Instytut Archeologii
Uniwersytet Warszawski
w miejscu

Warszawa, 9.10.2018 r.

Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dnia 9.10.2018 r.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski otworzył
posiedzenie i odczytał porządek obrad:
1. przyjęcie porządku obrad
2. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia
3. informacja o bieżącej sytuacji Instytutu
4. sprawy „Światowita”
5. sprawy personalne
6. sprawy dydaktyczne
7. wolne wnioski
Ad. 1)
Przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski zaproponował dodanie
kolejnego punktu do porządku obrad, po punkcie 6., dotyczącego realizacji grantów.
Rada jednomyślnie zaakceptowała porządek obrad.
Ad. 2)
Rada Naukowa przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia w dniu 13.06.2018 r. przy
jednym głosie wstrzymującym się.
Ad. 3)
Dyrektor Instytutu Archeologii dr hab. Krzysztof Jakubiak na wstępie przekazał dobrą
wiadomość, iż pracownik Instytutu Archeologii UW, dr Miłosz Giersz został odznaczony
Wielkim Krzyżem Komandorskim przez prezydenta Peru za osiągnięcia badawcze.
Następnie Dyrektor Jakubiak omówił najważniejsze kwestie związane z nowelizacją
ustawy o szkolnictwie wyższym. Zwrócił uwagę na fakt, iż wprawdzie ustawa weszła w życie
z dniem 1.10 2018 r. to zasadnicze zmiany, jakie niesie, zaczną obowiązywać od kolejnego
roku akademickiego. Wydział Historyczny nie ulegnie rozwiązaniu. Powołana zostanie Rada
Archeologii, w skład której, oprócz pracowników Instytutu Archeologii będą wchodzić
reprezentanci innych archeologicznych ośrodków badawczych UW, jak Centrum Archeologii
Śródziemnomorskiej, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej oraz
Ośrodek Badań Prekolumbijskich.
Zostaną powołane cztery szkoły doktorskie: humanistyczna, ścisła, społeczna i
interdyscyplinarna.
Pracownicy Instytutu Archeologii będą musieli określić swoją dyscyplinę naukową
(archeologię lub historię). Nastąpi także wyraźny podział na etaty: naukowy, naukowodydaktyczny oraz dydaktyczny. Władze rektorskie zadeklarowały, że nie będą tolerować
jednostek, które uzyskają kategorię B i takie dyscypliny będą likwidowane na Uniwersytecie.
Dyscyplina archeologia musi zatem dołożyć starań, aby utrzymać kategorię A lub
wypracować kategorię A+. Środki finansowe będą na razie rozdzielane wg dotychczas
obowiązującej parametryzacji, ale za dwa lata zostanie wprowadzony nowy system
hybrydowy.
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Dyrektor ds. ogólnych, dr Michał Starski zaprezentował strukturę wydatków z BSt w
roku akademickim 2017/2018. Największa część tej kwoty (34,2 %) przeznaczona została na
finansowanie publikacji. Następnie Dyrektor Starski przeanalizował strukturę dorobku
naukowego pracowników Instytutu Archeologii w 2017 r. Z danych wynika, że w ubiegłym
roku powstało 256 publikacji autorstwa pracowników Instytutu Archeologii, co dało w sumie
2055 punktów. Dyrektor oszacował, że do roku 2020 Instytut powinien uzbierać ok. 6 tys.
punktów, gdyż w przeciwnym razie grozi mu utrata kategorii A.
Dyrektor ds. ogólnych dr Michał Starski zapowiedział ponadto, że wkrótce zostaną
rozesłane pracownikom Instytutu deklaracje o przynależności do określonej dyscypliny
naukowej. Pracownicy będą także zobligowani do określenia w specjalnym oświadczeniu
charakteru swojego etatu, wskazując na jedną z trzech możliwości (etat naukowy, naukowodydaktyczny, dydaktyczny). Ponadto, dyrektor zapowiedział, że w przyszłym roku
akademickim dotacje parametryczne będą przydzielane wg zasad dla kategorii A, nie będzie
funduszy na BSt, ale przewidywana jest duża pula środków na granty wewnętrzne na UW. W
przeciągu najbliższych dwóch lat pracownicy Instytutu powinni wypracować jak najwyższy
dorobek naukowy.
Dr hab. Dorota Ławecka zapytała, jak wypracowane zostaną relacje pomiędzy
działalnością dydaktyczną a naukową pracowników.
Dyrektor ds. studenckich, dr Marta Żuchowska odpowiedziała, że nieprowadzący
dydaktyki pracownicy będą pracować tylko w jednostkach ściśle naukowych, jak ośrodki
naukowo-badawcze. Pracownicy naukowo-dydaktyczni będą, jak dotychczas prowadzić
zajęcia, ale będzie obowiązywać większa elastyczność w kwestii pensum.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski zaproponował, aby po ustaleniach senatu dotyczących
szczegółów wprowadzenia nowej ustawy zwołać dodatkowe posiedzenie Rady Instytutu
celem omówienia tych kwestii. Dodał także, że nie ma jeszcze jasnych kryteriów co do
zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.
Dyrektor Instytutu Archeologii dr hab. Krzysztof Jakubiak zaproponował powołanie
komisji, która zajmowałaby się strategią publikacji w Instytucie i doradzała m.in. w których
wydawnictwach korzystnie jest publikować prace naukowe.
Dr hab. Bartosz Kontny podkreślił, że bieżący okres rozliczeniowy jest już w połowie i
jest to ostatni moment, aby coś zrobić. Dodał, że warto walczyć, aby wydawnictwa, w których
publikują pracownicy Instytutu oraz konferencje, w których biorą udział były uznawane za
wybitne.
