Jolanta Choińska-Mika, dr hab. prof. UW
Jestem związana z Uniwersytetem Warszawskim od 40 lat. Tu studiowałam, obroniłam
doktorat (1991), zrobiłam habilitację (2004). Od 2009 pracuję na stanowisku profesora
nadzwyczajnego UW. W l. 2005 – 2012 pełniłam funkcję zastępcy dyrektora Instytutu
Historycznego ds. studenckich, a zdobyte wówczas doświadczenia przydają mi się do dzisiaj.
Od 2008 uczestniczę w pracach senackiej Komisji ds. studentów, doktorantów i procesu
kształcenia (obecnie jakości kształcenia), a od 2014 - Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na
UW. Jestem członkinią Rady Wydziału Historycznego oraz wydziałowej komisji
ds. doktorantów.
Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dziejów staropolskiej kultury
politycznej, mechanizmów komunikacji rządzący – rządzeni oraz instytucji parlamentarno –
samorządowych. Równolegle zajmuję się historią Wysp Brytyjskich w dobie Tudorów
i pierwszych Stuartów.
Od wielu lat interesuję się nowoczesną dydaktyką, systemami edukacyjnymi, powiązaniem
kształcenia na poziomie szkolnym ze studiami wyższymi. Stąd moje zaangażowanie w projekty
MEN oraz współpraca z Instytutem Badań Edukacyjnych, w którym przez pięć lat (2010-2015)
kierowałam Zespołem dydaktyk szczegółowych oraz uczestniczyłam w realizacji programu
Entuzjaści Edukacji. Od 2011 r. jestem członkinią Rady Naukowej IBE, a w zeszłym roku
zostałam wybrana do Rady naukowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w pracach której
uczestniczę od dłuższego już czasu. Należę również do zespołu redakcyjnego kwartalnika
„Edukacja” oraz Rady naukowej rocznika „Muzealnictwo”.
Od dziesięciu lat aktywnie współpracuję też z Muzeum Historii Polski, zarówno jako członkini
Rady MHP (trzecia kadencja), jak i jako ekspert, recenzent, współautor wstępnej koncepcji
ekspozycji. Uczestniczyłam w pracach komisji MHP oceniających wnioski stypendialne oraz
projekty zgłoszone do programu „Patriotyzm Jutra”. Należę do Polskiego Towarzystwa
Historycznego oraz International Commisssion for the History of Representative
and Parliamentary Institution.
W wolnych chwilach czytam zaległą prasę lub ogladam angielskie kryminały. Najwięcej
inspiracji dostarczają mi rozmowy. Jestem patriotką Instytutu Historycznego, który mnie
uformował. Marzy mi się Uniwersytet bez podziału na “my i oni”, harmonijnie łaczący dobre
tradycje akademickie z otwartością na nowoczesność.

