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1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu                        

28 VI 2017 r. 
3. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na 

kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2017/2018 (ref. dr   
M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

4. Upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do opieki nad pracami magi-
sterskimi i prowadzenia seminariów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 (ref. dr   
M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

5. Upoważnienie nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra do prowadzenia 
wykładów w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska) 

6. Uchwała w sprawie przyznania dyplomów licencjackich i magisterskich z wyróżnieniem (ref. 
dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

7. Uchwała w sprawie dostosowania do wymagań ustawowych profilu i programu kształcenia  
na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska) 

8. Uchwała w sprawie zamknięcia specjalności „Turystyka” na studiach niestacjonarnych                    
II stopnia na kierunku Geografia (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

9. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 
(ref. dr hab. U. Somorowska, prof. UW) 

10. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycz-
nych UW projektu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych pt. „Wdrożenie systemu zinte-
growanych obserwacji środowiskowych do programu zajęć prowadzonych przez WGSR UW” 
(ref. dr E. Malinowska) 

11. Informacja o realizacji Strategii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. dr hab.          
W. Dziemianowicz, prof. UW) 

12. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur nauczycieli akademickich do Nagród Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

13. Sprawy tytułu naukowego i stopni naukowych:  
13.1. Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr 

hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. J. Matuszkiewicz) 
13.2. Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o na-

danie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr 
hab. J. Matuszkiewicz) 

13.3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjne-
go dr. Tomasza Opacha (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

13.4. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr.           
Tomasza Opacha (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

13.5. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty            
Mordal, zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i powołania komisji do 
przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW) 

13.6. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Moniki            
Lisowskiej, zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i powołania komisji do 
przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. dr hab. E. Żmudzka, prof. UW) 
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14. Sprawy osobowe:  
14.1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia dr. hab. 

Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW          
w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na pełnym 
etacie od 1 I 2018 r. na czas nieokreślony (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

14.2. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr. Edwina Raczko na 
stanowisku asystenta w zakresie geoinformatyki i teledetekcji w Zakładzie Geoinforma-
tyki, Kartografii i Teledetekcji na pełnym etacie na czas nieokreślony od 1 X 2017 r.  
(ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW) 

15.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27 VI 2017 r. 
16.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował uzupełnienie porządku obrad o następujący punkt: 
10.1. Zmiany w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. prof. 

dr hab. M. Jędrusik): 
10.1.1. Uchwała w sprawie utworzenia Pracowni Edukacji Geograficznej 
10.1.2. Uchwała w sprawie likwidacji Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego w Instytu-

cie Geografii Fizycznej oraz utworzenia Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego 
jako jednostki bezpośrednio podległej Dziekanowi 

10.1.3. Uchwała w sprawie likwidacji Archiwum jako jednostki bezpośrednio podległej 
Dziekanowi 

Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanym uzupeł-
nieniem. 

 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że 21 VII br. zmarła dr Maria Kopacz-

