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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 

 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował uzupełnienie porządku obrad o dodatkowy punkt: 
6.7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku 

asystenta w zakresie geomorfologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas 
określony od 1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r. (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik). 

Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanym 
uzupełnieniem. 

 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał wybranych w dniu 6 XII br. przedstawicieli 

doktorantów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Radzie Wydziału – mgr Kingę 
Nelken i mgr Katarzynę Słomską. Dziekan poinformował, że w skład Wydziałowej Rady 
Doktorantów weszli: mgr Maksym Łaszewski, mgr Katarzyna Słomska, mgr Kinga Nelken 
(przewodnicząca), mgr Tomasz Panecki, mgr Oleh Skrynyk. Delegatami do Komisji 
Stypendialnej zostali: mgr Maksym Łaszewski, mgr Kinga Nelken i mgr Katarzyna 
Słomska, delegatem do Komisji Dydaktycznej – mgr Oleh Skrynyk, delegatem do 
Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia – mgr Tomasz Panecki, a 
delegatem do Wydziałowej Komisji Wyborczej – mgr Maksym Łaszewski. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące 
publikacje: „Forum GIS UW” – materiały pokonferencyjne, t. II/III  (Wyd. UW, Warszawa 2016); 
„Prace  i Studia Geograficzne” – t. 61, z. 3 (pod red. dr hab. Ewy Smolskiej, prof. UW) i z. 4 (pod 
red. dr Doroty Rucińskiej) (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016); „Atlas współzależności 
parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce” – t. XXXV pt. „Badania klimatu 
Europy w różnych skalach przestrzennych” prof. dr hab. Marii Stopy-Boryczki i dr. hab. Jerzego 
Boryczki, prof. UW (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016).  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do kierowników zakładów z prośbą o przypomnienie 
pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę o konieczności składania z wnioskami 
wyjazdowymi wniosków o urlop naukowy (z dołączonym np. zaproszeniem na konferencję, 
obronę, staż). 
 Dziekan zakomunikował, że w ramach zapowiedzianej inwentaryzacji wydziałowego 
oprogramowania komputerowego kierownicy zakładów będą proszeni o wygenerowanie 
specyfikacji komputerów użytkowanych przez pracowników. Informację w tej sprawie wraz z 
instrukcją roześle w najbliższym czasie mgr Mariusz Porczek. Wygenerowane raporty posłużą 
do utworzenia bazy danych komputerów na Wydziale. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że trwają prace nad renowacją wydziałowej 
strony internetowej. Merytoryczną redakcję strony powierzono dr. Jarosławowi 
Suchożebrskiemu, a zapewnienie sprawności funkcjonowania – mgr. Mariuszowi Porczkowi. 
Kierownicy zakładów są proszeni o przekazanie do 31 XII br. do Sekretariatu Wydziału 



informacji dotyczącej osoby upoważnionej do przekazywania redaktorowi informacji 
zakładowych, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie. 

Dziekan poinformował, że prowadzone są prace nad przygotowaniem do oceny 
parametrycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Podczas prac pojawiają się 
problemy techniczne, logiczne, formalno-prawne, dotyczące także innych wydziałów i uczelni. 
Do dnia dzisiejszego nie zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze. Sprawom 
parametryzacji było poświęcone spotkanie z Prorektorem UW ds. Naukowych – dr. hab. 
Maciejem Duszczykiem, które odbyło się w dniu 19 XII br. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr 
hab. M. Jędrusik, dr           S. Dudek-Mańkowska i dr hab. B. Zagajewski. 

