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PROTOKÓŁ NR 9 

POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY PSYCHOLOGIA 

W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.10:15. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. Wojciech Dragan przywitał uczestników 

posiedzenia. Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan sprawdził listę obecności  

i otworzył zdalne posiedzenie Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. Stwierdzono, 

że w posiedzeniu uczestniczy 24 członków Rady, w tym 20 pracowników 

samodzielnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania uchwał. 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan przedstawił porządek obrad  

i przypomniał, że porządek obrad został przesłany w wersji elektronicznej członkom 

RND Psychologia: 

I. Przyjęcie porządku obrad 

II. Przyjęcie protokołów posiedzeń zdalnych z 21.09.2021 r. oraz 05.10.2021 r. 

III. Informacje ogólne – Przewodniczący Rady 

IV. Sprawozdanie Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora 

– dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.  

V. Uchwała w sprawie wyboru członka do Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 

2021-2024 

VI. Sprawy różne, wolne wnioski 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. Członkowie na czacie otrzymali link do 

głosowania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku 

obrad.  

 

Wynik głosowania: 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Naukowej 
Dyscypliny Psychologia w dn. 21 września 2021 r. 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  

30 24 24 0 0 

 

Rada wyraziła zgodę na przyjęcie porządku obrad. 
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II. Przyjęcie protokołów posiedzeń zdalnych z 21.09.2021 r. oraz 05.10.2021 r. 

 

Nikt nie zgłosił uwag do protokołu z dnia 21.09.2021 r. Członkowie na czacie 

otrzymali link do głosowania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 

przyjęcia protokołu. 

 

Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu zdalnego posiedzenia Rady Naukowej 
Dyscypliny Psychologia z dnia 21.09.2021 r. 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  

30 25 24 0 1 

 

Nikt nie zgłosił uwag do protokołu z dnia 05.10.2021 r. Członkowie na czacie 

otrzymali link do głosowania. Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie 

przyjęcia protokołu. 

 

Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu zdalnego posiedzenia Rady Naukowej 
Dyscypliny Psychologia z dnia 05.10.2021 r. 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  

30 25 23 0 2 

 

III. Informacje ogólne 

 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan poinformował zebranych, że  

prof. ucz. M. Stolarski został laureatem tegorocznej nagrody naukowej tygodnika 

Polityka. Przewodniczący w imieniu swoim oraz członków RNDP pogratulował prof. 

ucz. M. Stolarskiemu, który podziękował członkom RNDP.  

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan poinformował zebranych, że 7 

października 2021 r. został ogłoszony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w sprawie uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Uchwała Rady 

Doskonałości Naukowej unieważniająca uchwałę Senatu UW została uchylona. 

Oznacza to, że działania podejmowane na gruncie uchwały nr 481  były i są legalne.  

Tym niemniej kontynuowane są prace nad nową uchwałą regulującą nadawanie stopni 

naukowych na UW.  

Kolejną sprawą poruszoną przez Przewodniczącego Rady prof. ucz.  

W. Dragana jest przypomnienie procedury nadawania stopnia doktora. Zgodnie  

z Zarządzeniem nr 226 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 października 

2020 r. Nie później niż siedem dni po obronie Sekretarz przesyła protokół drogą 

elektroniczną członkom Komisji oraz Kandydatowi, którzy mogą zgłaszać uwagi do 

protokołu w terminie trzech dni od dnia przesłania. Po upływie tego terminu protokół 

podpisuje Przewodniczący w formie papierowej własnoręcznie albo w formie 

elektronicznej podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
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Sprawa nadania stopnia doktora może zostać procedowana na posiedzeniu 

Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia po przygotowaniu uchwały o przyjęciu obrony, 

protokołu z obrony doktorskiej, zaakceptowaniu przez członków Komisji oraz 

podpisaniu przez Przewodniczącego Komisji Doktorskiej. Powyższe dokumenty 

należy wówczas przesłać do Pani Agnieszki Szczęsnej lub do Biura Rad Naukowych. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan podkreślił, że nie są możliwe 

sytuacje, w których mamy nadanie stopnia doktora w tygodniu bezpośrednio kiedy 

odbyła się obrona doktoratu. Wymagany jest czas na sporządzenie protokołu oraz 

żeby członkowie RNDP mogli się zapoznać z dokumentacją. 

Ostatnim tematem, który przekazał Przewodniczący Rady prof. ucz.  

