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Protokół nr 6 
posiedzenia Rady Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 29 listopada 2022 r. 

 
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 10.15 

 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir przywitał uczestników posiedzenia, sprawdził listę 

obecności i otworzył zdalne posiedzenie Rady Wydziału Psychologii. Stwierdzono, że  

w posiedzeniu uczestniczy 33 członków Rady, w tym 23 pracowników 

samodzielnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania uchwał. Przywitał 

Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Alojzego Nowaka.  

 

Przyjęcie porządku obrad. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir przedstawił porządek obrad. Przypomniał, że 

porządek obrad został przesłany w wersji elektronicznej członkom Rady Wydziału 

Psychologii.  

I. Przyjęcie porządku obrad. 

 

II. Nowy budynek Wydziału Psychologii - Informacje JM Rektora UW prof. dra 

hab. Alojzego Nowaka 

 

III. Informacje dziekańskie, sprawy bieżące – Dziekan Wydziału Psychologii. 

 

IV. Wyrażenie opinii na temat zatrudnienia pracownika na stanowisku asystenta 

w grupie pracowników badawczych – prof. ucz. Kamilla Bargiel-Matusiewicz. 

 

V. Wyrażenie opinii na temat utworzenia zespołu badawczego „Social and 

Clinical Psychology Lab” – prof. dr hab. Emilia Łojek. 

 

VI. Wyrażenie opinii w sprawie rozwiązania Zespołu Badawczego 

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania – prof. dr hab. Emilia Łojek 

 

VII. Wolne wnioski i sprawy różne – Dziekan Wydziału Psychologii. 

 

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

link do głosowania. Dziekan zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku 

obrad.  

Wynik głosowania:  

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Wydziału Psychologii  

w dn. 29.11.2022 r. 

Uprawnionych 

do 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  
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Głosowania 

40 33 22 22 0 0  

 

Rada Wydziału przyjęła porządek obrad. 

 

II. Nowy budynek Wydziału Psychologii - Informacje JM Rektora UW prof. dra 

hab. Alojzego Nowaka 

 

Rektor UW A. Nowak przywitał wszystkich zebranych i podziękował 

Dziekanowi za zaproszenie.  

Rektor UW A. Nowak na początku przedstawił sytuację finansową UW. Dodał, że UW 

posiada kilka źródeł pozyskiwania środków finansowych: środki pochodzące  

z budżetu, środki na badania naukowe, pozostałe środki pochodzące z zewnętrznych 

instytucji przeznaczane na badania aplikacyjne lub finansowanie przedsięwzięć 

prowadzonych przez UW, środki pochodzące ze studiów płatnych.  

Rektor UW A. Nowak poinformował o planowanych podwyżkach dla 

pracowników UW.     

 Rektor UW A. Nowak powiedział, że realizowane są rozpoczęte inwestycje. 

Realizacji tych inwestycji nie jest na poziomie wcześniej przyjętym. Jest to związane 

ze wzrostem cen materiałów budowlanych i brakiem pracowników. Mimo tych 

problemów oraz podejmowanych z firmą budowlaną dwukrotnych negocjacji na temat 

zwiększenia budżetu realizacja nowego budynku Wydziału Psychologii jest 

kontynuowana. W najbliższych dniach planowane jest zakończenie stanu surowego 

budynku, którego oddanie do użytku zaplanowane jest na rok 2024. Dodał, że 

równocześnie realizowane są inne inwestycje: budowa akademika na warszawskim 

Służewcu, rozstrzygnięto przetarg dotyczący remontu górnego dziedzińca na 

krakowskim przedmieściu, uzyskano zgodę i planowane jest rozpoczęcie rozbudowy 

Wydziału Dziennikarstwa i budowy Centrum Sportu na Ochocie. Zakończenie tych 

inwestycji planowane jest na lata 2026-2027. Poziom realizacji inwestycji biorąc pod 

uwagę obecną sytuację jest niewątpliwym sukcesem UW. 

 Rektor UW A. Nowak przestawił problem wzrostu cen energii. Zwrócił się  

z prośbą o jej oszczędność w sytuacjach nie mających wpływu na badania, naukę  

i dydaktykę. 

Nawiązując do sojuszu 4EU+ Rektor podziękował pracownikom Wydziału 

Psychologii za pracę i zaangażowane w ramach Uniwersytetu Europejskiego.. 

