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Ad 1 

 

Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa przyjęła następujący porządek 

dnia:  

1. Przyjęcie porządku dziennego 

2. Komunikaty Dyrekcji 

3. Wnioski do Dziekana o otwarcie konkursów na stanowiska: 

- adiunkta w Zakładzie Historii Średniowiecza,  

- adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii, 

- starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii, 

- asystenta w Zakładzie Nauk Pomocniczych i Metodologii , 

- dwóch adiunktów naukowych w Zakładzie Historii Starożytnej (w ramach realizacji 

projektu NCN). 

4. Wniosek do Dziekana o przedłużenie zatrudnienia na czas określony dr. 

Stanisława Adamiaka w Zakładzie Historii Starożytnej (zatrudnienie w ramach 

realizacji grantu NCN). 

5. Zatwierdzenie tematów prac licencjackich i magisterskich w roku akademickim 

2016/17. 

6. Wolne wnioski. 

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dn. 15 III 2017. 

 

 

 

 



Ad 2 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował zebranych, iż wszystkie komunikaty, które 

ma do przekazania Radzie traktują o sprawach pozytywnych. Pani Dziekan przekazała 

Dyrekcji pismo informujące o możliwości zgłoszenia trzech kandydatur do corocznej nagrody 

Rektora. Od dwóch lat nagroda polega na podniesieniu miesięcznego wynagrodzenia, a 

otrzymać ją mogą osoby o wyróżniających się dokonaniach dydaktycznych i naukowych. W 

oparciu o łatwiejsze do oceny kryterium naukowe prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO 

przedstawił następujące kandydatury: prof. Jarosław Czubaty za dorobek naukowy za zeszły 

rok ze szczególnym uwzględnieniem wydanej po angielsku książki o Księstwie Warszawskim; 

prof. Piotr Węcowski za dorobek, w skład którego weszło wydanie dwóch tomów 

poświęconych Gieysztorowi, wydana w Czechach praca o historii średniowiecza oraz, czego 

prof. NIESIOŁOWSKI-SPANO nie wspomniał we wniosku, dwie książki zbierające materiały 

sesji jagiellońskiej. Ostatnim zgłoszonym kandydatem jest prof. Robert Wiśniewski za 

realizację grantu ERC wspólnie z partnerami z Oksfordu oraz za grant Sonata Bis. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę, że otrzymał pismo od Pani Dziekan 

informujące o przyznaniu kwoty 72 tysięcy złotych na finansowanie objazdów naukowych. 

Instytut wnioskował o łączną kwotę 73 326 zł, z której sfinansować można sześć objazdów. 

Różnica tysiąca złotych nie jest istotna, bowiem dwa objazdy są zagraniczne i zostanę 

dofinansowanie zewnętrzne od fundacji Rothschilda. Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO 

jednocześnie podziękował władzom dziekańskim za wsparcie finansowe. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, iż przeanalizowano zaległości studenckie 

wobec Instytutu. Okazało się, że kwoty niewniesionych opłat sięgają kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. Pani Elżbieta Godlewska przygotowała niezbędne dokumenty i wysłała je do osób, 

które wciąż nie wniosły różnego rodzaju opłat. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO ogłosił, że po posiedzeniu komisji finansowej, które 

odbędzie się 19 kwietnia znana będzie wysokość dotacji na badania statutowe. Jednocześnie 

by uniknąć kłopotu związanego z końcem okresu wydawania pieniędzy prof. Łukasz 

NIESIOŁOWSKI-SPANO zaproponował, by starać się wydać fundusze do końca maja. Jeżeli 

ktoś wie, że pieniądze w ramach badań statutowych będą potrzebne mu w czerwcu, niech 

zgłosi tę informację do prof. Aleksandra Wolickiego. 



Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że zakończono procedurę oceny 

okresowej pracowników, a wszystkie oceny są pozytywne. Osoby objęte oceną mają 

możliwość wglądu w dokumentację, która w tej chwili znajduje się w sali 18. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że Rada Wydziału przyjęła nowy projekt 

rekrutacji na studia doktoranckie. Główną zmianą jest ograniczenie liczby miejsc do 22. 

Zdaniem prof. Łukasza NIESIOŁOWSKIEGO-SPANO jest to decyzja absolutnie racjonalna w 

świetle obciążeń finansowych. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował zebranych, iż trwają prace nad obsadą 

zajęć na przyszły rok. Podziękowania należą się kierownikom zakładów za koordynowanie 

procesu oraz tym z pracowników naukowych, którzy podjęli się prowadzenia zajęć, których 

nigdy do tej pory nie prowadzili. Dzięki temu uda się zmniejszyć liczbę nadgodzin i 

zracjonalizować obciążenia dydaktyczne bez zmniejszania oferty dydaktycznej Instytutu. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, że odbył rozmowę z redaktorem 

naczelnym dziennika Polska The Times  ramach której ustalili atrakcyjną z punktu widzenia 

promocji Instytutu formułę współpracy. Dziennikarze dziennika będą regularnie zwracać się 

do pracowników naukowych, zwłaszcza kierowników grantów, z prośbą o udzielenie 

wywiadu o działalności naukowej. Ponadto Instytut objął patronatem dwie imprezy - Dni 

Kultury Antycznej, które odbędą się we wrześniu oraz Czwarte Dni Kawaleryjskie, które 

odbędą się w maju. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przypomniał zebranym o odbywającym się 22 kwietnia 

Dniu Otwartym UW. Instytut Historyczny poza zwykłym stanowiskiem i spotkaniem 

promocyjnym w Instytucie będzie promowany przez grupę rekonstrukcyjną, która dostała 

osobną przestrzeń. 