Dziekan podał do wiadomości, że zakończone zostały prace graficzne nad logo Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych. Władze Wydziału roześlą pracownikom 2 wzory – pełny            
i skrócony. Ewentualne uwagi można przesyłać do 27 XII br. na adres mgr K. Rucińskiej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził uznanie organizatorom sesji Koła Naukowego 
Studentów Geografii, która odbyła się w dniach 9-10 XII br. na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych. Opiekun KNSG – dr Maciej Lenartowicz podkreślił wysoki poziom 
przedstawionych prezentacji, będących przeważnie sprawozdaniami z projektów badawczych 
realizowanych przez członków Koła. Opiekun Koła podziękował Dziekanowi za otwarcie sesji, a 
byłemu Zarządowi KNSG za zaangażowanie w organizację. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że w ogłoszonej przez Ministerstwo Nauki               
i Szkolnictwa Wyższego nowej punktacji czasopism naukowych nie uległa zmianie liczba 
punktów przyznanych czasopismom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych: „Miscellanea              
Geographica – Regional Studies on Development” (14) i „Prace i Studia Geograficzne” (8).  

Dziekan podał do wiadomości, że dr Mirosław Grochowski został wybrany na 
Przewodniczącego Komisji Bibliotecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr 
Aleksandra Kępczyńska przekazała informację na temat oferty Narodowego Centrum Nauki, 
dotyczącej grantów i małych projektów badawczych. Kierownik SOP podała liczbę wniosków 
złożonych przez pracowników Wydziału w kolejnych edycjach konkursów (w obecnej – 10), 
omówiła efekty złożonych wniosków i zachęcała do aplikowania w kolejnych edycjach. 
Dziekan wyraził aprobatę dla dużej liczby złożonych wniosków i podziękował mgr Aleksandrze 
Kępczyńskiej i mgr Joannie Papis za bardzo kompetentną pomoc udzielaną wnioskodawcom. 
Prof. dr hab. P. Swianiewicz spytał o konkursy NCN, w których pracownicy Wydziału nie brali 
jeszcze udziału. Kierownik SOP odpowiedziała, że warto składać wnioski w konkursach: Fuga, 
Etiuda, Symfonia. 
Dr hab. M. Dłużewski podziękował mgr A. Kępczyńskiej za wzorową obsługę projektu, którym 
kierował. 
Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW zachęcał do składania wniosków i niezrażania się 
nieudanymi próbami. Profesor zgłosił propozycję zapraszania studentów do współpracy przy 
realizacji projektów. 

Dziekan wręczył dr. hab. Maciejowi Dłużewskiemu dyplom nagrody jubileuszowej. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w dniu 14 XII br. nastąpił odbiór 
makulatury i elektrośmieci uprzątniętych z pomieszczeń wydziałowych. 
 Mgr M. Piasecka przekazała informację na temat stanu zaawansowania prac 
porządkowych prowadzonych w budynku Wydziału oraz siedzibie Mazowieckiego Ośrodka 
Geograficznego w Murzynowie. Dokonane w pomieszczeniach wydziałowych porządki 
zapoczątkowały segregację odpadów, która będzie systematycznie prowadzona od 2017 r. 
Obecnie trwa mycie okien w całym budynku, niezbędne po zakończonych pracach 
remontowych. W siedzibie MOG została przygotowana dokumentacja i przeprowadzona 
inwentaryzacja obiektu. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia prac 
modernizacyjnych i oficjalnego odbioru nowego budynku. 