Rektor UW A. Nowak pogratulował władzom dziekańskim oraz wszystkim 

pracownikom Wydziału Psychologii uzyskania kategorii A+. Dodał, że Uniwersytet  

w przeprowadzonej ewaluacji wypadł najlepiej ze wszystkich polskich uczelni 

uzyskując sumarycznie kategorię A ( 8 kategorii A+, 8 A i 8 B+).  

Rektor UW A. Nowak podziękował za wsparcie potrzeby utworzenia na UW 

Wydziału Lekarskiego. W kwestii organizacyjnej w porozumieniu z Centrum 

Nowoczesnych Technologii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznym zostały już 

ustalone pomieszczenia seminaryjne, konferencyjne i wykładowe dla prowadzenia 

dydaktyki na Wydziale Lekarskim.  Przygotowany został program kształcenia dla 6-
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letnich studiów medycznych. Program ten powstał we współpracy ze specjalistami -

lekarzami oraz Wojskowym Instytutem Medycznym. WIM jest głównym partnerem 

UW w projekcie powstania Wydziału Medycznego. Prowadzone są również rozmowy 

mające na celu podpisanie porozumienia z 3-4 dużymi instytutami badawczymi oraz 

mniejszymi jednostkami. Chodzi o niemonopolizowanie współpracy z jedną dużą 

jednostką. Za ok. 2 lata rozpocznie się proces naboru pracowników, UW posiada już 

kadrę do prowadzenia podstawowych przedmiotów związanych z chemią, biologią, 

statystyką, sztuczną inteligencją itd. Przedmioty specjalistyczne lekarskie będą 

prowadzili wykładowcy z WIM lub innych akademii medycznych. Powodem 

utworzenia Wydziału Medycznego była potrzeba utworzenia własnej jednostki 

badawczej, która „wyrasta” z UW oraz analiza działalności Warszawskiego 

Uniwersytetu Medycznego. Decyzja o powstaniu Wydziału Medycznego na UW jest 

związana z możliwością wykorzystania potencjału i zaplecza nauk przyrodniczych  

i nauk humanistycznych, głównie Wydziału Psychologii. Na organizację Wydziału 

Medycznego UW otrzymał dotacje z ministerstwa zdrowia (ok. 40 mln zł.),  

z ministerstwa finansów (ok.100 mln. zł.) i z Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Powstanie Uniwersytetu Medycznego nie jest finansowane z budżetu UW. Program 

studiów przygotowany również przy udziale Wydziału Psychologii został jednogłośnie 

przyjęty na ostaniem posiedzeniu Senatu. 

 Rektor UW A. Nowak podziękował pracownikom wydziału za stworzenie 

programu edukacji dla studentów z Ukrainy, program ten wyceniony jest na ok. 250 

mln. zł. Uniwersytet przygotował ok. 2100 bezpłatnych miejsc na zajęcia dla 

studentów ukraińskich. Dodatkowo przeznaczono ok. 1100 miejsc dla rodzin 

ukraińskich w akademikach, powstały żłobki, przedszkola i miejsca pomocy 

psychologicznej i prawnej. UW prowadzi również naukę języka polskiego dla 

uchodźców. W darze żołnierzom ukraińskim zostało zakupionych 500 apteczek 

pierwszej pomocy. Został wygospodarowany fundusz na zatrudnienie na ½ etatu ok. 

100 pracowników. Podsumowując UW wydał ok. 2,5 mln. zł. na studentów  

i uchodźców z Ukrainy. Wykorzystanie tych środków finansowych wynosi ok. 7-8 %. 

Powodem takiego stanu rzeczy jest obawa uczelni ukraińskich związana z emigracją 

najlepszych wykładowców i studentów oraz obniżenie wpływów budżetowych 

poszczególnych uczelni.  

 Rektor UW A. Nowak powiedział, że nowy budynek Wydziału Psychologii 

zostanie zakończony w terminie, czyli w 2024 roku. Budynek będzie w całości 

przeznaczony dla Wydziału Psychologii. W projekcie budynku zostały dokonane 

zmiany związane z oczekiwaniami i potrzebami Wydziału Psychologii, tak żeby ta 

inwestycja nie była przeszkodą a zachętą do realizacji marzeń i prowadzenia badań 

oraz realizacji oczekiwań studentów i doktorantów. Obecny budynek Wydziału 

Psychologii zostanie zagospodarowany na potrzeby UW. 