Lembowicz – klimatotolog z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Rada Wydziału 
uczciła pamięć Zmarłej chwilą ciszy. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” – vol. 21, No. 2/2017 
(Wyd. WGSR UW, Warszawa 2017); „Ordenamiento Territorial y Desorrollo Rural” współ-
autorstwa prof. dr hab. Mirosławy Czerny (Lima 2016); „Desarrollo sostenible un chance           
o una ilusión para las periferias?” współautorstwa prof. dr hab.  Mirosławy Czerny (Mexico 
2017); „Czasopismo Geograficzne” – t. 85, z. 1-2 (Wyd. PTG, Warszawa 2014) z artyku-
łami dr. Mikołaja Madurowicza i mgr Joanny Miętkiewskiej-Bryndy; „Atlas współzależności 
parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce” – t. XXXVI pt. „Postęp badań zmian 
klimatu Ziemi w ostatnim tysiącleciu (XI-XXI)” dr. hab. Jerzego Boryczki, prof. UW i prof. dr hab. 
Marii Stopy-Boryczki (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2017); „Geoprzegląd” – nr 1/2017 (Wyd. 
WGSR UW, Warszawa 2017). 
 Dr hab. I. Łęcka wyjaśniła, że Redakcja „Czasopisma Geograficznego” została przenie-
siona w 2014 r. z Wrocławia do Warszawy, a prezentowany zeszyt był brakujący w serii. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik pogratulował dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW 
powołania na członka Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwo-
wego Instytutu Badawczego na kadencję 2017-2021. 
 Dziekan przedstawił dyplom dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z podzięko-
waniem od organizatorów za uczestnictwo w dniu 3 VI br. w 21. Pikniku Naukowym Polskiego 
Radia i Centrum Nauki Kopernik. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację na temat posiedzenia Małego Senatu 
UW, które odbyło się na początku lipca br. koło Nasielska. Posiedzenie poświęcone było           
potrzebie wprowadzenia zmian w systemie zarządzania działalnością naukowo-badawczą i dy-
daktyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Obrady zdominowała dyskusja nad strukturą orga-
nizacyjną Uczelni i wydziałów – inaczej dostosowaną do potrzeb badawczych (zakłady lub ze-
społy robocze), a inaczej – do potrzeb dydaktycznych (katedry). Obecną strukturę uznano za 
zbyt rozbudowaną (dotyczy to m.in. instytutów na niektórych wydziałach). Uczestnicy posiedze-
nia dyskutowali także nad wprowadzeniem bardziej selektywnej (pod względem wymogów na-
ukowych i dydaktycznych) formy okresowej oceny pracowników, dokonywanej przez międzywy-
działowe komisje oceniające. Proponowano zmniejszenie wymiaru pensum dydaktycznego 
osobom szczególnie zaangażowanym w badania naukowe. Dyskutowano również nad nada-
niem studiom I stopnia charakteru metodycznego, a studiom II stopnia – charakteru badawcze-
go (z rozszerzonym kształceniem w języku angielskim). Głównym celem studiów doktoranckich 
byłaby natomiast realizacja projektu badawczego. 
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Prof. dr hab. M. Jędrusik, nawiązując do wniosków z obrad Małego Senatu, stwierdził, że 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych już wprowadził niektóre z proponowanych zmian (np. 
Instytut Geografii Fizycznej został przekształcony w Katedrę Geografii Fizycznej, obowiązuje 
Wydziałowa Karta Okresowej Oceny, słuchacze Studiów Doktoranckich realizują projekty ba-
dawcze). Dziekan zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji zmian w strukturze organizacyj-
nej Wydziału, mających na celu zwiększenie efektywności działania. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
28 VI 2017 r. Uczestników posiedzenia zapoznano z wynikami tegorocznego rankingu ogło-
szonego przez tygodnik „Perspektywy”, w którym za najlepszą polską uczelnię uznano 
Uniwersytet Warszawski, prowadzący 17 najlepszych kierunków studiów (prowadzony na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych kierunek Geografia sklasyfikowano na I miejscu            
w Polsce, a kierunek Gospodarka przestrzenna – na II miejscu). Następnie przedstawiona zo-
stała informacja na temat zintegrowanego programu rozwoju Uczelni, do którego akces zgłosił 
m.in. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Poinformowano również o nowym trybie za-
trudniania nauczycieli akademickich i wymaganym składzie komisji konkursowych (1/5 spoza 
danej jednostki). Dalszą część obrad zdominowało sprawozdanie Rektora UW za 2016 r. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o udziale w posiedzeniu Rady Naukowej Mię-
dzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska i Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Śro-
dowiskiem Przyrodniczym. Uczestniczący w posiedzeniu Rektor UW przekazał informację na 
temat podjętych starań o utworzenie na Uczelni nowego kierunku studiów II stopnia (w języku 
angielskim) na temat zrównoważonego rozwoju. Dziekan wydelegował do Rady Programowej 
tych studiów dr Katarzynę Szmigiel-Rawską. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w związku z rezygnacją dr Aliny               
Gerlée z funkcji Sekretarza Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej 
powołał z dniem 1 X br. na tę funkcję dr Joannę Popławską. 
 Dziekan zwrócił się do pracowników z prośbą o efektywny udział w trwających przygo-
towaniach do wydziałowych obchodów: 40-lecia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych,  
połączonych z Konferencją Kierowników Jednostek Geograficznych (w dniach 17-18 XI 2017 r.) 
oraz 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, połączonych z Kongresem Geografii 
Polskiej (w dniach 12-14 IV 2018 r.). Sekretarzem Komitetu Organizacyjnego obu uroczystości 
jest dr Paulina Pokojska. Dziekan podziękował mgr Bożenie Ogorzelskiej za projekty wystaw 
jubileuszowych. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że na Wydziale funkcję Menadżera Publikacji 
pełni mgr Ewa Pluta, która wprowadza przekazywane przez autorów publikacji informacje do 
Polskiej Bibliografii Naukowej. 
 Dziekan zaapelował o podjęcie starań mających na celu zwiększenie liczby punktów 
przyznawanych za publikacje, stanowiącej podstawę oceny dorobku naukowego jednostki.                
W latach 2013-2016 pracownicy Wydziału opublikowali 65 artykułów w czasopismach z listy A, 
natomiast od stycznia do sierpnia br. – 23 artykuły. Władze dziekańskie wprowadziły system 
premiowania autorów wysoko punktowanych publikacji, przyznając nagrody, dodatki specjalne, 
minigranty. Dziekan zachęcał do składania tekstów do czasopisma „Miscellanea Geographica 
– Regional Studies on Development” (14 punktów), które zostało wprowadzone na Web of 
Science. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za udział w dniu dzisiejszym w wydziałowej inau-
guracji roku akademickiego 2017/2018, a szczególnie dr hab. Izabelli Łęckiej za wygłoszenie 
bardzo ciekawego wykładu inauguracyjnego. 

Dziekan zaprosił do uczestnictwa w inauguracji ogólnouniwersyteckiej, która odbędzie 
się 2 X br. o godz. 14. W tym dniu na Wydziale nie będzie zajęć dydaktycznych w związku                  
z ogłoszonym dniem dziekańskim.  

Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła się z prośbą o przekazywanie mgr Ewie Plucie na bie-
żąco wszystkich niezbędnych informacji na temat ukazujących się publikacji, a także informacji 
o publikacjach brakujących w systemie PBN. Jednorazowe dodatki dla autorów publikacji na 
liście A (afiliowanych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych) będą przyznawane (w wy-
sokości zależnej od liczby uzyskanych punktów) wyłącznie na podstawie informacji zawartych  
w tym systemie. 