 Dr hab. E. Smolska, prof. UW podziękowała współpracownikom za zaangażowanie                  
w wydanie kolejnych zeszytów „Prac i Studiów Geograficznych”. Dziekan przypomniał, że od         
1 I 2017 r. nowym redaktorem naczelnym będzie dr hab. Małgorzata Durydiwka, która na 
następnym posiedzeniu Rady Wydziału przedstawi informację na temat zasad funkcjonowania 
czasopisma. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przekazała informację na temat przygotowań do 
parametrycznej oceny jednostek naukowych. Na początku grudnia br. odbyła się konferencja na 
temat umiędzynarodowienia polskich uczelni i rozwoju badań naukowych (wyłonienia uczelni 
badawczych). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca szczególną uwagę na jakość 
kształcenia oraz zaangażowanie studentów i doktorantów w badania naukowe. Kluczowymi 
wskaźnikami w nowej parametryzacji będą: konferencje międzynarodowe, publikacje w 
czasopismach z listy A, wymiana akademicka, współpraca z absolwentami, włączanie studentów 
w projekty badawcze. 
 Prodziekan, nawiązując do prowadzonych przez władze dziekańskie przygotowań do 
parametryzacji (m.in. prac nad ankietą oceniającą dorobek jednostki), zaapelowała do 
pracowników o uzupełnienie baz danych dotyczących publikacji i konferencji i podziękowała za 
dotychczasowy odzew. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że na spotkaniu z Prorektorem UW – dr. hab. 
Maciejem Duszczykiem została poruszona sprawa przyporządkowania Wydziału Geografii                   
i Studiów Regionalnych do grupy wspólnej oceny parametrycznej. 
 Prodziekan zachęcała do korzystania z oferty Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu 
Technologii, dotyczącej projektów badawczych. 
 Prodziekan zakomunikowała, że na modernizowanej stronie internetowej Wydziału 
zostanie zamieszczona m.in. oferta współpracy z otoczeniem. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska podała do wiadomości, że wsparcie finansowe z rezerwy               
Rektora UW (po akceptacji wniosku przez władze dziekańskie) lub ze środków wydziałowych  (w 
ramach BST) może zostać przyznane na następujące przedsięwzięcia: publikacje w językach 
obcych i czasopismach z listy A, konferencje międzynarodowe, wyjazdy służbowe (w 
wyjątkowych przypadkach, ponieważ większość wyjazdów może być finansowana z grantów i 
projektów badawczych), monografie z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej niezbędne do 
uzyskania habilitacji (przy oszczędnym szacowaniu kosztów wydania rozprawy i liczby 
egzemplarzy). Prodziekan uprzedziła organizatorów konferencji, że nie będą akceptowane 
preliminarze, w których np. 50% wpływów od uczestników (a więc środków publicznych) 
przeznacza się na catering, a brakuje środków na wydanie publikacji pokonferencyjnej. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik potwierdził deklarowaną przez władze dziekańskie pomoc                 
w opublikowaniu rozpraw habilitacyjnych. Dziekan dodał, że wyjazdy służbowe pracowników 
mogą dofinansować kierownicy zakładów, dysponujący środkami na badania statutowe. 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW wskazał na dodatkowe (słabo dotąd wykorzystywane) źródło 
finansowania wyjazdów zagranicznych – stypendia związane z programem Erasmus. 
Prodziekan zachęcał do korzystania z tej oferty i przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem 
Rektora UW niewykorzystywane umowy o współpracy międzynarodowej będą rozwiązywane. 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW podkreślił, że parametryczna ocena jednostki zależy od 
wkładu (głównie publikacyjnego) poszczególnych pracowników (przede wszystkim naukowo-
dydaktycznych) w dorobek Wydziału. Stopień zaangażowania pracowników wpłynie na ich 
okresową ocenę. Nie można dopuścić do pojawienia się przypadków braku publikacji w ciągu 
czterech lat. Zgodnie z zaleceniami władz rektorskich skrupulatnej ocenie będą podlegać 
również adiunkci z habilitacją. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że 21 XII br. mija termin składania prac 
dyplomowych przez studentów, którzy uzyskali przedłużenie tego terminu o 3 miesiące.                    
W przypadku niezłożenia pracy osoby te zostaną skreślone z listy studentów. Zgodnie z nowymi 
przepisami warunkiem przyjęcia ukończonej pracy będzie uzyskanie przywrócenia na kolejny 



etap studiów i uzupełnienie ewentualnych różnic programowych. Prodziekan zwróciła się z 
prośbą do opiekunów o sprawdzenie w Dziekanacie czy osoby zgłaszające się po terminie           
z ukończonymi pracami dyplomowymi uzyskały wznowienie studiów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że obowiązującym terminem ukończenia 
studiów (złożenia pracy dyplomowej) jest 30 czerwca (wtedy egzamin dyplomowy odbywa się          
w lipcu). Przedłużenie tego terminu do 30 września jest możliwe tylko w wyjątkowych 
przypadkach. Prodziekan zaapelowała o przestrzeganie terminowości kończenia studiów przez 
studentów.  

