Warszawa, 27 stycznia 2019
JM Rektor UW
Prof. dr hab. Marcin Pałys,
Senat UW
w miejscu

Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,

My, niżej podpisani doktorzy habilitowani, pracujący na stanowiskach adiunktów, gorąco
popieramy list adiunktów z habilitacją z Wydziału Neofilologii UW z dnia 15 stycznia 2019,
który dotyczy konieczności zmiany obowiązujących w UW warunków zatrudnienia
adiunktów z habilitacją, a zwłaszcza warunków ich awansu na stanowisko profesora UW.
Niniejszym zwracamy się do Jego Magnificencji oraz do Senatu UW o
uwzględnienie w powstającym obecnie nowym Statucie UW postulatu uproszczenia
drogi awansu doktorów habilitowanych na stanowiska profesorów Uczelni (obecnie
uzależnionego m.in. od wypromowania doktora). W przyszłości konieczne wydaje
nam się zróżnicowanie tej drogi odpowiednio do uwarunkowań dziedzinowych.
Postulat ten wydaje się nam sprawą najwyższej wagi ze względu na właściwie
funkcjonowanie i rozwój Uczelni jako uniwersytetu badawczego, w nowej strukturze
wynikającej z wprowadzanej obecnie w życie ustawy o szkolnictwie wyższym.
W związku z tym, należy zwrócić uwagę, że:
1. W wyniku reformy studiów doktoranckich UW liczba doktorantów studiujących na
naszej Uczelni zmniejszy się drastycznie, a wraz z nią zmaleje statystyczna szansa
doktorów habilitowanych na awans profesorski (gdyby miał on nadal pozostać
uwarunkowany koniecznością wypromowania doktora);
2. Doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowiskach adiunktów angażują się w życie
naukowe, organizacyjne i dydaktyczne Uczelni, pełnią m. in. funkcje prodziekanów
wydziałów, a także dyrektorów i wicedyrektorów instytutów UW. To oni w znacznej
mierze biorą na siebie ciężar obowiązków kierowniczych i administracyjnych
Uniwersytetu;
3. Awansowanie adiunktów z habilitacją na stanowiska profesorów Uczelni okazuje się
konieczne, by zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 29
ust. 1) mogli oni zasiadać w kurii profesorskiej w Senacie i z tejże kurii w innych
ciałach kolegialnych Uczelni. W sytuacji, w której zmiana taka nie zostanie
wprowadzona, adiunkci z habilitacją będą należeli do kurii obejmującej nauczycieli
akademickich z doktoratem, nauczycieli akademickich bez stopnia naukowego oraz
pracowników
niebędących
nauczycielami
akademickimi.
Istnienie
tak

heterogenicznej kurii oznacza w praktyce, że nie będzie ona mogła skutecznie
reprezentować żadnej z należących do niej grup. Rodzi to ryzyko odsunięcia od
wpływu na losy uczelni ogromnej części jej pracowników naukowych. Może też
oznaczać, że adiunkci z habilitacją będą faktycznie wykluczeni z kandydowania do
niektórych organów kolegialnych uniwersytetu.
Niniejszym zwracamy się również do Rad Naukowych Instytutów, Rad Wydziałów oraz
działających na Uczelni związków zawodowych o poparcie naszych postulatów
odpowiednimi uchwałami.
Roksana Chowaniec (Instytut Archeologii UW)
Marek Janicki (Instytut Historyczny UW)
Grzegorz Myśliwski (Instytut Historyczny UW)
Aneta Pieniądz (Instytut Historyczny UW)
Marek Węcowski (Instytut Historyczny UW)
Poza ww., do dnia 6. lutego br. list poparło
podpisami
68
doktorów
habilitowanych
Uniwersytetu Warszawskiego zatrudnionych na
stanowiskach adiunktów.
List poparły osobnymi uchwałami:
Rada Naukowa Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej UW (29 stycznia 2019) i Rada
Naukowa Instytutu Historycznego UW (30
stycznia 2019).
Analogiczną uchwałę przyjęła Rada Naukowa
Instytutu Muzykologii UW (4 lutego 2019).