Dyrektor ds. studenckich, dr Marta Żuchowska oznajmiła, że Ministerstwo Szkolnictwa
Wyższego przygotowuje nową listę wydawnictw punktowanych i zasugerowała, żeby
wstrzymać się z publikacją niezłożonych do druku prac do momentu ujawnienia tej listy.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski dodał, że publikacje w wydawnictwach UW będą
wysoko punktowane.
Dr hab. Anna Wodzińska zapytała, czy zostanie utrzymana struktura zakładów w
Instytucie. Dyrektor Jakubiak odparł, że struktura zakładowa zostanie wygaszona, powołane
zostaną zespoły badawcze.
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo Dyrekcji Instytutu Archeologii skierowane do Rady Naukowej IA UW w sprawie
powołania Pracowni Modelowania i Dokumentacji Cyfrowej Instytutu Archeologii UW i
jednoczesnego rozwiązania Pracowni Komputerowej Instytutu Archeologii UW oraz
Pracowni Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW w ramach reorganizacji pracowni
wspomagających dydaktykę i badania naukowe w Instytucie.
Przewodniczący zarządził głosowanie w trybie jawnym nad każdą z proponowanych
przez Dyrekcję zmian.
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Rada Naukowa IA UW poparła wniosek o powołaniu Pracowni Modelowania i
Dokumentacji Cyfrowej Instytutu Archeologii UW przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Rada Naukowa IA UW poparła wniosek o rozwiązaniu Pracowni Komputerowej
Instytutu Archeologii UW jednogłośnie.
Rada Naukowa IA UW poparła wniosek o rozwiązaniu Pracowni Skanerów 3D
Instytutu Archeologii UW przy jednym głosie wstrzymującym się
Ad. 4)
Redaktor „Światowita” dr hab. Jerzy Żelazowski oznajmił, że w listopadzie ukaże się
połączony tom XIII i XIV „Światowita”, a tom XV jest już w fazie przygotowania do druku.
Do końca października będą zbierane artykuły do kolejnego tomu.
Dr hab. Dariusz Manasterski dodał, że zostało wystosowane pismo do J.M. Rektora UW
z prośbą o rejestrację czasopisma.
Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska zwróciła się z prośbą do pracowników
IA o rejestrację w systemie ORCID, gdyż numer rejestracyjny w tej bazie jest coraz częściej
wymagany w dokumentach. Dr hab. prof. UW Arkadiusz Sołtysiak dodał, że numer ORCID
jest często niezbędny przy składaniu artykułów do czasopism.
Ad. 5)
Przewodniczący Rady Naukowej IA prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski odczytał
pismo Dyrektora Instytutu Archeologii skierowane do Rady Naukowej IA UW w sprawie
rozpisania konkursu na stanowisko adiunkta w wymiarze pełnego etatu w Instytucie
Archeologii UW na okres 12 miesięcy, od dnia 1 października 2019 r. Przewodniczący Rady
odczytał warunki konkursu.
Proponowany częściowy skład Komisji Konkursowej:
Przewodniczący:
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Członkowie:
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Dr Michał Starski
Rada Naukowa IA poparła wniosek w sprawie otwarcia konkursu jednogłośnie.
Ad. 6)
Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska poinformowała, że w ramach nowej
ustawy zostaną powołane rady kierunków studiów. Nie wiadomo jeszcze, jakie kompetencje
będą miały te ciała. Zostanie także uelastycznione pensum pracowników naukowodydaktycznych, możliwe będzie obniżanie pensum, w przypadku, gdy pracownik będzie
prowadził grant badawczy. Następnie, Dyrektor Żuchowska przedstawiła wstępne
sprawozdanie z procesu rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2018/2019.
Wypełnione zostały wszystkie limity na wszystkich rodzajach studiów 1. i 2. stopnia.
Dyrektor Żuchowska przypomniała o konieczności zgłaszania przypadków, gdy liczba
studentów na zajęciach jest poniżej wymaganego limitu dla danego rodzaju zajęć. W takich
sytuacjach prowadzący zajęcia powinien złożyć podanie do Pani Dziekan Wydziału
Historycznego celem uzyskania zgody na prowadzenie takich zajęć. Dr Marta Żuchowska
przypomniała również prowadzącym zajęcia o bezwzględnym wymogu wobec studentów,
systematycznego uczęszczania na zajęcia.
Na zakończenie Dyrektor Żuchowska poinformowała o minigrantach studenckich, czyli
środkach na dofinansowanie kwerend, szkoleń, staży oraz innych przejawów działalności
naukowej studentów. Poprosiła pracowników o rozpowszechnienie tej wiadomości wśród
uczestników swoich zajęć.
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Ad. 6)
Dr Małgorzata Kot przedstawiła pomysł dotyczący administrowania grantami.
Zaproponowała, aby zatrudnić w Instytucie Archeologii osobę, która zadba o łatwiejszy
przepływ dokumentów związanych z prowadzeniem grantów. Stanowisko to byłoby
finansowane ze środków grantowych osób prowadzących grant (z kosztów pośrednich).
Zaapelowała o zgłaszanie się osób zainteresowanych takim rozwiązaniem.
Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski określił ten pomył jako nierealistyczny. Podkreślił, że
to kierownik grantu jest odpowiedzialny finansowo za swój grant i sam musi prowadzić
finanse.
Dyrektor ds. studenckich dr Marta Żuchowska poinformowała, że nie wyrazi zgody na
dodatkowe obciążenie osób zatrudnionych już w sekretariatach Instytutu.
Ad 7)
Dr hab. Bartosz Kontny zaprosił wszystkich na promocję nowego wydawnictwa
poświęconego archeologii podwodnej.
Następnie przewodniczący Rady prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski ogłosił
zakończenie obrad.
Protokołowała:
Marzena Łuszczewska
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