Na prośbę dr. hab. B. Zagajewskiego Prodziekan przypomniała, że egzaminy dyplomowe 
odbędą się w następujących terminach: 28-29 XII 2016 r. (dla osób składających prace 
dyplomowe do 21 XII), połowa stycznia 2017 r. (dla osób z terminem złożenia pracy 
przedłużonym do 31 XII br., np. z powodu pobytu w szpitalu), marzec 2017 r. (dla osób 
powtarzających etap studiów). 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz, nawiązując do oszczędności zalecanych przez władze 
dziekańskie organizatorom konferencji, zauważył, że w ramach opłat konferencyjnych 
uczestnicy oczekują wyżywienia. Profesor spytał o możliwość pozyskiwania sponsorów, którzy 
zapewnią np. catering podczas konferencji. Dr S. Dudek-Mańkowska wyjaśniła, że rozsądne 
gospodarowanie wpływami od uczestników wynika z wytycznych władz rektorskich. Warto zatem 
starać się o pozyskanie sponsorów. 
 
 

 
Ad 3. 

Dr hab. J. Angiel przedstawiła informację na temat założeń nowej podstawy programowej 
z geografii, opracowanych przez Zespół koordynowany przez dr hab. Elżbietę Szkurłat, prof. 
Uniwersytetu Łódzkiego (załącznik nr 1 – koncepcja nowej podstawy programowej). 

W przedstawionej informacji zaprezentowane zostały: organizacja prac nad podstawą 
(terminy opracowania podstawy dla szkoły podstawowej, liceum oraz technikum i szkoły 
branżowej; liczba godzin nauczania geografii w poszczególnych klasach); kierunki zmian w 
edukacji geograficznej; główne założenia kształcenia geograficznego; forma podstawy; 
podstawa programowa do przyrody; podstawa programowa do geografii (ogólne cele 
kształcenia; działy tematyczne w poszczególnych klasach; metody i sposoby osiągania celów 
kształcenia). 

Na zakończenie prezentacji dr hab. J. Angiel stwierdziła, że nowa podstawa programowa 
z geografii ma charakter ewolucyjnej zmiany. Podstawa zakłada kształcenie poszukujące, 
obserwacje i zajęcia w terenie, myślenie przestrzenne, myślenie geograficzne. Ważne jest 
właściwe odczytanie podstawy programowej. Kształcenie nauczycieli należy do obowiązków 
uczelni. 

W dyskusji nad przedstawionymi założeniami nowej podstawy programowej z geografii 
głos zabrali: dr hab. A. Harasimiuk, dr S. Dudek-Mańkowska, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. J. 
Angiel. 
 
Ad 4.  
 Kierownik Studiów Doktoranckich WGSR – dr hab. U. Somorowska, prof. UW wystąpiła z 
wnioskiem w sprawie powołania Zespołu kwalifikującego najlepszą rozprawę doktorską z 
zakresu geografii, obronioną na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w 2016 r., do 
zgłoszenia na konkurs Komitetu Nauk Geograficznych PAN do wyróżnienia Dyplomem im. 
Eugeniusza Romera.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował następujący skład Zespołu: 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 



3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. dr hab. Maciej Dąbski,  
5. dr hab. Bogdan Zagajewski.  
 Zgłoszeni kandydaci nie byli promotorami rozpraw doktorskich obronionych na Wydziale 
w 2016 r. 
 

 

W tajnym głosowaniu, w którym na 50 osób uprawnionych uczestniczyło 39 osób, Rada 
Wydziału powołała Zespół w następującym składzie: 
       tak nie   wstrzymuję się   głosy nieważne 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW    37   0     0   2 
                                      (przewodnicząca) 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski    36   0     1   2 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk     34   0     2   3 
4. dr hab. Maciej Dąbski      36   1     0   2 
5. dr hab. Bogdan Zagajewski    34   1     2   2  
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 133/2016). 
 