W. Dragan jest informacja o seminariach naukowych. W ubiegłym tygodniu odbył się 

wykład Profesora Andrei Pozzy z Uniwersytetu w Sienie, który opowiedział  

o zastosowaniu poznawczo-behawioralnych technik psychoterapii w leczeniu PTSD. 

Nagranie z wykładem jest dostępne w mediach społecznościowych Wydziału 

Psychologii. 

Dodatkowo Przewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym w formie 

zdalnej odbędzie się seminarium Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z udziałem 

dr Alicji Brzozowskiej, która jest na post-docu na Uniwersytecie Wiedeńskim. 

Terminarz poszczególnych spotkań został wysłany e-mailowo, są jeszcze wolne 

terminy w semestrze letnim.  

Przewodniczący odczytał wiadomość e-mailową od dr hab. Grażyny Kmity  

w sprawie dr. Szymona Chrząstowskiego, który otrzymał nagrodę imienia prof. 

Andrzeja Wiśniewskiego za swoją ostatnią książkę. Przewodniczący w imieniu swoim 

oraz członków RNDP pogratulował dr. Szymonowi Chrząstowskiemu. 

Przewodniczący oddał głos prof. ucz. M. Zajenkowskiemu, który przypomniał 

zebranym o wysyłaniu oświadczeń za publikacje za 2021 r.  

 

IV. Sprawozdanie Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora. 

 

Prof. ucz. M. Bilewicz zwrócił się do członków RNDP z dwoma kwestiami. 

Pierwsza kwestia dotyczyła konieczności powoływania Komisji Doktorskich, które 

składają się z samodzielnych członków RNDP. Prof. ucz. A. Bilewicz zaproponował 

stworzenia doodla w celu uzgodnienia wolnych terminów samodzielnych członków 

RNDP.  

Głos zabrał prof. ucz. M. Zajenkowski, który zwrócił się z pytaniem czy obrony 

doktorskie odbywają się obecnie w trybie stacjonarnym czy hybrydowym.  

W odpowiedzi prof. ucz. M. Bilewicz poinformował, że obrony mają charakter 

stacjonarny. 

Głos zabrał Dziekan prof. ucz. K. Imbir, który powiedział, że Przewodniczący 

Komisji może podjąć decyzję o tym czy obrona będzie zdalna lub hybrydowa. 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan powiedział, że decyzje w sprawie 

trybu w jakim zostanie zorganizowana obrona podejmuje Przewodniczący Rady 
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Naukowej Dyscypliny, dlatego też zwrócił się z uprzejmą prośbą o wysyłanie informacji 

od Przewodniczących Komisji o konieczności przeprowadzenia obrony w trybie 

zdalnym. Wówczas taka zgoda zostanie wyrażona. Procedura została opisana  

w Zarządzeniu nr 98 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. 

§ 7, ust.2. 

Głos zabrała prof. E. Łojek, która zwróciła się z pytaniem czy musi być powód, 

aby zorganizować obronę online, czy jest to prośba Komisji. 

W odpowiedzi Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan powiedział, że  

w Zarządzeniu nr 98 wskazano, że w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący 

Komisji Doktorskiej za uprzednią zgodą doktoranta porozumiewa się w tej sprawie z 

Przewodniczącym Rady Naukowej i obrona może się odbyć zdalnie. Zarządzenie nie 

precyzuje jakiego rodzaju ma być to powód. 

Drugą kwestią poruszoną przez Przewodniczącego Zespołu ds. przebiegu 

postępowań o nadanie stopnia doktora jest termin składania dokumentów przez 

doktorantów. Prof. ucz. M. Bilewicz zwrócił się z prośbą do członków RNDP, aby 

przypomnieli doktorantom, aby dokumenty składać 2 tygodnie przed posiedzeniem 

Rady Naukowej Dyscypliny. Pozwoli to na wcześniejsze przygotowanie dokumentów  

i zapoznanie się z nimi. 

Przewodniczący Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia doktora  

przedstawił sprawozdanie Zespołu ds. przebiegu postępowań o nadanie stopnia 

doktora. 

 

1. Wyznaczenie promotorów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora 

mgr. Ziyad Abdulqadir („nowy tryb”). 