Dr S. Dudek-Mańkowska, podsumowując efekty działalności Sekcji Obsługi Projektów, 
zachęcała do dalszych starań o: granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki, granty 
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przyznawane przez Prorektora UW – dr. hab. Macieja Duszczyka oraz inne formy dofinansowa-
nia (np. z Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego). Prodziekan przypomniała, że zespół pracow-
ników Sekcji udziela pomocy osobom składającym wnioski (np. do 6 X br. przyjmuje wnioski           
o dofinansowanie z Fundacji UW). 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w bieżącym roku większość studentów 
kończących wydziałowe studia I i II stopnia zdała egzaminy dyplomowe w terminie (126 osób          
w czerwcu i 88 osób we wrześniu). Poprawa terminowości kończenia studiów wynika z wpro-
wadzonych zarządzeniem Prorektor UW warunków zaliczania i powtarzania etapów studiów. 
Prodziekan zaapelowała do osób prowadzących seminaria dyplomowe o wyraźne określenie 
wymagań dotyczących zaliczenia poszczególnych etapów studiów I i II stopnia (np. niezłożenie 
w terminie pracy dyplomowej skutkuje niezaliczeniem seminarium). Od roku akademickiego 
2018/2019 niezdanie w terminie egzaminu dyplomowego będzie skutkowało skreśleniem z listy 
studentów. Wznowienie studiów będzie związane z koniecznością zaliczenia seminarium dy-
plomowego i uzupełnienia różnic programowych. Prodziekan zwróciła się z prośbą o doradzanie 
studentom rozsądnego podejmowania tematów prac dyplomowych i rozkładania ich realizacji 
na całe seminarium dyplomowe.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w dniach 16-20 X br. odbędą 
się egzaminy dyplomowe osób, które złożą prace do 30 IX. W przypadku przedłużenia terminu 
złożenia pracy do 8 XII br. egzaminy odbędą się w dniach 18-21 XII. Zgodnie z zarządzeniem 
Prorektor UW osoby starające się o przedłużenie terminu złożenia pracy powinny uzyskać uza-
sadnioną opinię opiekuna pracy, a nie jedynie zgodę lub poparcie prośby.  

Prodziekan zaapelowała o pilne wpisanie do systemu USOS brakujących ocen z egza-
minów poprawkowych w celu umożliwienia rozliczenia semestru letniego. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że w dniach 16-30 XI br. należy wpisać 
do systemu USOS sylabusy przedmiotów przewidzianych na semestr letni roku akademickiego 
2017/2018. Każdy przedmiot powinien mieć jednego koordynatora, oprócz uzasadnionych, wy-
jątkowych przypadków. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że pracownicy otrzymali do weryfikacji ze-
stawienia godzin regularnych wykonanych w roku akademickim 2016/2017. Po uzupełnieniu 
przez Prodziekan godzin nieregularnych nastąpi kolejna weryfikacja. Władze Wydziału są obo-
wiązane do 30 XI br. przekazać władzom rektorskim rozliczenie pensum wraz z wyjaśnieniem 
niedoborów lub znacznego przekroczenia obowiązującego wymiaru godzin. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w połowie października br. zo-
stanie dokonana weryfikacja planów przydziału pensum na rok akademicki 2017/2018. Kierow-
nicy zakładów proszeni są o zwrócenie uwagi na ewentualne dysproporcje w obciążeniach po-
szczególnych pracowników (wynikające np. ze zmniejszenia liczby uruchomionych grup) i do-
konanie odpowiednich korekt. Prodziekan jest uprawniona do wprowadzenie zmian w obciąże-
niach na studiach I stopnia w porozumieniu z kierownikami zakładów i koordynatorami przed-
miotów, a na studiach II stopnia – po uzgodnieniu z kierownikami specjalności. Kierownicy za-
kładów są obowiązani zapewnić wykonanie pensum pracownikom etatowym, a pozostałe go-
dziny mogą przydzielić doktorantom i oferować osobom spoza Wydziału. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska powiadomiła, że w czasie wakacji Wydział Geografii i Stu-
diów Regionalnych zgłosił akces do inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doty-
czącej dydaktyki realizowanej na studiach II stopnia i studiach doktoranckich. 

Prodziekan zachęcała do składania wniosków o dofinansowanie z Funduszu Innowacji 
Dydaktycznych UW. 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych – dr E. Malinowska przypomniała o konieczności 
obsadzenia wszystkich zajęć na uruchomionych w roku akademickim 2017/2018 studiach nie-
stacjonarnych I stopnia na kierunku Geografia. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał, że okresowa ocena pracowników Wydziału 
zostanie przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w Polskiej Bibliografii Naukowej. 

Prodziekan poinformował, że zgodnie z zarządzeniem Rektora UW pracownicy występu-
jący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są 
do zgłoszenia się na dodatkowe badania lekarskie. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zakomunikował, że na jesieni zostanie przeprowadzony          
audyt dotyczący wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Prodziekan przypomniał, że wszelkie  



 6 

zmiany zaplanowanych terminów urlopów należy zgłosić co najmniej 14 dni przed rozpoczę-
ciem urlopu. 

Mgr K. Rucińska przekazała informację dotyczącą unieważnienia postępowania przetar-
gowego na przebudowę budynku w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym i planowanego ogło-
szenia drugiego przetargu. Władze dziekańskie odwołały w bieżącym roku w MOG wszelkie 
imprezy ze względu na planowane prace remontowe. 

Mgr K. Rucińska poinformowała, że pracownicy administracyjni otrzymali ujednolicone 
wzory tabliczek informacyjnych, które zostaną umieszczone przy drzwiach pomieszczeń wy-
działowych. 

Dyrektor zapowiedziała rozesłanie w najbliższym czasie informacji dotyczącej obiegu 
dokumentów, dostosowanego do podziału kompetencji między jednostki wydziałowe. 
 
 
Ad 3. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że rekrutacji na studia na Wydziale Geo-
grafii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2017/2018 przebiegała bardzo sprawnie. 
Wyjątek stanowił wynik rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Gospodarka 
przestrzenna, uwarunkowany mało licznym III rokiem studiów I stopnia na tym kierunku. 