 
Ad 5. 

Mgr J. Lechnio przedstawił informację na temat ogólnych założeń nowego systemu 
zamówień publicznych na Uniwersytecie Warszawskim, który będzie obowiązywać od 1 I 2017 r. 

System zamówień publicznych i gospodarka finansowa funkcjonuje na Uniwersytecie 
Warszawskim od dawna, zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych oraz innymi 
przepisami, m.in. dekretem dotyczącym finansów w jednostkach publicznych sektora 
szkolnictwa wyższego. W czerwcu 2016 r. dokonano kolejnej nowelizacji Ustawy o 
zamówieniach publicznych. Na początku listopada br. Pełnomocnik Rektora UW ds. Zamówień 
Publicznych skierował pismo do jednostek Uczelni. Wszystkie ustalenia dotyczą Uniwersytetu 
Warszawskiego jako całości (niepodzielnej jednostki w sensie administracyjnym). 

Wymagane jest stosownie określonych procedur zamówień publicznych. Od 1 I 2017 r. 
przetargi w procedurze unijnej będą dotyczyć: sprzętu komputerowego, usług sprzątania 
budynków, usług kompleksowej konserwacji budynków, usług ochrony mienia (na kwotę ponad 
209 tys. euro rocznie w skali Uczelni). W procedurze krajowej będą realizowane dostawy: 
materiałów biurowych, artykułów papierniczych, artykułów higienicznych. Organizowane będą 
przetargi na poziomie Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. na zakup sprzętu komputerowego, 
materiałów eksploatacyjnych (jak do tej pory). Jednostki mogą organizować własne przetargi. 
Należy jednak zachować bardzo dużą ostrożność w sposobie dokonywania zakupów 
publicznych, ponieważ obowiązują różne progi finansowe, określane przez Kwesturę UW. Do 
kwoty 30 tys. Euro jednostki mają swobodę wydatkowania środków i możliwość zakupu z tzw. 
wolnej ręki, ale wydatki są kumulowane w skali całej Uczelni, w ramach określonych kategorii. 
Plany rzeczowo-finansowe poszczególnych jednostek będą publikowane na stronie internetowej 
jednostki                  w ciągu 30 dni, a plany zamówień publicznych jednostek – w ciągu 2 
tygodni. Należy brać pod uwagę czas trwania realizacji zamówień. 

Mgr J. Lechnio podał do wiadomości, że szczegóły nowego systemu zamówień 
publicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zapowiedział powołanie Wydziałowego Zespołu ds. Zamówień 
Publicznych. 

Na zakończenie Dziekan podziękował mgr. J. Lechnio za przedstawioną informację.  
 
 
Ad 6.1. 



 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik jako opiekun rozprawy doktorskiej przedstawił wniosek               
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Czerniak-Czyżniak na temat „Wpływ 
zajęć terenowych na wyniki egzaminów gimnazjalnych w zakresie geografii w Warszawie”. 
Wniosek został uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez 
mgr M. Czerniak-Czyżniak rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wszcząć            
przewód doktorski mgr Marcie Czerniak-Czyżniak na temat „Wpływ zajęć terenowych na wyniki 
egzaminów gimnazjalnych w zakresie geografii w Warszawie”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora 
rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie 
doktorskim mgr Marty Czerniak-Czyżniak. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć 
prof. dr. hab. Macieja Jędrusika na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę 
Somorowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 3 – Uchwała nr 134/2016). 
 
 
Ad 6.2. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab. 
Bogdana Zagajewskiego o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
mgr. Prakashowi Nimbalkarowi na temat „Optimal HySpex band selection for roof classification          
determined from supervised classifier efficiency”. 
 Dr hab. B. Zagajewski przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 
zaawansowania przygotowywanej przez mgr. Prakasha Nimbalkara rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr. Prakashowi Nimbalkarowi na temat „Optimal HySpex band selection for roof 
classification determined from supervised classifier efficiency”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora 
rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim mgr. Prakasha Nimbalkara. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr. hab. 
Bogdana Zagajewskiego na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr Annę 
Jarocińską na promotora pomocniczego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę 
Somorowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 4 – Uchwała nr 135/2016). 
 