Temat pracy: Personality and motivation in terrorist (detained in the prisons of 

Kurdistan Region of Iraq) 

Tłumaczenie na język polski: Osobowość i motywacja terrorystów (przebywających  

w więzieniach w regionie Kurdystanu i Iraku) 

Kandydaci na promotorów: prof. dr hab. Bogdan Zawadzki oraz dr hab. Mirosława 

Huflejt-Łukasik 

Zespół wnioskuje o powołanie na promotorów w postępowaniu w sprawie nadania 

stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia: 

• prof. dr. hab. Bogdana Zawadzkiego; 

• dr. hab. Mirosławy Huflejt-Łukasik 

 
Wynik głosowania: 
 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia promotorów w postępowaniu w sprawie 

nadania stopnia doktora mgr. Ziyad Abdulqadir 

prof. dr hab. Bogdan Zawadzki 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 
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22 19 19 0 0 

dr. hab Mirosława Huflejt-Łukasik 

 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 19 19 0 0 

 
2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra 
Litwina oraz powołanie Komisji Doktorskiej 
 
Temat pracy: „Integracja sygnałów wzrokowych, dotykowych i proprioceptywnych  
w procesie kształtowania się poczucia własności ciała” 
 
Promotor – prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi 
Recenzenci – dr hab. Magdalena Senderecka, prof. UJ oraz dr hab. Michał Wierzchoń, 
prof. UJ 
      
Zespół wnioskuje przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską mgr. 
Piotra Litwina oraz powołać Komisję Doktorską w następującym składzie:  
Przewodniczący Komisji: 1. dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz. 
Sekretarz Komisji: 2. dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. 
Członkowie: 
3. prof. dr hab. Joanna Rączaszek - Leonardi (promotor) 
4. dr hab. Magdalena Senderecka (recenzent) 
5. dr hab. Michał Wierzchoń (recenzent) 
6. dr hab. Maciej Haman, prof. ucz. 
7. dr hab. Jerzy Osiński 
 
Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej mgr. Piotra Litwina 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące 

się      

Nieważne 

22 20 19 0 0 1 

 

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. 
Piotra Litwina w składzie: 

dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz. (przewodniczący)  
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. (sekretarz komisji) 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Magdalena Senderecka 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 
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dr hab. Michał Wierzchoń 

Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Maciej Haman, prof. ucz. 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Jerzy Osiński 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

 
3. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony 
Omelańczuk oraz powołanie Komisji Doktorskiej  
 
Temat pracy: „Nasilenie cech autystycznych u dziecka a stres rodzicielski – znaczenie 
psychologicznej charakterystyki dziecka i rodzica” 
 
Promotor – prof. dr hab. Ewa Pisula 
Recenzenci – dr hab. Maria Kaźmierczak, prof. UG oraz dr hab. Barbara Winczura 
 
Zespół wnioskuje przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską  
mgr Iwony Omelańczuk oraz powołać Komisję Doktorską w następującym składzie: 
Przewodnicząca Komisji: 1. dr hab. Małgorzata Gambin 
Sekretarz Komisji: 2. dr hab. Małgorzata Dragan 
Członkowie: 
3. prof. dr hab. Ewa Pisula (promotor) 
4. dr hab. Maria Kaźmierczak (recenzent) 
5. dr hab. Barbara Winczura (recenzent) 
6. prof. dr hab. Emilia Łojek 
7. dr hab. Anna Cierpka 
 
Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy 
doktorskiej mgr Iwony Omelańczuk 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące 

się      

Nieważne 

22 20 19 0 0 1 

 

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr 
Iwony Omelańczuk w składzie: 

dr hab. Małgorzata Gambin (przewodnicząca) 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Małgorzata Dragan (sekretarz komisji) 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

prof. dr hab. Ewa Pisula 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 



7 
 

22 20 20 0 0 

dr hab. Maria Kaźmierczak 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Barbara Winczura 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

prof. dr hab. Emilia Łojek 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Anna Cierpka 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

 
4. Określenie liczby członków i powołanie składu Komisji Egzaminacyjnej oraz 
określenie wytycznych dla Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu w sprawie 
nadania mgr Magdalenie Skrodzkiej stopnia doktora (,,nowy tryb”). 
 
Uchwałą RNDP nr 52 z dnia 30 czerwca 2020 r. zostali wyznaczeni promotorzy: 

1) promotor dr. hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. 
2) promotor pomocniczy dr Anna Stefaniak 

 
Temat pracy: „Psychospołeczne konsekwencje i moderatory traumy historycznej” 
 
Zespół wnioskuje powołać Komisję Egzaminacyjną w następującym składzie: 
 
Członek Komisji zwołujący zebranie: 1. dr Mikołaj Winiewski 
Członkowie: 
2. prof. dr hab. Dominika Maison 
3. dr hab. Małgorzata Dragan 
4. dr hab. Grażyna Katra 
5. dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik 
 
Zespół wnioskuje o wytyczne dla Komisji Egzaminacyjnej dotyczące liczby, zakresu  
i formy egzaminu w postępowaniu o nadanie stopnia doktora mgr Magdalenie 
Skrodzkiej: 
 
Liczba egzaminów – jeden 
Forma- egzamin ustny z zakresu tematycznego pracy doktorskiej (społeczna 
psychologia traumy). 
 