 Rektor UW A. Nowak powiedział, że UW osiąga wiele sukcesów  i wyróżnień 

badawczych, dydaktycznych. Wielu laureatów, olimpiad matematycznych, fizycznych, 

biologicznych, historycznych, geograficznych, chce studiować na UW. Powstała sieć 

elitarnych szkół średnich, czas też stworzyć elitarne uczelnie. Rektor i władze uczelni 

będą wspierały badaczy i badania naukowe wszelkimi możliwymi drogami. Studenci 
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muszą mieć kontakt z najlepszymi badaczami, dlatego powinni oni prowadzić zajęcia 

dydaktyczne. 

 Rektor UW A. Nowak podziękował Dziekanowi za umożliwienie przedstawienia 

społeczności Wydziału rzeczywistości i spraw związanych z funkcjonowaniem UW.   

Dziekan prof. ucz. K. Imbir podziękował Rektorowi za przedstawienie informacji 

związanych z funkcjonowaniem uczelni oraz postępem prac w nowym budynku 

Wydziału. Podziękował również Rektorowi i Zespołowi Rektorskiemu za decyzję 

dotyczącą zwiększenia miejsc przeznaczonych do pracy w nowym budynku. Dziekan 

dodał, że Wydział jest częścią UW, przyjmuje najlepszych studentów, dba o jakość 

studiowania i największą radością będzie powitanie w 2024 roku nowych studentów 

w nowym budynku. 

Dziekan otworzył dyskusję zachęcając do zadawania pytań.  

Prof. ucz. M. Bilewicz podziękował Rektorowi za dokładne przedstawienie stanu 

Uniwersytetu, zapytał o kwestię oferty gastronomicznej w kampusie Ochota  

i uwzględnieniu w tej ofercie preferencyjnych cen dla studentów i pracowników 

Wydziału. 

Rektor powiedział, że jest to bardzo ważne pytanie szczególnie w sytuacji, gdy nie 

udaje się rozwiązać tego problemu  na UW w innych jednostkach np. nowym 

budynku BUW. Obiecał, że zostaną podjęte działania, żeby w kampusie Ochota 

powstała baza gastronomiczna dostępna dla studentów i pracowników. Jeżeli nie 

znajdą się instytucje, które będą działały na zasadach konkurencji to Uniwersytet 

zorganizuje to we własnym zakresie. Na dzień dzisiejszy nie zgłosił się żaden 

przedsiębiorca, prowadzone są próby zachęcenia studentów do przedstawienia 

swojej propozycji. Jeżeli nie będzie chętnych to Uniwersytet przejmie inicjatywę  

i zostaną przedstawione propozycje zorganizowania punktów gastronomicznych 

zarówno w kampusie Ochota jak i w budynku BUW. 

Prof. E. Łojek podziękowała za spotkanie i dostrzeżenie wysiłku pracowników 

Wydziału za zaangażowanie w różnych pracach na UW. Zapytała, czy w związku  

z małą liczbą cytowani władze UW  mają pomysł na nawiązanie współpracy z innymi 

uczelniami dotyczącej cytowań. Zapytała również, czy wraz z Wydziałem Psychologii 

do nowego budynku przeniesie inny wydział UW.   

Rektor w odpowiedzi na drugie pytanie stwierdził, że powstający budynek jest 

budynkiem Wydziału Psychologii i żaden inny wydział nie będzie przeprowadzał się 

do niego. Jeżeli chodzi o cytowania to prowadzone są rozmowy z Rektorami z innych 

uczelni w ramach Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich i Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Spraw nie jest prosta z dwóch powodów. Po 

pierwsze istnieją obiekcje etyczne i moralne wzajemnego cytowania się naukowców 

z różnych ośrodków akademickich. Drugą kwestią jest wygospodarowanie np.  

z IDUB środków, które mogłyby być przeznaczone na tworzenie międzynarodowych 

grup badawczych i w ten sposób zapewnić sobie cytowania naukowców z zagranicy. 

Ma to być proces długotrwały, Uniwersytet jest w stanie wygospodarować ok. 10 mln 

zł rocznie na  tworzenie i wspieranie międzynarodowych grup badawczych.  

W dłuższej perspektywie 5 – 10 lat Wydział Medyczny może również pomóc  

w zwiększeniu liczby cytowań. Rektor powiedział, że władze uczelni będą również 
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zachęcać i wspierać wykładowców podejmujących pracę w prestiżowych 

zagranicznych uczelniach.  Najważniejszym głosem jest głos środowiska naukowego, 

które decyduje jakie badania należy wspierać. 