 
Ad 6.3. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy 
doktorskiej mgr. Prakasha Nimbalkara w języku angielskim. 



 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła zgłoszony wniosek. 
(załącznik nr 5 – Uchwała nr 136/2016). 
 
Ad 6.4. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab.                
Wiesława Ostrowskiego o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
mgr. Tomaszowi Paneckiemu na temat „Koncepcja struktury bazy danych historycznych 
obiektów topograficznych”. 
 Dr hab. W. Ostrowski przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 
zaawansowania przygotowywanej przez mgr. T. Paneckiego rozprawy. 
 Za poparciem wniosku wypowiedział się prof. dr hab. M. Jędrusik, bardzo wysoko 
oceniając postępy mgr. T. Paneckiego na studiach doktoranckich. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr. Tomaszowi Paneckiemu na temat „Koncepcja struktury bazy danych 
historycznych obiektów topograficznych”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora 
rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu 
egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Paneckiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr. hab. 
Wiesława Ostrowskiego na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr Izabelę 
Karsznię na promotora pomocniczego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę 
Somorowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 6 – Uchwała nr 137/2016). 
 
 
Ad 6.5.  
 Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek Zespołu                  
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w 
dyscyplinie geografia dr. hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW (załącznik nr 7 – opinia Zespołu). 
 Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że wniosek dr. hab. P. Wernera, prof. UW                 
o wszczęcie postępowania wpłynął w październiku 2016 r. Rada Wydziału na posiedzeniu               
w dniu 29 XI br. powołała Zespół ds. wszczęcia postępowania. Zespół stwierdził, że 
dokumentacja dołączona do wniosku jest kompletna. Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym 
Zespół uznał, że kandydat spełnia warunki formalne do nadania tytułu profesora. Na 
posiedzeniu                  w dniu 13 XII br. Zespół jednomyślnie przychylił się do 
zarekomendowania Radzie Wydziału wniosku o wszczęcie postępowania. 
 Za poparciem wniosku wypowiedział się prof. dr hab. M. Jędrusik, podkreślając, że   
dorobek kandydata do tytułu spełnia wszystkie wymogi formalne. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 18; nie – 2; wstrzymuję się – 1) postanowiła wszcząć 
postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia dr. 
hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 138/2016). 
 
 



Ad 6.6. 
 Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek Zespołu o wyznaczenie kandydatów na 
recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie 
geografia dr. hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW. 
 Przewodniczący Zespołu wyjaśnił, że Rada Wydziału zgłasza co najmniej 10 kandydatów 
na recenzentów, wybranych spośród osób posiadających tytuł profesora nauk o Ziemi i 
zatrudnionych w innej jednostce organizacyjnej niż kandydat do tytułu. 
 Zespół zaproponował następujących kandydatów na recenzentów dorobku dr. hab.         
Piotra Wernera, prof. UW: 
  1. prof. dr. hab. Bolesława Domańskiego (Uniwersytet Jagielloński); 
  2. prof. dr. hab. Kazimierza Furmańczyka (Uniwersytet Szczeciński); 
  3. prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN); 
  4. prof. dr. hab. Jana Łobodę (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu); 
  5. prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego (Uniwersytet Gdański); 
  6. prof. dr. hab. Waldemara Ratajczaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); 
  7. prof. dr. hab. Jerzego Runge (Uniwersytet Śląski); 
  8. prof. dr. hab. Eugeniusza Rydza (Politechnika Koszalińska); 
  9. prof. dr hab. Danielę Szymańską (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); 
10. prof. dr. hab. Zygmunta Zioło (Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. Ks. Władysława Findysza 

