Spotkanie wewnętrzne Zespołu Oceniającego PKA w celu podsumowania 

ocenianych kryteriów, sformułowania wstępnej oceny oraz przedstawienia 

uwag i spostrzeżeń, a także zaleceń i dobrych praktyk; 

– cały zespół - D (IV p.) 

11.00. Spotkanie podsumowujące z osobami odpowiedzialnymi za kierunek – cały zespół Dyrektor IH dr hab. Łukasz 

Niesiołowski-Spano, z-ca dyrektora ds. 

studenckich dr hab. Marek Pawełczak, 

Kierownik Studium Zaocznego IH dr 

hab. Aneta Pieniądz, poprzedni  z-ca 

dyrektora ds. studenckich (l. 2016-

2018) dr hab. Piotr Węcowski, 

Koordynator specjalizacji archiwalnej 

prof. dr hab. Alicja Kulecka, 

Koordynator specjalizacji 

nauczycielskiej dr Piotr Kroll 

D (IV p.) 

12.00 Spotkanie podsumowujące z władzami Uczelni  cały zespół    

 