Dziekan podkreślił znaczenie dyscypliny psychologia, która ostatnio została 

doceniona przez recenzenta międzynarodowego oceniającego dyscyplinę dla 

ministerstwa. Recenzent ten docenił szerokie spektrum zainteresowań dyscypliny 

psychologia na UW oraz stwierdził, że jest w tym doskonała. 

Prof. E. Łojek powiedziała, że zadowalającym jest pomysł wspierania 

międzynarodowych grup badawczych. Dodała, że absolwentami Wydziału UW są 

również nobliści, których można by było zaprosić do współpracy. 

Prof. J. Rączaszek-Leonardi powiedziała, że docenia propozycję wspierania 

międzynarodowych zespołów badawczy. Dodała, że w porównaniu z uniwersytetami 

zagranicznych najbardziej brakuje promocji badań prowadzonych w ramach 

Wydziału za granicą. Badacze powinni nauczyć się, jak badania przełożyć na prosty 

język i wysłać je zagranicę. Zmasowana promocja pomogłaby znacznie szybciej niż 

mozolne budowanie zespołów badawczych. 

Rektor powiedział, że zgadza się ze  zdaniem prof. J. Raczaszek-Leonardi. Dodał, że 

UW zmierza do utworzenia trzech ośrodków, które promować będą osiągnięcia UW. 

Prowadzone są rozmowy dotyczące uzyskania funduszy na zakup budynku  

w Rzymie, gdzie mogły być organizowane wystawy oraz wykłady i seminaria w trybie 

ciągłym, promujące osiągnięcia naukowe UW. Drugim miejscem o podobnym 

charakterze miałby być Nowy Jork, trzecim miejscem jest Paryż. Władze UW są 

otwarte i oczekują propozycji współpracy dotyczącej promocji UW poza granicami. 

Prof. J. Rączaszek-Leonardi powiedziała, że przedstawione inicjatywy są bardzo 

potrzebne i dobre, ale masowe dotarcie do czytelników i naukowców mogą zapewnić 

portale wiedzy, prasa opiniotwórcza np. New York Times. Uniwersytetowi brakuje 

kadry fachowców, która zapewniłaby łączność między naukowcami, a światem 

mediów.   

Rektor zgodził się z powyższym zdaniem, powiedział, że taki stan rzeczy wynika  

z pewnej tradycji niezbyt nachalnej promocji Uczelni. Dodał, że UW potrzebna jest 

większa promocja przez ośrodki stałe, na które można mieć większy wpływ, ale 

każda forma promocji jest potrzebna i pożądana i jedno nie wyklucza drugiego. 

Prof. ucz. M. Dragan podziękowała Rektorowi za obecność. Poprosiła  

o zastanowienie się, czy obecny budynek Wydziału ze względu na jego historyczne 

znaczenie można by było przeznaczyć na muzeum getta warszawskiego. 

Rektor powiedział, że w obecnej chwili nie ma gotowej odpowiedzi na to pytanie.  

Rozumie, że budynek jest częścią historyczną i społeczną miasta. Władze Rektorskie 

będą otwarte na sugestie dotyczące przyszłości tego budynku, dużo jednak zależy 

od decyzji władz miasta.  

Rektor UW A. Nowak podziękował za zaproszenie, wysłuchanie informacji o stanie 

UW i zawansowaniu prac w nowym budynku. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir podziękował Rektorowi za udział w spotkanku, za 

przekazane informacje oraz wsparcie. Zaprosił do spotkań i kontaktów ze 

społecznością wydziału.  
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Dziekan prof. ucz. K. Imbir przekazał głos Prodziekan prof. ucz. K. Bargiel-

Matusiewicz 

 

IV. Wyrażenie opinii na temat zatrudnienia pracownika na stanowisku asystenta 

w grupie pracowników badawczych  

 

Prodziekan prof. ucz. K. Bargiel-Matusiewicz przedstawiła sprawę dotyczącą 

zatrudnienia mgr Natalii Ziółkowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników 

badawczych. 