Prof. Aleksander WOLICKI poinformował o upadku przetargu na meble w lektorium. Jedyna z 

pięciu firm, której oferta nie przekraczała budżetu nie udzieliła wystarczająco konkretnych 

odpowiedzi na pytania i wątpliwości przedstawione przez Instytut. W związku z tym podjęto 

decyzję o otwarciu nowego przetargu.  

Prof. Aleksander WOLICKI poinformował o opóźnieniach w instalacji sprzętu komputerowego 

w salach Instytutu. 



Dr Dobrochna KAŁWA poinformowała o nowym numerze instytutowego newslettera i 

poprosiła o przesyłanie materiałów do kolejnego numeru, który ukaże się w lipcu. 

 

Ad 3 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO zaczął od przypomnienia, iż na poprzednich 

posiedzeniach Rady omawiano propozycję pięcioosobowych komisji dla konkursów 

otwartych. W pozostałych wypadkach komisje będą miały trzyosobowy skład. 

 Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o intencji złożenia wniosku o otwarcie 

konkursu na stanowisko adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Historii Średniowiecza. 

Oczekiwania wobec kandydatów są następujące: specjalizacja w historii wczesnego 

średniowiecza w Polsce, co najmniej stopień doktora, osiągnięcia naukowe w postaci 

publikacji i udziału w konferencjach. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie 

dydaktyczne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 czerwca 2017 roku. Komisja składać się 

będzie z prof. Romana Michałowskiego, prof. Anety Pieniądz i prof. Grzegorza Myśliwskiego. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o otwarciu konkursu na stanowisko 

adiunkta na czas nieokreślony w Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii . Wymagania 

wobec kandydatów będą następujące: specjalizacja w historii społecznej XX wieku, co 

najmniej stopień doktora, osiągnięcia naukowe w postaci publikacji i udziału w 

konferencjach. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne. W skład komisji 

wejdą prof. Katarzyna Błachowska, prof. Marcin Zaremba oraz prof. Łukasz Niesiołowski-

Spano. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował o tym, iż trzeci z konkursów będzie 

konkursem nietypowym, bowiem jego celem będzie zatrudnienie na rok osoby na 

stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Dydaktyki i Historii Historiografii. Wymagania 

wobec kandydatów będą następujące: specjalizacja w dydaktyce historii i historii 

wojskowości nowożytnej, co najmniej stopień doktora, osiągnięcia naukowe w postaci 

publikacji i udziału w konferencjach. Konkurs ten jest potrzebny, ponieważ istnieje 

konieczność stworzenia uzusu postępowania wobec kolegów, którym grozi zwolnienie z 

powodu niedotrzymania terminu habilitacji. W tej sytuacji Instytut stanął przed dwiema 



możliwościami - zatrudnieniem kogoś na pół etatu bez konkursu, co byłoby niekorzystne dla 

zatrudnionego, lub zatrudnienie w trybie konkursowym na nowostworzone stanowisko 

starszego wykładowcy. Jest to stanowisko dydaktyczne, a nie naukowo-dydaktyczne. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przypomniał zebranym o wniosku o otwarcie konkursu 

na stanowisko asystenta w Zakładzie NPH i Metodologii. Wówczas odpowiedź Pani Dziekan 

była odmowna z przyczyn finansowych. Ostatnio sytuacja się zmieniła i możliwe stało się 

otwarcie konkursu. Wymagania wobec kandydatów są następujące: specjalizacja w naukach 

pomocniczych historii, archiwistyce lub edytorstwie, co najmniej stopień doktora, osiągnięcia 

naukowe w postaci publikacji i udziału w konferencjach. Dodatkowymi atutami będą: 

doświadczenie dydaktyczne, udział w grantach, kontakty międzynarodowe. Komisja 

konkursowa będzie obradować w składzie: prof. Sławomir Gawlas, prof. Jolanta Sikorska-

Kulesza, prof. Piotr Szlanta, prof. Piotr Węcowski oraz, jako osoba spoza Instytutu, prof. 

Marcin Hlebionek z Torunia. 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował, iż ostatni konkurs jest wadliwy z punktu 

widzenia kompletności i właściwe wymagania zostaną sformułowane na Radę Wydziału. 

