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Protokół nr 3 
posiedzenia Rady Wydziału Psychologii 

Uniwersytetu Warszawskiego 
z dnia 8 czerwca 2021 r. 

 
Posiedzenie rozpocz ęto 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 34 członków Rady, w tym 26 pracowników 
samodzielnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania uchwał. 
 
Przyjęcie porz ądku obrad. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir przedstawił porządek obrad  
i zaproponował dodanie punktu „Nadanie Regulaminu Komisji ds. Nagród  
i Odznaczeń”, który będzie procedowny po punkcie III. Dziekan przypomniał, że 
porządek obrad został przesłany w wersji elektronicznej członkom Rady Wydziału 
Psychologii: 

 

I. Zgłoszenie kandydata z Wydziału Psychologii do K omisji Senackiej ds. 
Polityki Kadrowej. 

II. Wyrażenie opinii na temat przedłu żenia zatrudnienia na czas nieokre ślony  
- dr Anety Mi ękisz na stanowisku starszego asystenta w grupie pra cowników 
badawczo-dydaktycznych 
- dr Magdaleny Linke-Jankowskiej na stanowisku adiu nkta w grupie 
pracowników badawczo-dydaktycznych. 
 
III. Wyrażenie opinii na temat powołania Zespołu Badawczego e -MPAT Lab . 
 
IV. Nadanie Regulaminu Komisji ds. Nagród i Odznacz eń.    
 
V. Wolne wnioski i sprawy ró żne.  
 
 
 

Nikt nie zgłosił uwag do porządku obrad. Członkowie 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. 8 czerwca 2021 r. 

Uprawnionych 
do 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 
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głosowania 

40 34 28 28 0 0 
 
Rada Wydziału przyjęła porządek obrad. 
 
I. Zgłoszenie kandydata z Wydziału Psychologii do K omisji Senackiej ds. 
Polityki Kadrowej. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir powiedział, że wpłynęło pismo od Rektora prof. dr 
hab. Alojzego Nowaka z prośbą o zgłoszenie kandydata na członka Komisji 
Senackiej ds. Polityki Kadrowej w kadencji 2020-2021 w celu uzupełnienia jej składu 
w związku z rezygnacją jednej z członkiń Komisji. Dziekan zgłosił kandydaturę dr 
hab. Agnieszki Maryniak, prof. ucz. która wyraziła zgodę na udział w Komisji. 
Dziekan zapytał, czy członkowie Rady chcieliby zgłosić inne kandydatury.  
Wobec braku innych propozycji Dziekan zarządził głosowanie w powyższej sprawie. 
 
Głosowanie w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Agnieszki Maryniak, prof. ucz. do 
Komisji Senackiej ds. Polityki Kadrowej 

Uprawnionych 
do 
głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

40 34 30 30 0 0 
 
 
II. Wyrażenie opinii na temat przedłu żenia zatrudnienia na czas nieokre ślony  
- dr Anety Mi ękisz na stanowisku starszego asystenta w grupie pra cowników 
badawczo-dydaktycznych 
- dr Magdaleny Linke-Jankowskiej na stanowisku adiu nkta w grupie 
pracowników badawczo-dydaktycznych. 
 

Dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz. powiedział, że Komisja ds. zatrudnień na 
Wydziale Psychologii zebrała się na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2021 r. w celu 
rozpatrzenia wniosków o: 
- przedłużenie dr Magdalenie Linke-Jankowskiej zatrudnienia na czas nieokreślony 
na stanowisku adiunkta w grupie badawczo-dydaktycznej, 
- przedłużenie dr Anecie Miękisz zatrudnienia na czas nieokreślony na stanowisku 
starszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej. 
W obradach uczestniczyli: dr hab. Maciej Górecki, prof. ucz., dr Agnieszka 
Rychwalska, dr Rafał Stefański, prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, dr hab. 
Jarosław Żygierewicz. Nieobecna była dr Agnieszka Pluta.  
Następnie prof. ucz. Maciej Górecki, przedstawił krótkie charakterystyki 
wnioskodawców oraz omówił opinie dotyczące ich osiągnięć naukowych  
i doświadczenia dydaktycznego przygotowane przez opiniodawców. 
Dr Magdalena Linke-Jankowska na Wydziale Psychologii zatrudniona jest od 
01.10.2018 r. Zatrudnienie kończy się 30.06.2021 r. Dr Linke-Jankowska zajmuję się 
badaniem hronotypów. W 2020 roku ukazał się artykuł w wydawnictwie 
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Chronobiology International, który dr Linke-Jankowska napisała we współpracy z dr. 
hab. Konradem Jankowski. Prowadzi zajęcia z diagnozy psychologicznej. Prowadzi 
działalność organizacyjną. Recenzję na temat osiągnięć naukowych i doświadczenia 
dydaktycznego dr M. Linke-Jankowskiej przygotował dr hab. Paweł Holas. Opinia 
była pozytywna we wszystkich ocenianych aspektach i zawierała rekomendację 
przedłużenie zatrudnienia. 
Komisja ds. zatrudnień na Wydziale Psychologii jednogłośnie zarekomendowała 
przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Linke-Jankowskiej na stanowisku adiunkta w 
grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na czas nieokreślony. 
 
Dr Aneta Miękisz na Wydziale Psychologii zatrudniona jest od 01.10.2018 r. 
Zatrudnienie kończy się 30.06.2021 r. Jest autorką artykułu w czasopiśmie 
Educational Technology Systems, jest również autorką rozdziałów w pracach 
zbiorowych. Prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne, zajmuje się przyswajaniem języka 
u dzieci dwujęzycznych.  
Opinię osiągnięć naukowych i doświadczenia dydaktycznego dr Anety Miękisz 
przygotowała prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi. Opiniodawczyni pozytywnie 
oceniła dokonania dr A. Miękisz we wszystkich ocenianych aspektach  
i rekomendowała przedłużenie zatrudnienia. 
Komisja ds. zatrudnień na Wydziale Psychologii jednogłośnie zarekomendowała 
przedłużenie zatrudnienia dr Anety Miękisz na stanowisku starszego asystenta  
w grupie badawczo-dydaktycznej na czas nieokreślony. 
 
Dr hab. J. Radoszewska powiedział, że dr M. Linke-Jankowska prowadzi zajęcia  
z wywiadu i rozmowy psychologicznej.  
 
Głosowanie w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anety Miękisz na czas nieokreślony na 
stanowisku starszego asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 
 
Uprawnionych 
do 
głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

40 34 31 30 1 0 
 
 
Głosowanie w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Magdaleny Linke-Jankowskiej na czas 
nieokreślony na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 

Uprawnionych 
do 
głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

40 34 31 31 0 0 
 
 
III. Wyrażenie opinii na temat powołania Zespołu Badawczego e -MPAT Lab  – 

Prof. Joanna Rączaszek-Leonardi powiedział, że zespół badawczy e-MPAT 
Lab nieformalnie dział już od ok. 2 lat, skupiając badaczy z Wydziału Psychologii UW 
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oraz współpracujące osoby z innych uczelni krajowych i zagranicznych wokół 
zagadnień wyłaniających się z interakcji, psychoterapii, uważności i technologii. W 
polu zainteresowań badawczych zespołu znajduje się rozwijanie metod 
wspierających diagnozę oraz terapię przy użyciu Internetu i nowych technologii (e-
Mental, Health), włączając w to z jednej strony badania nad psychoterapią przy 
użyciu danych cyfrowych i sztucznej inteligencji, a z drugiej strony rozwijanie i ocena 
skuteczności interwencji on-line, w tym treningów uważności oraz innych metod 
pomocy psychologicznej wspartych technologicznie. Celem Zespołu będzie dalsza 
integracja środowiska badaczy z różnych dyscyplin wokół powyższych zagadnień 
badawczych i aplikacyjnych.  
Zadania Zespołu: 
- realizacja badań w tym zakresie, w tym tworzenie interwencji on-line i ocena ich 
skuteczności, we współpracy międzynarodowej (obecnie: Univ Boston, Center for 
Anxiety and Related Disorders) oraz międzyinstytucjonalnej (KUL, Wydział Fizyki 
UW, PJATK), 
- pozyskiwanie funduszy krajowych i międzynarodowych na potrzeby tych badań, 
- upowszechnienie problematyki badawczej wyników badań w postaci publikacji  
i wystąpień konferencyjnych. 
Członkowie Zespołu: 
- dr hab. n. med. Paweł Holas (Wydział Psychologii UW), 
- dr Rafał Styła (Wydział Psychologii UW), 
- dr Hubert Suszek (Wydział Psychologii UW), 
- mgr Aleksandra Juszczyk (doktorantka MSD), 
Współpracownicy Zespołu: 
- mgr Szymon Szumiał (współpracownik Wydziału Psychologii UW), 
- mgr Patryk Roczon (absolwent Wydziału Psychologii UW), 
- Antoni Korczak (student Wydziału Psychologii UW). 
Prof. J. Rączaszek-Leonardi wskazała na pewną niezręczność Regulaminu Wydziału 
Psychologii, uważa, że praktycy zaangażowani w daną dziedzinę badań jak  
i studenci powinni mieć możliwość bycia członkami zespołów badawczych. Prof. J. 
Rączaszek-Leonardi powiedziała, że należy dążyć do zmiany Regulaminu, żeby 
członkowstwo w zespołach badawczych było możliwe w uzasadnionych 
przypadkach.  
 
Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii na temat utworzenia zespołu badawczego e-MPAT 
Lab. Członkowie Zespołu: dr hab. n. med. Paweł Holas (kierownik), dr Rafał Styła, dr Hubert 
Suszek, mgr Aleksandra Juszczyk; współpracownicy Zespołu: mgr Patryk Roczon, mgr 
Szymon Szumiał, Antoni Korczak 

Uprawnionych 
do 
głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

40 34 30 29 1 0 
 
 
IV. Nadanie Regulaminu Komisji ds. Nagród i Odznacz eń    
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Dziekan prof. ucz. K. Imbir przypomniał, że Regulamin Komisji ds. Nagród  

i Odznaczeń był przedmiotem dyskusji na Radzie Wydziału Psychologii w dniu 30 
marca br. Zgodnie z sugestiami członków RW do treści Regulaminu wprowadzono 
zmiany. Następnie zostało uruchomione głosowanie obiegowe nad przyjęciem tego 
regulaminu. Spośród 40 respondentów uprawnionych do głosowania udział wzięło 19 
osób. W związku z tym głosowanie nie osiągnęło wtedy wymaganego kworum. 
Dziekan poprosił o zagłosowanie nad nadaniem regulaminu Komisji ds. Nagród  
i Odznaczeń 
 
Głosowanie w sprawie nadania regulaminu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 
 
Uprawnionych 
do 
głosowania 

Obecni Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

40 34 31 29 0 2 
 
 
X. Wolne wnioski i sprawy ró żne 
 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. 
Prof. E. Łojek powiedziała, że Komisja ds. Nagród i Odznaczeń podjęła decyzję  
o zmianie terminu przyjmowania wniosków w sprawie przyznania Nagród Rektora. 
Wnioski będą przyjmowane do 31 lipca. 

Prof. ucz. W. Dragan zapytał, czy w związku z tym, że w dniu dzisiejszym 
odbywa się posiedzenie Rady to, czy 29 czerwca posiedzenie RW zostanie 
odwołane? 
Dziekan odpowiedział, że w dniu dzisiejszym odbywa się nadzwyczajne posiedzenie 
Rady, ze względu na konieczność przegłosowania ważnych spraw osobowych, 
których ze względu na uregulowania prawne Rada Wydziału nie może glosować 
obiegowo. Posiedzenie Rady Wydziału w dn. 29 czerwca odbędzie zgodnie  
z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. 

Wobec braku kolejnych wolnych wniosków Dziekan prof. ucz. K. Imbir 
podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zaprosił na kolejne posiedzenie 
Rady Wydziału Psychologii, które odbędzie się 29 czerwca br. 

Dziekan prof. ucz. K. Imbir zamknął zdalne posiedzenie w dniu 8 czerwca 
2021 r. 

 

Protokołowała: A. Szczęsna 

Dziekan Wydziału Psychologii: K. Imbir 

 