Zespół wnioskuje, aby Komisja Egzaminacyjna określiła szczegółowy zakres 
egzaminu, wskazując listę objętych nim zagadnień lub zalecaną literaturę przedmiotu. 
 
Wynik głosowania: 
 

Głosowanie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w postępowaniu  
w sprawie nadania mgr Magdalenie Skrodzkiej stopnia doktora w składzie: 
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dr Mikołaj Winiewski 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

prof. dr hab. Dominika Maison 
 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Małgorzata Dragan 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Grażyna Katra 

Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  

22 20 20 0 0 

 

Głosowanie w sprawie ustalenia wytycznych dla Komisji Egzaminacyjnej w zakresie 
liczby i formy egzaminu z dyscypliny naukowej w przewodzie doktorskim mgr 
Magdaleny Skrodzkiej 

liczba egzaminów z dyscypliny naukowej: jeden 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

forma egzaminu z dyscypliny naukowej: - egzamin ustny z zakresu tematycznego 
pracy doktorskiej (społeczna psychologia traumy)  
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

 

Głosowanie w sprawie określenia przez Komisję Egzaminacyjną szczegółowego 
zakresu egzaminu, wskazując listę objętych nim zagadnień lub zalecaną literaturę 
przedmiotu w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Skrodzkiej 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

22 20 20 0 0 

 
Prof. ucz. M. Bilewicz ponownie zwrócił się do członków RNDP z prośbą, żeby 

pozytywnie traktować zaproszenia do Komisji Doktorskich. 
Głos zabrała prof. dr hab. Ewa Pisula, która powiedziała, że powinniśmy sobie 

zdać sprawę z tego, że to będzie ogrom pracy w Radzie Naukowej. Warto wziąć ten 
fakt pod uwagę, konkretne godziny pracy dodatkowej dla Przewodniczących, 
Sekretarzy Komisji Doktorskich. 
 
V. Uchwała w sprawie wyboru członka do Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 
2021-2024 
 

Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan przekazał głos swojemu Zastępcy 
dr. hab. Marcinowi Zajenkowskiemu, prof. ucz., który poinformował zebranych  
o konieczności powołania Komisji Skrutacyjnej, która będzie czuwała nad przebiegiem 
głosowań. W jej skład powinny wchodzić minimum 3 osoby. Zgłoszono następujące 
kandydatury: dr Katarzyna Sekścińska, dr Mikołaj Winiewski, dr Dorota Kobylińska. 
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Wszyscy członkowie zgodzili się na uczestnictwo w pracach Komisji Skrutacyjnej. 
Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia komisji 
skrutacyjnej w powyższym składzie.  
 
Wynik głosowania: 
 

1. Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru 
przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w Radzie Naukowej 
Dziedzin na kadencję 2021-2024 

dr Katarzyna Sekścińska 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 22 21 0 1 

dr Mikołaj Winiewski 
 
Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 22 21 0 1 

dr Dorota Kobylińska 
Uprawnionych do głosowania Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 22 22 0 0 

 
Zastępca Przewodniczącego przeszedł do kolejnego punktu dotyczącego wyboru 
członka do Rady Naukowej Dziedzin w kadencji 2021-2024.Zgłoszono kandydaturę  
dr. hab. Wojciecha Dragana, prof. ucz., który wyraził zgodę na kandydowanie na 
członka Rady Naukowej Dziedzin. Zastępca Przewodniczącego zwrócił się do 
zebranych z pytaniem, czy chcieliby zaproponować inne kandydatury, czy mają uwagi 
lub pytania. Nikt nie zgłosił innych kandydatur. Dr. hab Marcin Zajenkowski, prof. ucz. 
zarządził głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członka do Rady 
Naukowej Dziedzin. 
 
