
UCHWAŁA NR 21 
RADY DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie powołania Komisji koordynującej prace nad zmianami w programie kształcenia 
na studiach drugiego stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa   

Na podstawie par 5 ust 1 Uchwały URK nr 2 z dn. 27.01.2020 w sprawie zasad działania 
rad dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim, w związku z §68 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190), Rada dydaktyczna postanawia, 
co następuje: 

§ 1 

 Rada dydaktyczna jednogłośnie powołała Komisję koordynującą prace nad zmianami 
w programie kształcenia na studiach drugiego stopnia w składzie: 

Anna Malewska-Szałygin - przewodnicząca RD 
Magdalena Lubańska - wice-przewodnicząca RD 
Helena Patzer - zastępca dyrektora IEiAK ds. studenckich 
Piotr Cichocki – członek RD, przedstawiciel związku zawodowego 
Tomasz Rakowski - osoba zaproszona spoza RD 
Michał Gałek - przedstawiciel studentów studiów drugiego stopnia 
Roger Pietrzak - przedstawiciel studentów studiów drugiego stopnia 

 

§ 2 

Zadania Komisji - w załączniku.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca rady dydaktycznej:  

Anna Malewska-Szałygin 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 Zadania Komisji koordynującej prace nad zmianami w programie studiów drugiego 
stopnia 

 

§ 1 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje przewodnicząca Rady dydaktycznej, Komisja 
powołuje ze swojego grona przewodniczącego zwykłą większością głosów. 

2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący, informując drogą elektroniczną 
członków Komisji o wyznaczonym terminie na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem. 
 

§ 2 

1. Zadanie Komisji polega na opracowaniu propozycji nowego programu studiów 
drugiego stopnia i przedstawieniu go pod dyskusję na forum Rady dydaktycznej. 

2. Swoje zadanie Komisja realizuje w szczególności poprzez: 
a) analizę dotychczasowego programu studiów drugiego stopnia w IEiAK UW 
b) analizę potrzeb zgłaszanych w zakresie programu studiów przez studentów  
c) zebranie propozycji zmian w programie studiów II stopnia prezentowanych w toku 

dyskusji toczącej się od początku kadencji Rady oraz ewentualnych nowych, 
nadesłanych przez członków społeczności Instytutu Etnologii i Antropologii 
Kulturowej do dnia 1 czerwca 2022 roku 

d) zestawienie i analizę materiałów przedstawionych dotychczas przez członków Rady 
dydaktycznej (w tym Raport z procesu monitorowania i ewaluacji kształcenia na 
kierunku Etnologia i antropologia kulturowa w roku akademickim 2019/2020 oraz 
materiały nadesłane członkom Rady Dydaktycznej drogą mailową przez jej członków) 

e) pozyskanie informacji z otoczenia społeczno-gospodarczego na temat kompetencji 
cenionych u absolwentów kierunku etnologia i antropologia kulturowa na rynku 
pracy 

f) analizę programów studiów magisterskich opracowanych przez inne ośrodki 
etnologiczne w Polsce 

g) analizę programów i oszacowanie potencjału współpracy z innymi jednostkami UW w 
zakresie organizacji kształcenia 

 

 

 



 

 

 

 