Prodziekan poprosiła Pełnomocnika Dziekana ds. Rekrutacji na Studia – mgr.                           
J. Skrzypczuka o przedstawienie informacji o przebiegu rekrutacji. 
 Pełnomocnik podał do wiadomości, że w bieżącym roku nastąpił wzrost liczby kandyda-
tów na stacjonarne studia I stopnia w porównaniu z latami ubiegłymi. Poziom kandydatów rów-
nież był wyższy, o czym świadczą wyniki maturalne. Na kierunek Geografia spośród 442 kan-
dydatów przyjęto 130 osób (tyle wynosił limit przyjęć). Dokumenty wycofało 10 osób, ale limit 
zostanie wypełniony, ponieważ w zakończonej w dniu wczorajszym II turze naboru zgłosiło się 
aż 40 kandydatów. Na kierunek Gospodarka przestrzenna spośród prawie 500 kandydatów 
przyjęto 78 osób (tyle wynosił limit przyjęć). Dokumenty wycofało 8 osób, ale w II turze naboru 
zgłosiło się 10 kandydatów.  
 Na niestacjonarne studia I stopnia przyjęto 33 osoby na kierunek Geografia oraz                    
30 osób na kierunek Gospodarka przestrzenna. Do 29 IX trwa III tura naboru. 
 Na stacjonarne studia II stopnia na kierunek Geografia przyjęto 95 osób (spośród                  
103 kandydatów). Wszystkie specjalności zostaną uruchomione, ale podział okazał się nierów-
nomierny (od 11 do 28 osób). Na kierunek Gospodarka przestrzenna spośród 44 kandydatów 
dokumenty złożyło 30 osób. Podział na obie specjalności był równomierny. W II turze naboru 
zgłosiły się 4 osoby. 
 Z roku na rok wzrasta liczba kandydatów na studia II stopnia, którzy ukończyli studia 
licencjackie poza Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych albo na innych kierunkach. 
 Ogólny limit przyjęć przyznany Wydziałowi na bieżący rok akademicki nie został wypeł-
niony.  
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska, odnosząc się do wyników rekrutacji, zasugerowała roz-
ważenie korekty podziału na grupy na kierunku Gospodarka przestrzenna.   
 Rada Wydziału przyjęła do akceptującej wiadomości informację o wynikach rekrutacji na 
studia. 
 
 
Ad 4. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału o upoważnienie nauczycieli 
akademickich ze stopniem doktora do opieki nad pracami magisterskimi i prowadzenia semina-
riów magisterskich w roku akademickim 2017/2018 (załącznik nr 1– lista osób upoważnionych). 
Lista osób upoważnionych została zweryfikowana przez kierowników zakładów. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 35 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 0)           
udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  
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Ad 5. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska wystąpiła do Rady Wydziału o upoważnienie do prowa-
dzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 wykładów z wymienionych 
przedmiotów przez następujące osoby: 
studia stacjonarne 
– mgr Kingę Kuleszę – „Metody badań i opracowań klimatologicznych” (I rok specjalności            

„Hydrologia i klimatologia”); 
– mgr Monikę Lisowską – „Natural Environment of Poland” (Erasmus); 
– mgr Natalię Łukasiewicz – „Seminar in Human Geography” (Erasmus); 
– mgr Marlenę Kycko – „Geostatystyka” (III rok specjalności „Geoinformatyka”); 
– mgr. Tomasza Nowackiego – „Redakcja map” (II rok kierunku Geografia); 
– mgr. Adriana Ochtyrę – „Metody i techniki naziemnych badań teledetekcyjnych” (II rok                  

specjalności „Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja”); 
– mgr. Tomasza Paneckiego – „Kartoznawstwo ogólne” (I rok kierunku Geografia); 
studia niestacjonarne 
– mgr. Tomasza Nowackiego – „Elementy astronomii w geografii” (I rok kierunku Geografia); 
– mgr. Macieja Kałaskę – „Geografia regionalna” (II rok kierunku Geografia); 
– mgr. Krzysztofa Górnego – „Geografia polityczna” (II rok kierunku Geografia); 
– mgr Magdalenę Skorupską – „Geografia polityczna” (II rok kierunku Geografia); 
– mgr. Michała Orleańskiego – „Miasto, jego władze, procesy rozwoju przestrzennego” (II rok 

kierunku Gospodarka przestrzenna); 
– mgr Klaudię Peszat – „Marketing terytorialny” (I rok kierunku Gospodarka przestrzenna). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)           
udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  
 
 
Ad 6. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie: 
– dyplomów licencjackich z wyróżnieniem na kierunku Geografia:  

Tomaszowi Grzybowi (w ramach MISH), Marcjannie Jędrych (w ramach MISMaP), Annie  
Jędrysze; 

– dyplomów magisterskich z wyróżnieniem na kierunku Geografia:  
Marcie Augustyniak, Adzie Górnej, Karolinie Grędzickiej, Katarzynie Kamler, Wiktorii                    
Popławskiej, Annie Robak, Patrycji Starzec, Arturowi Surowieckiemu, Aleksandrze                
Weremczuk, Justynie Zalewskiej; 

– dyplomów licencjackich z wyróżnieniem na kierunku Gospodarka przestrzenna:  
Przemysławowi Gaładykowi, Karolinie Oleszkin; 

– dyplomów magisterskich z wyróżnieniem na kierunku Gospodarka przestrzenna:  
Kindze Cieślik, Magdalenie Cybulskiej, Łukaszowi Komorowskiemu, Karolinie Waliłko,              
Leszkowi  Cupryjakowi (studia niestacjonarne). 