Forma zatrudnienia: 0,4 etatu przez pierwsze 24 miesiące, następnie 0,2 etatu do 

zakończenia projektu z możliwością zwiększenia w tym okresie zatrudnienia do 0,4 

etatu. Jest to zatrudnienie w ramach projektu badawczego TITANT – Horyzont 

Europa. Czas zatrudnienia: 44 miesiące, 

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: styczeń 2023 r 

Głównym celem projektu jest opracowanie interwencji edukacyjnej skierowanej do 

dzieci w wieku szkolnym 10-12 lat dotyczącej kształtowania prawidłowych nawyków 

żywieniowych oraz zachęcanie rodziców i dzieci do pogłębiania wiedzy z obszaru 

zdrowego odżywiania. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na rosnącą 

częstość występowania nadwagi oraz otyłości w grupie dzieci i młodzieży, co stanowi 

zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. 

Kandydatka zgłosiła się w ramach ogłoszonego przez Wydział Psychologii konkursu, 

spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne, otrzymała rekomendację komisji 

konkursowej powołanej na potrzeby zatrudnienia asystenta badawczego  

w niniejszym projekcie (skład komisji konkursowej: dr hab. Piotr Tomaszewski, dr 

hab. Andrzej Rynkiewicz, dr hab. Kamila Bargiel-Matusiewicz, prof. ucz.) 

- Absolwentka studiów magisterskich z zakresu psychologii (Wydział Psychologii 

UW) 

– posiada udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie praktyki psychologii 

klinicznej dziecka, psychologii zdrowia oraz profilaktyki i promocji zdrowia 

– posiada dobrą znajomość języka angielskiego 

- wykazuje znajomość tematyki z obszaru metod promocji zdrowia i profilaktyki 

– posiada w swoim dorobku publikacje z zakresu psychologii klinicznej dziecka, 

psychologii zdrowia oraz profilaktyki i promocji zdrowia, m.in. w takich czasopismach 

jak: 

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Psychologica (20 pkt 

MNiSW); 

Religions (100 pkt MEiN); 

Journal of Clinical Medicine (140 pkt MEiN, IF: 4.964). 

- posiada doświadczenie badawcze, m.in.: 

2020-2022: Kierownik Projektu w ramach uzyskanego grantu BST na badania 

naukowe Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS, nr grantu: SZ81-84-04 ISD. Tytuł 

projektu: Dobrostan psychologiczny i wzrost potraumatyczny u rodziców dzieci 

chorujących onkologicznie w sytuacji pandemii COVID-19: badanie pilotażowe.  
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2017: Wykonawca w projekcie naukowym nr BST/ Wroc/ 2017/ B/05, pt.: Jedzenie 

emocjonalne a stres, doświadczane emocje oraz obraz ciała w populacji osób  

z otyłością oraz prawidłową masą ciała: badania wstępne”, źródło finansowania: 

Uniwersytet SWPS, Wrocław. 

Prodziekan prof. ucz. Kamilla Bargiel-Matusiewicz zwróciła się z  prośbą o poparcie 

zatrudnienia mgr Natalii Ziółkowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników 

badawczych. 

 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan zarządził głosowanie. 

 

Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia mgr Natalii Ziółkowskiej na 

stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych 

Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się  

40 33 22 22 0 0  

 

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia 

mgr Natalii Ziółkowskiej na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczych. 

 

 

 

V. Wyrażenie opinii na temat utworzenia zespołu badawczego „Social and 

Clinical Psychology Lab”  

 

Prodziekan prof. E. Łojek powiedziała,  że wpłynął wniosek dr Anny Wnuk  

o utworzenie zespołu badawczego pod nazwą „Social and Clinical Psychology Lab” 

W uzasadnieniu napisano, że Social and Clinical Psychology Lab (SoCLab) skupia 

psychologów i psycholożki społeczne, środowiskowe i kliniczne z Wydziału 

Psychologii UW oraz współpracowników z innych uczelni. Zespół realizuje badania 

na przecięciu psychologii społecznej oraz klinicznej, wskazując na punkty wspólne  

i możliwe korzyści wynikające ze współpracy badaczy z tych dwóch dziedzin.  