Celem konkursu będzie zatrudnienie na trzy lata historyka specjalizującego się w historii 

Grecji archaicznej oraz na dwa lata archeologa specjalizującego się w archeologii morza 

egejskiego.  

 

Ad 4 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO poinformował Radę o pracy nad wnioskiem do Pani 

Dziekan o przedłużenie zatrudnienia księdza dr Stanisława Adamiaka. Jest on członkiem 

zespołu grantu w ramach NCN. Z uwagi na dwustopniową realizację grantu nie było 

możliwości zatrudnienia od razu na pełen okres trwania prac. 

 

Ad 5 

Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przekazał zebranym przeprosiny od prof. Piotra 

Węcowskiego, który nie mógł osobiście stawić się na Radę. Następnie wyjaśnił, iż 



przedstawianie sprawozdań informujących o tematach prac dyplomowych w Instytucie jest 

potrzebne zarówno z punktu widzenia regulacji prawnych, jak i stanowi istotny przyczynek 

do dyskusji na temat zainteresowań studentów i pracowników Instytutu. Z uwagi na 

opóźnienia w zbieraniu materiałów do sprawozdania wykaz tematów prac dyplomowych 

pisanych przez studentów zaocznych przedstawiony zostanie na następnym posiedzeniu. 

 

Ad 6 

Dr Agnieszka JANIAK-JASIŃSKA poinformowała Radę o przygotowanej przez siebie propozycji 

uchwały podejmującej problem wymagań ministerstwa wobec nauczycieli w szkole 

podstawowej i średniej i niskiego poziomu merytorycznego części nauczycieli. Zdaniem dr 

Agnieszki JANIAK-JASIŃSKIEJ Rada Naukowa, jako przedstawiciel środowiska, nie może 

godzić się na to, iż nauczycielami historii w szkole podstawowej mogą zostać ludzie, którzy 

ukończyli zaledwie kurs podyplomowy z historii lub II stopień studiów historycznych. 

Prof. Dariusz KOŁODZIEJCZYK poruszył kwestię ludzi, którzy ukończyli kierunki takie jak 

filologia klasyczna, a potem zrobili magisterium w Instytucie Historycznym i zaznaczył, że ich 

wiedza może być równie szeroka jak ludzi, którzy ukończyli oba stopnie studiów 

historycznych. 

Prof. Robert WIŚNIEWSKI poinformował, iż często ma większe zaufanie do absolwentów 

Instytutu, którzy ukończyli wyłącznie II stopień niż absolwentów gorszych uczelni, którzy 

ukończyli I i II stopień na kierunku historia. 

Prof. Barbara WAGNER poinformowała, że nie może poprzeć projektu, gdyż nie pozwala jej 

na to etyka nauczyciela akademickiego. Przez lata pracowała z przyszłymi nauczycielami w 

ramach studiów podyplomowych i nie miała wrażenia, że są oni gorzej przygotowani do 

nauczania.  

Prof. Maciej MYCIELSKI wyraził zaniepokojenie propozycją uchwały podkreślając, że 

członkowie Rady w większości nie są kompetentni do dyskutowania o nauczaniu na poziomie 

szkoły podstawowej i średniej. 



Prof. Łukasz NIESIOŁOWSKI-SPANO przypomniał, iż jednym z najbardziej cenionych 

nauczycieli historii w Warszawie jest archeolog, co jest zaprzeczeniem tezy głoszącej, że tylko 

po studiach historycznych można być dobrym nauczycielem historii. Ponadto zaproponował 

rozwiązanie polegające na tym, iż w ramach corocznego spotkania dziekanów i dyrektorów 

instytutów i wydziałów historycznych podejmie tę kwestię w szerszym gronie. 

Prof. Maciej MYCIELSKI zarządził głosowanie nad propozycją prof. Łukasza 

NIESIOŁOWSKIEGO-SPANO. 

ZA: 15 osób. 

Prof. Maciej Mycielski zarządził głosowanie nad propozycją uchwały. 

ZA: 4 osoby. 

Prof. Maciej MYCIELSKI ogłosił, iż kwestia poruszona w ramach wolnych wniosków stanie się 

przedmiotem rozmowy prof. Łukasza NIESIOŁOWSKIEGO-SPANO z dyrektorami i dziekanami 

innych instytutów i wydziałów. 

Dr Agnieszka JANIAK-JASIŃSKA odradziła podejmowanie tej kwestii, bowiem uważa, że samo 

jej poruszanie może być potraktowane jako atak w interesy innych wydziałów historycznych. 

 

Ad 7  

Na wniosek PRZEWODNICZĄCEGO Rada Naukowa Instytutu Historycznego przyjęła protokół 

z posiedzenia z dn. 15 III 2017. 

 

PRZEWODNICZĄCY zamknął posiedzenie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej IH UW                               Sekretarz Rady Naukowej 

 

 

             dr hab. Maciej Mycielski                                                     mgr Michał Mydłowski 

 