W zarządzonych przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
postanowiła przyznać wymienionym osobom dyplomy z wyróżnieniem. 
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 100/2017). 

 
 
Ad 7. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że mimo kilkuletniego braku naboru na 
studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Geografia władze dziekańskie (po dokonanej anali-
zie oraz przeprowadzonych rozmowach z Prorektor UW ds. Studentów i Jakości Kształcenia, 
pracownikami Wydziału i Samorządem Studentów) podjęły decyzję o dostosowaniu profilu         
i programu kształcenia na tych studiach do profilu ogólnoakademickiego. Dostosowanie dotyczy 
dwóch specjalności – „Geografia fizyczna” i „Geografia społeczno-ekonomiczna”. Istnieje szan-
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sa uruchomienia tych studiów, ponieważ kandydować na nie mogą studenci studiów stacjonar-
nych II stopnia, którzy nie złożyli w terminie pracy magisterskiej i nie zdali egzaminu magister-
skiego. Ponadto zainteresowani tymi studiami mogą być obecni słuchacze studiów niestacjo-
narnych I stopnia na kierunku Geografia. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie dostosowania do nowych wy-
magań ustawowych profilu i programu kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia na 
kierunku Geografia na specjalnościach „Geografia fizyczna” i „Geografia społeczno-
ekonomiczna”.  

Prodziekan poinformowała, że wnioskowane dostosowanie uzyskało akceptację Samo-
rządu Studentów. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)          
poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 101/2017). 
 
 
Ad 8. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie zamknięcia specjalności 
„Turystyka” na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia.  
 Prodziekan wyjaśniła, że od kilku lat nie było naboru na tę specjalność. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)          
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 102/2017). 
 
 
Ad 9. 
 
 Dr hab. B. Zagajewski (w zastępstwie nieobecnej na posiedzeniu Rady Wydziału                  
Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. U. Somorowskiej, prof. UW) przedstawił wyniki re-
krutacji na Studia Doktoranckie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 
2017/2018. 
 Rekrutacja została przeprowadzona we wrześniu br. Na studia stacjonarne, na których 
limit miejsc wynosił 12, zgłosiło się 22 kandydatów. Wymagane dokumenty złożyło 20 osób. 
Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny kandydatów na podstawie następujących kryteriów: 
średniej oceny ze studiów, znajomości języków obcych (udokumentowanej odpowiednimi certy-
fikatami), oceny projektu badawczego, wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Do przyjęcia na studia 
kwalifikowało uzyskanie co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów (wynoszącej 50). Na                   
I rok stacjonarnych Studiów Doktoranckich przyjęto 12 osób, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów. Najlepszy kandydat otrzymał ponad 42 punkty. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził aprobatę wobec dużej liczby kandydatów i podziękował 
Komisji Rekrutacyjnej za sprawne przeprowadzenie rekrutacji.  
 Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Studia Doktoranckie do 
akceptującej wiadomości. 
 
 
Ad 10. 

 
Dr E. Malinowska wystąpiła do Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o dofinan-

sowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego projektu Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych pt. „Wdrożenie systemu zintegrowanych obserwacji środowi-
skowych do programu zajęć prowadzonych przez WGSR UW”.  

Projekt ma na celu uzupełnienie i rozszerzenie tradycyjnych metod badań terenowych              
o nowe systemy pomiarowe. Planowane jest zorganizowanie ciągłych pomiarów w ramach pro-
wadzonych badań. Oferta będzie skierowana nie tylko do geografów, ale i do przedstawicieli 
gospodarki przestrzennej i innych jednostek uniwersyteckich. Pierwszy etap realizacji projektu 
zakłada zakup sprzętu, a drugi etap – zajęcia pilotażowe w sezonie letnim. Miejscem realizacji 
projektu będzie Mazowiecki Ośrodek Geograficzny. 
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Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do członków Rady Wydziału o poparcie wniosku, 
ponieważ uzyskanie dofinansowania pozwoliłoby na rozwój MOG, zgodnie ze Strategią Wydzia-
łu. Prof. dr hab. A. Richling dodał, że wdrożenie systemu będzie stanowić kontynuację prowa-
dzonego przez Wydział kierunku badań. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyły 32 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 32; nie – 0; wstrzymuję się – 0)  
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 103/2017). 

 
 
Ad 10.1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o konieczności wprowadzenia zmian w strukturze  
organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Wnioskowane zmiany dotyczą: 
– utworzenia Pracowni Edukacji Geograficznej, wynikającego z potrzeby kontynuowania wy-

działowej tradycji i misji, związanej z realizowaniem programu dydaktyki geografii przez po-
wołaną do tego celu jednostkę; 

– wyłączenia Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego z Instytutu Geografii Fizycznej (i usta-
nowienia go jednostką bezpośrednio podległą Dziekanowi) wobec przekształcenia z dniem   
1 X 2017 r. Instytutu w Katedrę Geografii Fizycznej; 

– likwidacji Archiwum jako jednostki bezpośrednio podległej Dziekanowi w związku z istnieniem 
Archiwum w strukturze Administracji Wydziału. 

 
 
Ad 10.1.1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie utworzenia z dniem 1 X 2017 r. 
Pracowni Edukacji Geograficznej jako jednostki bezpośrednio podległej Dziekanowi. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 104/2017). 

 
 
Ad 10.1.2. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie likwidacji Mazowieckiego 
Ośrodka Geograficznego w Instytucie Geografii Fizycznej oraz utworzenia z dniem 1 X 2017 r. 
Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego jako jednostki bezpośrednio podległej Dziekanowi. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)               
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 105/2017). 