W szczególności zespół będzie zajmował się badaniem czynników warunkujących 

odpowiedź na kryzysy społeczne i kolektywne traumy (m.in. pandemie, wojny, kryzys 

klimatyczny), w tym analizą zasobów psychospołecznych i środowiskowych; analizą 

wzajemnych interakcji procesów społecznych i intrapsychicznych, szczególnie 

emocjonalnych pomiędzy uprzedzeniami i dyskryminacją a zdrowiem psychicznym; 

stygmatyzacją społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi czy neurorozwojowymi; 

analizą mechanizmów, które leżą u podstaw związku między niesprawiedliwością 

społeczną a dobrostanem; oraz identyfikacją interwencji, które mogę przeciwdziałać 

negatywnym skutkom kryzysów społecznych i środowiskowych. W badaniach 

uwzględnia się zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzież. Prowadzone są badania 

podstawowe, jak i stosowane, w których wykorzystuje się metody ilościowe oraz 

jakościowe. 
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Członkowie (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski): dr Anna Wnuk 

(kierowniczka), dr Magdalena Budziszewska, dr hab. Małgorzata Gambin, prof. ucz., 

dr hab. Paweł Holas, prof. ucz., dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz., mgr Izabela 

Lassota, dr Tomasz Oleksy, prof. Ewa Pisula, dr Małgorzata Woźniak-Prus 

Współpracownicy: dr Agnieszka Łyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr Marcin 

Sękowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej). 

Prodziekan prof. E. Łojek zwróciła się z prośbą o wyrażenia opinii na temat 

utworzenia zespołu badawczego „Social and Clinical Psychology Lab” w składzie: dr 

Anna Wnuk (kierowniczka), dr Magdalena Budziszewska, dr hab. Małgorzata 

Gambin, prof. ucz., dr hab. n. med. Paweł Holas, prof. ucz., dr hab. Grażyna Kmita, 

prof. ucz., mgr Izabela Lassota, dr Tomasz Oleksy, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr 

Małgorzata Woźniak-Prus, dr Agnieszka Łyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), 

dr Marcin Sękowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej).  

 

Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia zespołu badawczego „Social 
and Clinical Psychology Lab” w składzie: dr Anna Wnuk (kierowniczka), dr Magdalena 
Budziszewska, dr hab. Małgorzata Gambin, prof. ucz., dr hab. n. med. Paweł Holas, prof. 
ucz., dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz., mgr Izabela Lassota, dr Tomasz Oleksy, prof. dr 
hab. Ewa Pisula, dr Małgorzata Woźniak-Prus, dr Agnieszka Łyś (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza), dr Marcin Sękowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. 
Grzegorzewskiej) 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się Nieważne 

40 33 22 21 0 0 1 

 

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia 

zespołu badawczego „Social and Clinical Psychology Lab” w składzie: dr Anna Wnuk 

(kierowniczka), dr Magdalena Budziszewska, dr hab. Małgorzata Gambin, prof. ucz., 

dr hab. n. med. Paweł Holas, prof. ucz., dr hab. Grażyna Kmita, prof. ucz., mgr 

Izabela Lassota, dr Tomasz Oleksy, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr Małgorzata 

Woźniak-Prus, dr Agnieszka Łyś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), dr Marcin 

Sękowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej). 

 

VI. Wyrażenie opinii w sprawie rozwiązania Zespołu Badawczego 

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania  

 

Prodziekan prof. E. Łojek powiedziała, że w związku z odejściem z UW prof. 

ucz. Wojciecha Dragana i braku osoby, która chciałaby i mogłaby objąć stanowisko 

kierownika zespołu, rozwiązaniu ulega Zespół Badawczego Interdyscyplinarne 

Centrum Genetyki Zachowania. Zgodnie z opinią prawną procedura rozwiązania 

zespołu powinna być tożsama z procedurą powołania, dlatego powinna zawierać 

opinię Rady Wydziału. 

Prodziekan poprosiła o wyrażenie opinii w sprawie rozwiązania Zespołu Badawczego 

Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. 

Wobec braku głosów w dyskusji Dziekan zarządził głosowanie. 
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Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji zespołu badawczego 
Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania 
Uprawnionych 

do 

głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się Nieważne 

40 33 22 21 0 0 1 

 

Rada Wydziału przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji 

zespołu badawczego Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. 

 

X. Wolne wnioski i sprawy różne 

 

 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir przestawił propozycje zmian  w planach nowego 

budynku. Koncepcję przestrzeni gniazd, którymi miały być pokoje, architekci 

zrozumieli inaczej projektując przestrzenie otwarte. Niezgodność ta doprowadziła do 

długich negocjacji i „batalii” o to, żeby w projekcie znalazły się pokoje.  

W październiku udało się uzyskać zmiany w projekcie zgodne z postulatami.  