w Jaśle).  
 Wobec niezgłoszenia przez członków Rady Wydziału innych kandydatur, lista 
kandydatów została zamknięta. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału wyznaczyła kandydatów na recenzentów, którymi zostali: 
       tak nie   wstrzymuję się   głosy nieważne 
  1. prof. dr hab. Bolesław Domański   21 0 0      0 
  2. prof. dr hab. Kazimierz Furmańczyk  19 0 2      0 
  3. prof. dr hab. Tomasz Komornicki  21 0 0      0 
  4. prof. dr. hab. Jan Łoboda    20 1 0      0 
  5. prof. dr. hab. Tadeusz Palmowski  19 1 0      1 
  6. prof. dr. hab. Waldemar Ratajczak  20 0 0      1 
  7. prof. dr. hab. Jerzy Runge   20 0 1      0 
  8. prof. dr. hab. Eugeniusz Rydz   19 1 1      0 
  9. prof. dr hab. Daniela Szymańska  19 2 0      0 
10. prof. dr hab. Zygmunt Zioło   19 1 1      0  
(załącznik nr 9 – Uchwała nr 139/2016). 
 
 
Ad 6.7. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie Komisji 
Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w zakresie geomorfologii w Instytucie 
Geografii Fizycznej na pełny etat na czas określony od 1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r.              
Dziekan wyjaśnił, że zgoda Rektora UW na ogłoszenie konkursu wpłynęła na Wydział w dniu 16 
XII 2016 r. Konkurs został ogłoszony w dniu 20 XII br. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do 
rozstrzygnięcia każdego rozpisanego konkursu należy powołać osobną komisję konkursową. 

Dziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej: 
1. dr hab. Elwira Żmudzka – przewodnicząca, 
2. dr hab. Ewa Smolska, prof. UW, 
3. dr hab. Maciej Dąbski, 
4. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW,  



5. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW.  
W tajnym głosowaniu, w którym na 50 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, Rada 

Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie: 
        tak nie      wstrzymuję się 
1. dr hab. Elwira Żmudzka (przewodnicząca)   37   0     0    
2. dr hab. Ewa Smolska, prof. UW     37   0     0    
3. dr hab. Maciej Dąbski       37   0     0    
4. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW    37   0     0    
5. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW  37   0     0     
(załącznik nr 10 – Uchwała nr 140/2016). 
  

 
Ad 7. 
 Dziekan przeprosił za późne rozesłanie protokołu poprzedniego posiedzenia Rady 
Wydziału, wynikające z obszernego materiału do opracowania oraz krótszego niż zwykle 
odstępu między posiedzeniami.  
 Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29 XI 2016 r. przyjęto bez poprawek. 
 
 
Ad 8. 
 Dr hab. B. Zagajewski przekazał następujące informacje: 
– Studentka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – Martyna Golenia uzyskała na rok 

akademicki 2016/2017 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia. 

– Praca licencjacka Anity Sabat pt. „Analiza jakości wód Jeziora Zegrzyńskiego na podstawie 
danych hiperspektralnych AISA” (wykonana pod kierunkiem dr Anny Jarocińskiej i dr. hab. 
Artura Magnuszewskiego, prof. UW) zajęła II miejsce w zorganizowanym przez Uniwersytecki 
Ośrodek Transferu Technologii konkursie na pracę dyplomową o największym potencjale 
komercjalizacyjnym.  

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało „Polskiemu Przeglądowi 
Kartograficznemu” 8 punktów w rankingu czasopism naukowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaprosił pracowników i studentów na wydziałową Wigilię, 
która odbędzie się 21 XII br. Wigilię poprzedzi organizowana przez Samorząd Studentów 
aukcja charytatywna, która rozpocznie się o godz. 14. W tym dniu od godz. 13.15 
ogłoszone zostały godziny dziekańskie.  
M. Ciechanowicz, przyłączając się do zaproszenia, podziękował za przekazanie na aukcję 
bardzo ciekawych fantów. 
 Na zakończenie posiedzenia Dziekan złożył członkom Rady Wydziału życzenia 
świąteczne i noworoczne. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  
 