 
 
Ad 10.1.3. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie likwidacji z dniem 1 X 2017 r. 
Archiwum jako jednostki bezpośrednio podległej Dziekanowi. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 106/2017). 

 
 
Ad 11. 
 
 Koordynator ds. Strategii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – dr hab.                         
W. Dziemianowicz, prof. UW przekazał informację na temat realizacji Strategii. 

Profesor stwierdził, że w ubiegłym roku wdrażanie przyjętej Strategii było ograniczone 
przez dwa czynniki zewnętrzne, determinujące funkcjonowanie Wydziału – dążenie do uzyska-
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nia jak najlepszej oceny parametrycznej oraz nieznane założenia nowej Ustawy o szkolnictwie 
wyższym. Wdrażaniu Strategii sprzyjały natomiast czynniki wewnętrzne – wysoka ocena uzy-
skana w rankingu „Perspektyw” (I miejsce kierunku Geografia i II miejsce kierunku Gospodarka 
przestrzenna). Znaczna część (48%) tej wysokiej oceny wynika z przynależności Wydziału do 
prestiżowej uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego. Na pozostałą część oceny składa się ro-
snąca liczba cytowań i wysoko punktowanych publikacji pracowników Wydziału. 

Koordynator uznał za celowe zastanowienie się nad zawartymi w Strategii programami 
wdrożeniowymi oraz funkcjonującymi w strukturze Wydziału licznymi pełnomocnikami (obejmu-
jącymi 19 obszarów działania) wobec planowanej zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

Profesor stwierdził, że na Wydziale brakuje współpracy między jednostkami przy realiza-
cji wspólnych projektów badawczych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik, odnosząc się do wypowiedzi dr. hab. W. Dziemianowicza, prof. 
UW, przypomniał, że na Wydziale została podjęta próba utworzenia zespołów międzyjednost-
kowych, realizujących wspólne granty. Powstał już jeden taki zespół, a Dziekan zachęca do 
składania projektów przez kolejne zespoły. Lepszej komunikacji między przedstawicielami róż-
nych jednostek mogą służyć zebrania pracowników Wydziału (najbliższe odbędzie się w listo-
padzie br.). 
 
 
Ad 12. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału wystąpi 
z wnioskiem o przyznanie Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego: 5 indywidualnych               
i 2 zespołowych dla nauczycieli akademickich oraz 10 indywidualnych dla pracowników nie bę-
dących nauczycielami akademickimi. 
 Dziekan wyjaśnił, że liczba zaproponowanych nagród wynika z ograniczonych możliwo-
ści finansowych Wydziału. Uhonorowane zostaną przede wszystkim osoby szczególnie zaan-
gażowane w prace na rzecz parametryzacji jednostki oraz w działalność naukową (wysoko 
punktowane publikacje, granty). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że kandydatami do indywidualnych              
Nagród Rektora UW są następujący nauczyciele akademiccy:  
– dr Sylwia Dudek-Mańkowska – za wyjątkowe zaangażowanie w zebranie i uporządkowanie 

danych dotyczących działalności Wydziału oraz wzorowe przygotowanie ankiety jednostki do 
celów parametryzacji; 

– dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – za wyróżniającą się aktywność organizacyjną,                   
a zwłaszcza twórczą działalność w radach programowych i zespołach umacniających funk-
cjonowanie Wydziału; 

– dr Piotr Szwarczewski – za efektywną działalność naukową, a szczególnie badania i eksper-
tyzy pozwalające poszerzyć pola zainteresowań geografii o inne nauki; 

– dr hab. Bogdan Zagajewski – za wyjątkowe zaangażowanie w zebranie i uporządkowanie 
danych dotyczących działalności Wydziału oraz wzorowe przygotowanie ankiety jednostki do 
celów parametryzacji; 

– dr Anna Zmarz – za działalność naukową, przejawiającą się uczestnictwem w ważnych gran-
tach badawczych i wartościowymi publikacjami. 

 Dziekan wymienił następujące zespoły kandydujące do zespołowych Nagród Rektora 
UW: 
– dr Anna Jarocińska, dr Małgorzata Krówczyńska, mgr Marlena Kycko, dr Adriana Marcinkow-

ska-Ochtyra, mgr Adrian Ochtyra, dr Edwin Raczko – za szczególny rozwój teledetekcji 
spektralnej na Uniwersytecie Warszawskim, udokumentowany licznymi wartościowymi publi-
kacjami; 

– dr Izabela Gołębiowska, dr Izabela Karsznia – za wyjątkowe zaangażowanie i staranne przy-
gotowanie kolejnych zeszytów „Miscellanea Geographica – Regional Studies on                 
Development” oraz opracowanie i realizację strategii pozwalającej wprowadzić czasopismo 
na Web of Science Core Collection. 

 Dziekan poinformował, że kandydatami do Nagród Rektora UW są następujący pracow-
nicy niedydaktyczni, wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem i wzorowym wypełnianiem 
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powierzonych zadań, przyczyniającym się do sprawnego funkcjonowania Wydziału:                        
mgr Agnieszka Berlińska, p. Ewa Grzywacz, mgr Marta Jankowska, mgr Aleksandra Kępczyń-
ska,  mgr Joanna Papis, p. Ewa Mierzwiak, mgr Ewa Kiczyńska-Stępień, p. Anna Marchwińska-
Sławińska, mgr Jan Skrzypczuk, p. Jadwiga Pachulska. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyły 32 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 32; nie – 0; wstrzymuję się – 0)  
pozytywnie zaopiniowała przedstawione kandydatury do Nagród Rektora UW.   
 