W dotychczasowych tzw. open space’ach zostały zaprojektowane pokoje. Tym 

samym na czterech piętrach udało się zaprojektować 48 pokoi. Zmiany te wiążą się  

z dodatkowymi kosztowi. Wykonawca zażądał ok. 6 mln. zł., które Rektor zgodził się 

pokryć ze środków centralnych. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir otworzył dyskusję. 

Prof. M. Kofta zapytał, czy ISS uczestniczy w rozmowach na temat budynku. 

Dziekan powiedział, że Wydział jest w stałym kontakcie z ISS-em. Dla ISS-u zostały 

przeznaczone dwa gniazda. 

 

Prodziekan prof. ucz. K. Bargiel-Matusiewicz przestawiła informacje dotyczące 

studentów z Ukrainy. Liczba osób przyjętych w bieżącej rekrutacji 14: 11 osób na I 

rok,  3 z przeniesienia na II i III rok. Osoby, które muszą podnieść swoje kompetencje 

dotyczące języka polskiego otrzymały indywidulaną organizację studiów. Zgodnie  

z powyższym studenci ci nie muszą zapisywać się na wszystkie zajęcia z programu 

studiów. Indywidualna organizacja studiów obejmuje indywidualny plan studiów na 

okres r.a. 2022/23 i r.a. 2023/24. Indywidualny plan studiów, który polega na 

skupieniu się w r.a. 2022/23 na podniesieniu kompetencji językowych w zakresie 

języka polskiego do wymaganego poziomu. Program pierwszego roku studiów 

powinien zostać zrealizowany do końca r.a. 2023/24. 

Został powołany opiekun grupy studentów z Ukrainy na Wydziale Psychologii - 

Nazar Rozvadovskyi. Kontakt: wsparcie.stud@psych.uw.edu.pl. Posiada 

odpowiednie kompetencje do pełnienia tej funkcji z uwagi na wykonywanie wcześniej 

zbliżonych zadań. Biegle zna języki: ukraiński, polski, rosyjski i angielski (znajomość 

języka polskiego potwierdzona Certyfikatem znajomości języka polskiego jako 

obcego na poziomie C1). 

 

mailto:wsparcie.stud@psych.uw.edu.pl
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Dziekan prof. ucz. K. Imbir powiedział, że od 5 grudnia na UW zostanie 

wprowadzony elektroniczny obieg faktur. Wydział jest w grupie jednostek 

pilotażowych. Pani Sylwia Stanicka reprezentuje Wydział w Zespole zajmującym się  

wdrożeniem tego systemu na UW. 

  

Dziekan prof. ucz. K. Imbir zaprosił na spotkanie wigilijne,  które odbędzie 20 

grudnia br. o godz. 15:30. W tym dniu od godz. 15:30 do końca dnia zostaną 

ogłoszone godziny dziekańskie. 

 

Prodziekan prof. ucz. K. Bargiel-Matusiewicz poinformował, że odbyły się 

wybory do Samorządu Studenckiego. 

Skład Rady Samorządu Studentów 

Sonia Grzywacz - Przewodnicząca RSS  

Magdalena Michałowska - Wiceprzewodnicząca, Przewodnicząca Komisji ds. 

Rozwoju Naukowego (w tym praktyki)  

Magdalena Stańczak - Członkini RSS, Przewodnicząca Komisji ds. Promocji  

Natalia Matysiak - Członkini RSS, Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Wydarzeń  

Aleksandra Semba - Członkini RSS, Przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki  

i Ewaluacji Kształcenia 

Celina Kopeć - Przewodnicząca Komisji ds. Współpracy biznesowej   

Magda Pająk - Przewodnicząca Komisji ds. Akcji charytatywnych  

Judyta Pacewicz - Pełnomocniczka ds. Wymian Międzynarodowych  

Cecylia Poncjusz - Przewodnicząca Komisji ds. WISP   Michalina Karpus - 

Przewodnicząca Komisji ds. Stosowanej Psychologii Zwierząt  

Członkowie Rady Wydziału Psychologii: Aleksandra Semba , Mikołaj Dziok, Natalia 

Matysiak, Jeremiasz Górniak. 

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków Dziekan prof. ucz. K. Imbir 

podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zaprosił na posiedzenie Rady 

Wydziału Psychologii, które odbędzie się 31 stycznia 2023 r  

Dziekan prof. ucz. K. Imbir zamknął zdalne posiedzenie w dniu 29 listopada 

2022 r. 

 

Protokołowała: A. Szczęsna 

Dziekan Wydziału Psychologii: K. Imbir 

 

 


