Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
w dn. 14 kwietnia 2021 r.

1. Przyjęcie porządku obrad: przyjęto jednogłośnie; akceptacja protokołu z poprzedniego
posiedzenia (2.12.2020): przyjęto jednogłośnie.
2. Informacji Przewodniczącej RI:
2.1 Powitanie członków RI z poza UW w kadencji 2021-24: prof. dr hab. Anna Engelking (IS
PAN), prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki (IH PAN) i dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof.
ucz. (Akademia Leona Koźmińskiego).
2.2 Podziękowania dla prof. Anny Witeskiej-Młynarczyk za współpracę badawczą.
2.3 Brak przedstawicieli studentów i doktorantów w Radzie: Samorząd Studentów nie wybrał
przedstawicieli; w trakcie wyborów Samorządu Doktorantów na kadencję 2021-22 nie była
kandydatów z IEiAK. Do wyjaśnienia sytuacji mgr Joanna Lipińska przestaje pełnić funkcje
sekretarza Rady.
2.4 Kilka informacji o aktywności organizacyjnej i naukowo-badawczej pracowników IEiAK
a także o nadchodzących konkursach NCN.
2.5 Sprawy polityki naukowej: informacja o przygotowanej przez komitety PAN uchwały w
sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim, m.in. o poparciu albo
planowanym poparciu dla uchwały ze strony kilku komitetów, do których należą członkowie
Rady.

3. Informacje Dyrektora Instytutu prof. dr. hab. Macieja Ząbka oraz Zastępcy Dyrektora ds.
Dydaktycznych dr Heleny Patzer:
3.1 Nagrody Rektora: zasady przyznawania.
3.2 Zaproszenie na Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny, współorganizowany przez
IEiAK, w dn. 21-22 kwietnia b.r.
3.3 Trwają przygotowania Dni Otwartych i Festiwalu Nauki, zaangażowanie doktorantów i
współpracowników Instytutu a także zaprzyjaźnionych instytucji.
3.4 Omówienie kwestie prowadzenia badan etnograficznych, zwł. laboratoriów
etnograficznych w warunkach epidemii. Postanowienie o podjęciu starań w celu wyjaśnienia,
jakie są możliwości szczepienia dla studentów biorących udział w wyjazdach terenowych,
m.in. w nawiązaniu do informacji Rektora: https://www.uw.edu.pl/informacja-rektora-wsprawie-szczepien/?highlight=szczepienia

4. Zatwierdzenie składu Komisji ds. Etyki Badań Naukowych IEiAK UW:
dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz, prof. ucz. - przewodnicząca
dr Renata Hryciuk
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mgr Justyna Jasionowska
dr Amanda Krzyworzeka
dr hab. Sławomir Sikora
prof. dr hab. Magdalena Zowczak

Wyniki głosowania w systemie ankieter:
W głosowaniu wzięło udział 17 osób. Rozkład odpowiedzi prezentuje się następująco:
Tak: 15 (88,2%) Nie: 0 (0%) Wstrzymuję się od głosu: 2 (11,8%).
Skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych zatwierdzono.

5. Zatwierdzenie składu Komisji Bibliotecznej IEiAK UW:
dr hab. Agnieszka Kościańska, prof. ucz. - przewodnicząca
dr hab. Anna Horolets, prof. ucz.
dr hab. Tomasz Rakowski

Wyniki głosowania w systemie ankieter:
W głosowaniu wzięło udział 17 osób. Rozkład odpowiedzi prezentuje się następująco:
Tak: 17 (100%) Nie: 0 (0%) Wstrzymuję się od głosu: 0 (0%).
Skład Komisji Bibliotecznej zatwierdzono.

6. Dyskusja nt. kierunków rozwoju Instytutu
Przywrócenie etnologii jako dyscypliny naukowej: do ewentualnych działań potrzebny może
być dokument; w grudniu stworzono wersję roboczą raportu dt. stanu etnologii. Dyskusja nad
możliwością udoskonalenia: warto podkreślić czym się różni (np. od innych dyscyplin w
obrębie NOKiR); trudnością jest to, że w wyniku antropologizacji wielu innych dyscyplin,
antropologia stała się backgroundem; propozycja stworzenia matrycy, np. przez Komitet Nauk
Etnologicznych PAN, którą poszczególne środowiska wypełniałyby treścią; propozycja
wybrania postaci (np. Malinowskiego) w celu pokazania „dawności” dyscypliny i skali jej
wpływu na humanistykę; propozycja stworzenia dokumentu w kilku wariantach skierowanych
do różnych odbiorców i na różne cele (b. krótkim, pełnym, filmowym).

7. Wniosek dr. hab. Tomasza Rakowskiego w sprawie udzielania urlopów naukowych na
wyjazdy stypendialne.
Przedstawiono trudności, niespójności i brak przejrzystości w zasadach udzielania urlopów
naukowych na wyjazdy stypendialne. Prof. Rakowski zwrócił uwagę na rozdźwięk między
wymaganiami umiędzynarodowienia, stawianymi przed pracownikami naukowymi, a barierami
instytucjonalnymi dla mobilności, m.in. w celu odbywanie stypendium w renomowanym
ośrodku akademickim. Dyskusję poszerzono na wyjazdy zw. z realizacją badań terenowych a
także profesurą gościnną. Pracownicy IEiAK musieli korzystać z urlopów bezpłatnych, by
prowadzić długoterminowe badania terenowe, kluczowe w etnologii i antropologii kulturowej,
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a także wykonywało różne prace na rzecz Instytutu w trakcie urlopów bezpłatnych (np. opieka
nad doktorantami).

Wniosek dr. Tomasza Rakowskiego zyskał jednogłośne poparcie.
8. Informacje Przewodniczącej Rady Dydaktycznej kierunku Etnologia i Antropologia
Kulturowa dr hab. Anny Malewskiej-Szałygin, prof. ucz.
W związku z reformą nauki Rada Dydaktyczna ma bardzo wiele zadań, funkcjonuje w nowych
warunkach instytucjonalnych; przeprowadzono kompleksową ocenę kształcenia na kierunku, z
wykorzystaniem ankiet, analizy prac dyplomowych i ocen studenckich; na podstawie tych
badań planowane są pewne zmiany w programie kształcenia, m.in. dt. modułów czy
proseminariów; na bieżąco Rada Dyscypliny zajmuje się także wieloma innymi kwestiami,
m.in. zasadami rekrutacji, formą studenckiej ankiety ewaluacji zajęć i in.

9. Zaproszenia na najbliższe wydarzenia etnologiczne:
21-22/04 Międzynarodowy Kongres Afrykanistyczny.
21/04 Seminarium IEiAK UW z dr. Piotrem Cichockim.
22/04 Seminarium Migracyjne IEiAK z dr hab. Karoliną Bielenin-Lenczowską.
27/04 Wykład prof. Alisse Waterston w Pracowni Etnograficznej.

10. Zamknięcie obrad.

Protokół przygotowała Anna Horolets, Przewodnicząca Rady.
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