 
Ad 13.1.  
 
 Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wszczęcia           
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia dr 
hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. 
 Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz poinformował, że powołany przez Radę Wydziału w dniu 
27 VI 2017 r. Zespół stwierdził, iż dokumentacja dołączona do wniosku jest kompletna. Po za-
poznaniu się z dorobkiem naukowym Zespół uznał, że kandydatka spełnia wszystkie wymogi 
formalne do nadania tytułu profesora. Na posiedzeniu w dniu 21 IX br. Zespół przychylił się do 
zarekomendowania Radzie Wydziału wniosku o wszczęcie postępowania (załącznik nr 9 – 
wniosek Zespołu).  
 Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz przedstawił konkluzję pozytywnej opinii Zespołu. 
 Rada Wydziału zapoznała się z wystawą publikacji kandydatki. 
 Za poparciem wniosku wypowiedzieli się dr hab. I. Łęcka i prof. dr hab. M. Jędrusik. Dr 
hab. I. Łęcka podkreśliła wkład dr hab. W. Kamińskiej, prof. UJK w pozyskiwanie grantów           
i współpracę z samorządami lokalnymi. Prof. dr hab. M. Jędrusik, podając na prośbę dr. hab.              
A. Magnuszewskiego, prof. UW parametryczne wskaźniki działalności publikacyjnej kandydatki 
(236 cytowań, wskaźnik Hirscha 7), stwierdził, że dr hab. W. Kamińska, prof. UJK dała się po-
znać jako osoba bardzo wartościowa, pracowita i bardzo aktywna w pracach na rzecz środowi-
ska geograficznego w Polsce. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 14; nie – 0; wstrzymuję się – 4) postanowiła wszcząć              
postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia dr 
hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 107/2017). 
 
 
Ad 13.2.  
 
 Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wyznaczenia 
kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk                   
o Ziemi w dyscyplinie geografia dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że Rada Wydziału zgłasza co najmniej                  
10 kandydatów na recenzentów, wybranych spośród osób zatrudnionych w innej jednostce or-
ganizacyjnej niż kandydatka do tytułu oraz posiadających tytuł profesora w dziedzinie nauk                  
o Ziemi lub nauk ekonomicznych. 
 Zespół zaproponował następujących kandydatów na recenzentów dorobku dr hab.          
Wioletty Kamińskiej, prof. UJK: 
  1. prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodaro-

wania PAN); 
  2. prof. dr. hab. Wiesława Maika (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy); 
  3. prof. dr. hab. Zbigniewa Makiełę (Uniwersytet Jagielloński); 
  4. prof. dr. hab. Tadeusza Marszała (Uniwersytet Łódzki); 
  5. prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet War-

szawski); 
  6. prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego (Uniwersytet Gdański); 
  7. prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera (nauki ekonomiczne; Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa 

PAN); 
  8. prof. dr. hab. Eugeniusza Rydza (Politechnika Koszalińska); 
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  9. prof. dr hab. Alicję Szajnowską-Wysocką (Uniwersytet Śląski); 
10. prof. dr. hab. Józefa Zegara (nauki ekonomiczne; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej).  
 Wobec nie zgłoszenia przez członków Rady Wydziału innych kandydatur lista kandyda-
tów została zamknięta. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału wyznaczyła kandydatów na recenzentów, którymi zostali: 
        tak nie   wstrzymuję się    
  1. prof. dr hab. Tomasz Komornicki   17 0 1       
  2. prof. dr hab. Wiesław Maik    18 0 0       
  3. prof. dr hab. Zbigniew Makieła    18 0 0       
  4. prof. dr. hab. Tadeusz Marszał    18 0 0       
  5. prof. dr. hab. Andrzej Miszczuk    18 0 0       
  6. prof. dr. hab. Tadeusz Palmowski   18 0 0       
  7. prof. dr. hab. Andrzej Rosner    17 0 1       
  8. prof. dr. hab. Eugeniusz Rydz    16 0 2       
  9. prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka  18 0 0       
10. prof. dr hab. Józef Zegar     17 0 1        
(załącznik nr 11 – Uchwała nr 108/2017). 
 
 
Ad 13.3. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
o wyrażenie przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych zgody na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Opacha w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie 
geografia. Rada Wydziału została wskazana przez kandydata we wniosku skierowanym do 
Centralnej Komisji. Podstawę postępowania habilitacyjnego, wszczętego w dniu 3 VIII 2017 r., 
stanowi wymienione przez kandydata osiągnięcie naukowe pt. „Wykorzystanie złożonych          
interaktywnych wizualizacji geograficznych do prezentacji i analizy wielozmiennych charaktery-
styk przestrzennych dotyczących wrażliwości środowiska geograficznego na klęski żywiołowe”. 
 Za przeprowadzeniem postępowania habilitacyjnego wypowiedział się dr hab. J. Pa-
sławski, prof. UW, uznając kandydata za zdolnego, pracowitego i ambitnego oraz wysoko oce-
niając jego osiągnięcia. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 17; nie – 1; wstrzymuję się – 0) wyraziła zgodę na prze-
prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Opacha. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 
109/2017). 

 
 
Ad 13.4. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek w sprawie powołania członków Komisji                           
w postępowaniu habilitacyjnym dr. Tomasza Opacha. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr. hab. Bogdana                
Zagajewskiego na recenzenta w Komisji habilitacyjnej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Irenę Tsermegas 
na sekretarza Komisji habilitacyjnej.   