Wyniki głosowania: 
 

Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na przedstawiciela Rady 
Naukowej Dyscypliny Psychologia w Radzie Naukowej Dziedzin na kadencję  
2021-2024 

Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 24 24 0 0 

 
Zastępca Przewodniczącego zarządził głosowanie w sprawie wyznaczenia dr. hab. 
Wojciecha Dragana, prof. ucz. na przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny 
Psychologia w Radzie Naukowej Dziedzin Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 
2021 – 2024 
 
Wyniki głosowania: 
 

Głosowanie w sprawie wyznaczenia dr. hab. Wojciecha Dragana, prof. ucz. na 
przedstawiciela Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w Radzie Naukowej 
Dziedzin Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2021-2024  

Uprawnionych do głosowania  Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

30 27 24 1 2 
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VI. Sprawy różne, wolne wnioski 

  

Przewodniczący odczytał wpis na czacie od prof. E. Łojek: ,,Czy w USOSie jest 

dokumentowany ten dorobek - role i udział w tych komisjach?”. 

 W odpowiedzi prof. E. Haman odpowiedziała również na czacie: ,,… dorobek 

organizacyjny dot. udziału w komisjach jest dokumentowany w APD, a nie w USOSie”. 

 Przewodniczący oddał głos Dziekanowi prof. ucz. K. Imbirowi, który powiedział, 

że zasadna jest aktywność organizacyjna i zostało to potwierdzone przez 

Wiceprzewodniczącą Komisji Oceniającej.  

Przewodniczący oddał głos dr. M. Winiewskiemu, który zwrócił się  

z pytaniem, czy można omawiać sprawy doktorskie i głosowania nad nimi na początku 

posiedzenia oraz czy jest konieczność odczytywania wyników głosowań. 

W odpowiedzi Przewodniczący Rady prof. ucz. W. Dragan poinformował, że 

kwestie związane z przewodami doktorskimi są na początku spotkań. Nie ma potrzeby 

przeorganizowywania porządku obrad, niemniej jednak odnotował tę kwestię  

w pamięci. Jednocześnie Przewodniczący przekazał, że dobrą praktyką 

przewodniczenia wszelkim ciałom kolegialnym jest odczytywanie wyników głosowań 

podczas posiedzenia. 

 Przewodniczący oddał głos prof. ucz. M. Bilewiczowi, który powiedział, że Rada 

Naukowa Dyscypliny jest odpowiedzialna za cześć oceny okresowej pracowników  

w zakresie oceny dorobku naukowego. Prof. ucz. M. Bilewicz zwrócił się do członków 

RNDP z apelem co można zrobić, żeby oceny okresowe nie były tak uciążliwe, aby 

zmniejszyć pracochłonność sprawozdawania publikacji naukowych. 

Przewodniczący oddał głos prof. D. Maison, która powiedziała, że jest to sprawa 

do Rady Wydziału, a nie do Rady Dyscypliny, zwróciła również uwagę, że są to decyzje 

z poziomu Wydziału. 

Przewodniczący oddał głos Dziekanowi prof. ucz. K. Imbirowi, który powiedział, 

że te dane są zbierane w sposób rozproszony. Na Uniwersytecie jest system EVA, 

który wymaga corocznego sprawozdawania działalności w każdej możliwej 

dyscyplinie. Nie korzystaliśmy z tego systemu, ale okazało się, że ta aplikacja nie jest 

gotowa. Zbiór danych będzie do wykorzystania w przyszłości, ale będzie wymagał 

większego zaangażowania. Dziekan prof. ucz. K. Imbir odczytał pytanie na czacie od 

prof. ucz. M. Bilewicza: ,, Wydruk z PBN-u nie jest możliwy?”. W odpowiedzi Dziekan 

prof. ucz. K. Imbir potwierdził, że jest możliwy i składając raport do oceny okresowej 

można się posiłkować wydrukiem z PBN-u czy dowolnej innej bazy. Podstawowym 

problemem jest to, że tych systemów jest bardzo dużo i nie są one kompatybilne.  

W maju bieżącego roku pojawiła się informacja od władz rektorskich, że będzie 

tworzony system centralny na bazie systemu EWA. Ocena pracownicza jest na tyle 

wrażliwą kwestią, że wiąże się z potencjalną negatywną oceną. Dlatego też musi to 

być sprawozdanie przygotowane przez pracownika, a nie kogoś innego. 