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 16; nie – 0; wstrzymuję się – 2) powołała prof. dr. hab.  
Andrzeja Kowalczyka na członka Komisji habilitacyjnej.  
(załącznik nr 13 – Uchwała nr 110/2017). 
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Ad 13.5. 
 
 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW poinformował, że promotor – prof. dr hab. Wacław 
Florek (Akademia Pomorska w Słupsku) pozytywnie zaopiniował ukończoną rozprawę doktor-
ską mgr Małgorzaty Mordal pt. „Potencjał nadmorskich parków narodowych w nauczaniu o przy-
rodzie nieożywionej”. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recen-
zentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Mordal. Komisja ds. przewodów doktorskich z za-
kresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: dr hab. Iwonę Piotrowską, prof. Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza i prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka (Państwowa Szkoła 
Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej). 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 17 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak –17; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr hab. Iwonę Piotrowską, prof. UAM na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr                   
Małgorzaty Mordal. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 17 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 17; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Mał-
gorzaty Mordal. 
 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 17 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 17; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na nową przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego (w miejsce prof. dr. hab. 
Macieja Jędrusika). 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 17; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) powołała komisję do przeprowadzania  egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą na-
stępujące osoby: 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 
3. dr hab. Joanna Angiel, 
4. dr hab. Maciej Dąbski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Mordal,             
dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktor-
skich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała.  
(załącznik nr 14 – Uchwała nr 111/2017). 
 
 
Ad 13.6. 
 
 Promotor – dr hab. E. Żmudzka, prof. UW przedstawiła pozytywną opinię ukończonej 
rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej pt. „Wpływ warunków cyrkulacyjnych na zmiany 
prędkości i kierunku wiatru w pionie w wybranych regionach Polski”. 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW zgłosiła wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów 
rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej. Komisja ds. przewodów doktorskich z zakresu 
geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: dr hab. Zuzannę Bielec-Bąkowską (Uniwer-
sytet Śląski) i prof. dr. hab. Bogusława Kaszewskiego (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW omówiła sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 18 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr hab. Zuzannę Bielec-Bąkowską na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Moniki 
Lisowskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 18 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła prof. dr. hab. Bogusława Kaszewskiego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Mo-
niki Lisowskiej. 
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 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 18 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na nową przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego (w miejsce prof. dr. hab. 
Macieja Jędrusika). 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) powołała komisję do przeprowadzania  egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą na-
stępujące osoby: 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 
3. dr hab. Joanna Angiel, 
4. dr hab. Maciej Dąbski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej,             
dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktor-
skich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała.  
(załącznik nr 15 – Uchwała nr 112/2017). 
 
 
Ad 14. 

 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że uległa uproszczeniu procedura przedłużenia 
zatrudnienia na stanowiskach, w tym na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW. Nie jest 
wymagane przeprowadzanie konkursu, a jedynie Dziekan po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału 
przedstawia Rektorowi kandydata na stanowisko. 
 
 
Ad 14.1. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW na stanowisku profe-
sora nadzwyczajnego UW w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Prze-
strzennej na pełnym etacie od 1 I 2018 r. na czas nieokreślony. 

Rada Wydziału zapoznała się z pozytywnym stanowiskiem Komisji ds. przedłużenia           
zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego UW. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 31; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego UW na pełnym etacie od 1 I 2018 r. na czas nieokreślony. (za-
łącznik nr 16 – Uchwała nr 113/2017). 

 
 

Ad 14.2. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą o wyrażenie opinii               
w sprawie zatrudnienia dr. Edwina Raczko na stanowisku asystenta w zakresie geoinformatyki       
i teledetekcji w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na pełnym etacie na pod-
stawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 31; nie – 1; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie zatrudnienia dr. Edwina Raczko na stanowisku asystenta na pełnym etacie na pod-
stawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 17 – Uchwała nr 
114/2017). 
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Ad 15. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 27 VI 2017 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyły 34 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
przyjęła protokół. 
 
 
Ad 16. 
 
 Dr hab. E. Smolska, prof. UW przekazała informację na temat XI Zjazdu Geomorfologów 
Polskich, który został zorganizowany w dniach 13-15 IX br. na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych przez Zakład Geomorfologii WGSR i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. 
 Dr J. Korycka-Skorupa zaprosiła do udziału w inicjatywie Zakładu Geoinformatyki, Kar-
tografii i Teledetekcji – I Geoinformatycznej Nocy Badaczy, która odbędzie się na Wydziale               
w dniu 29 IX br. w godz. 16-19. W programie wydarzenia przewidziane są warsztaty, wykłady, 
pokazy sprzętu. 
 Kierownik Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji zachęcała również do udzia-
łu w dniu 5 XII br. o godz. 14.50 w sesji wspomnieniowej związanej z 40. rocznicą śmierci prof. 
dr. hab. Lecha Ratajskiego. 
 Dr hab. I. Łęcka zaprosiła na spotkanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzy-
stwa Geograficznego, które odbędzie się w dniu 26 X br. o godz. 15 w sali 102. Podczas spo-
tkania dr hab. Waldemar Wilk przedstawi prelekcję na temat „Stojąc na głowie, czyli na Antypo-
dach”.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się z prośbą o zachęcanie wszystkich absolwentów 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do udziału w spotkaniu, które odbędzie się na Wy-
dziale w dniu 14 IV 2018 r. o godz. 15 z okazji 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszaw-
skim. 
 Dziekan przypomniał, że następne posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 31 X br. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  
 