          Przewodniczący oddał głos prof. ucz. M. Zajenkowskiemu, który powiedział, że 

informacja o oświadczeniach publikacji też są w PBN-ie zamieszczane. Przy każdej 

publikacji są informacje czy są oświadczenia czy też nie. W związku z tym nasunęło 

się pytanie czy można brać te publikacje, przy których są oświadczenia. 
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Przewodniczący oddał głos prof. D. Maison, która powiedziała, że poszukiwała 

różnych rozwiązań, aby usprawnić cały proces. Ocenę sporządza się na arkuszu 

oceny okresowej i ostatecznie powinien być on wypełniony i podpisany przez osobę, 

która podlega ocenie. Prof. D. Maison poinformowała, że będzie starała się uzyskać 

informację czy można złożyć arkusz oceny wraz z załącznikiem  

w postaci wydruku z PBN-u. 

 Przewodniczący ponownie oddał głos Dziekanowi prof. ucz. K. Imbirowi, który 

powiedział, że od tego roku mamy już system, który działa poprzez USOS. W 

przyszłości będzie można tworzyć jednolite narzędzie, aplikację, która pozwoli 

sprawozdawać tego typu raporty. Dziekan prof. ucz. K. Imbir poparł stanowisko 

wyrażone przez prof. D. Maison, aby załącznikiem do arkusza oceny, jeśli chodzi o 

publikacje był wydruk z PBN-u. 

Przewodniczący oddał głos prof. E. Łojek, która powiedziała, że wysłała swoje 

publikacje od 2016 r. do ,,Naukowca”, czyli biura, które ma pomagać w ocenie  

nauko-metrycznej. Prof. E. Łojek dostała odpowiedź zawierającą listę cytowań, indeks 

Hirscha, wskaźniki, analizę. W związku w powyższym nasunęło się pytanie czy 

odpowiedź od ,,Naukowca” można wykorzystać i włączyć do sprawozdania. 

Przewodniczący oddał głos dr K. Sekścińskiej, która zwróciła się  

z prośbą do prof. E. Łojek o wpisanie na czacie adresu ,,Naukowca”. W odpowiedzi 

prof. E. Łojek wpisała na czacie ,,naukowiec.buw@uw.edu.pl”. Dr K. Sekścińska 

zwróciła się z pytaniem dotyczącym sposobu rozliczenia BST oraz zasad rozliczenia 

środków zewnętrznych - projektów naukowych z firmami. Jednocześnie dr K. 

Sekścińska zwróciła się z pytaniem do Dziekana prof. ucz. K. Imbira czy w związku  

z tym, że USOS przedstawia ankiety za ostatni rok ma wziąć pod uwagę tylko jeden 

rok czy też powinna napisać do informatyków o udostępnienie pozostałych lat. 

           Przewodniczący oddał głos dr. R. Kawie, który chciał uzyskać potwierdzenie, 

że powinien wybrać jeden ze wskaźników publikacji naukowych: SNIP lub Impact 

Factor.  

            Przewodniczący oddał głos prof. D. Maison, która powiedziała, że 

podsumowanie uzyskane z adresu naukowiec.buw@uw.edu.pl jest dobrym 

dokumentem. W kwestii poruszonej przez dr K. Sekścińską prof. D. Maison 

poinformowała, że docieranie do kwot BST musi być trudne i najważniejsze są duże 

granty zewnętrzne. Prof. D. Maison powiedziała, że będzie się starała sprawdzić czy  

i w jakiej formie może być dołączone posumowanie z adresu naukowiec oraz wyjaśnić 

wątpliwości dotyczące rozliczenia BST. Prof. D. Maison zachęciła również do 

wysyłania wątpliwości na adres mailowy dotyczący oceny. 

Przewodniczący oddał głos dr hab. M. Dragan, która zwróciła się z pytaniem 

czy byłaby możliwość, aby Sekcja Badań wysłała zbiorcze zestawienia grantów BST. 

Przewodniczący oddał głos Dziekanowi prof. ucz. K. Imbirowi, który powiedział, 

że każdy z nas osobiście będzie oceniany. Dziekan zachęcił, aby zapoznać się  

z kryteriami rektorskimi. Kryteria, które ustaliliśmy na RNDP będą obowiązywały od 

kolejnego okresu oceny pracowniczej, obecnie do oceny pracowniczej brane są pod 

uwagę kryteria rektorskie. Jeżeli w naszym dorobku występuje dużo elementów, które 

pokazują, że jest to o wiele wyżej niż minimum rektorskie to nie ma powodu do 

zaniepokojenia. 

 

 

mailto:naukowiec.buw@uw.edu.pl
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Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Rady podziękował zebranym 

za udział w posiedzeniu i zamknął zdalne posiedzenie w dniu 19 października 2021 r. 
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