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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian: 
– przeniesienie punktu 10.3 na następne posiedzenie Rady Wydziału (ze względu na nieobec-

ność dr. hab. Wiesława Ostrowskiego – opiekuna rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza                
Paneckiego); 

– wprowadzenie dodatkowych punktów:  
11.2. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 

stanowisko asystenta w zakresie geomorfologii w Instytucie Geografii Fizycznej na peł-
ny etat na czas określony od 1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r. (ref. dr hab. M. Solarz, prof. 
UW) 

11.3. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do wszczęcia postępowania o nadanie tytułu 
naukowego profesora dr. hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW (ref. prof. dr hab.                     
A. Lisowski); 

– rozpatrzenie punktów 11.1 i 11.3 po punkcie 3 (ze względów organizacyjnych). 
Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi zmia-

nami. 
 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał wybranych w dniu 3 XI br. przedstawicieli Samo-

rządu Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Radzie Wydziału: Magdę 
Anusz, Marcina Ciechanowicza, Marię Niedziółkę, Marcina Osińskiego, Macieja Podsia-
dłego, Marcina Szymajdę, Roberta Trzcińskiego i Damiana Wiśniewskiego. Dziekan poin-
formował, że Przewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów został Marcin Ciechano-
wicz, Wiceprzewodniczącym – Damian Wiśniewski, a członkami Zarządu: Monika Tryn i-
szewska, Magda Anusz i Tomasz Pawlak. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaprosił członków Rady Wydziału na wydziałową Wigilię, 
organizowaną przez władze dziekańskie i Samorząd Studentów w dniu 21 XII br. o godz. 
14. W tym dniu od godz. 13.15 ogłoszone zostały godziny dziekańskie. Wigilia będzie po-
łączona z aukcją charytatywną. M. Ciechanowicz poinformował, że całkowity dochód z 
tegorocznej aukcji zostanie przeznaczony na pomoc 14-letniemu Błażejowi, poszkodowa-
nemu w wypadku komunikacyjnym w Józefowie w październiku br. Samorząd Studentów 
prosi o przekazywanie przedmiotów na aukcję (do 14 XII) i o wzięcie w niej udziału.  

Dziekan wręczył prof. dr. hab. Andrzejowi Kowalczykowi dyplom Nagrody Rektora 
UW, a dr hab. Irenie Tsermegas i dr. Maciejowi Lenartowiczowi – dyplomy nagród jubile-
uszowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w ramach obchodów Jubileuszu 
Uczelni władze rektorskie przyznały Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, w tym 
następującym pracownikom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych: prof. dr. hab.  
Andrzejowi Richlingowi, prof. dr. hab. Andrzejowi Lisowskiemu, dr Bożenie Kicińskiej, dr. 
Tomaszowi Witesowi, prof. dr. hab. Pawłowi Swianiewiczowi, dr. hab. Bogdanowi Zaga-
jewskiemu, mgr Marcie Piaseckiej, mgr Elżbiecie Błażek. 
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 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu   
23 XI 2016 r. Przed obradami Senatu odbyły się pierwsze posiedzenia Komisji Senackich, na 
których Komisje ukonstytuowały się i przygotowały podstawowe zasady działania (w skład Ko-
misji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów weszły dr hab. Sylwia Kulczyk i dr hab. Irena 
Tsermegas). Na posiedzeniu Senatu przekazano informacje dotyczące: uroczystych obchodów 
Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego; oceny parametrycznej jednostek nauko-
wych w 2017 r.; wdrożenia z dniem 1 I 2017 r. na Uczelni nowego systemu księgowo-
administracyjnego SAP; kosztów uzyskania w przypadku pracy twórczej; wynikach rekrutacji na 
studia na Uniwersytecie Warszawskim. Przyjęto sprawozdanie z wykonania planu finansowego 
Uczelni za I półrocze 2016 r. oraz uchwalono prowizorium planu finansowego na 2017 r. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że na początku listopada br. Zespół 
Dziekański dokonał ponownego sprawdzenia stanu zaawansowania prac porządkowych w po-
mieszczeniach Wydziału. Dziekan podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w te prace. 
Stwierdzono, że usunięto wiele rzeczy zbędnych i odzyskano dużą powierzchnię (nawet na po-
koje dla pracowników). Przed końcem grudnia nastąpi kolejny przegląd pomieszczeń, głównie w 
piwnicach i na strychach. Korzystne zmiany nastąpiły w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka 
Geograficznego w Murzynowie. Przeprowadzone zostały prace porządkowe. Trwają przygoto-
wania do oficjalnego odbioru nowego budynku oraz starania o dotacje celowe na wymianę 
okien i systemu ogrzewania w starym budynku. 
 Dziekan zapowiedział inwentaryzację wydziałowego sprzętu komputerowego i oprogra-
mowania. Kierownicy zakładów są proszeni o sprawdzenie programów zainstalowanych w za-
kładowych komputerach i o ewentualne zakupienie brakujących licencji. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował pracownikom za złożenie oświadczeń dotyczą-
cych procentowego udziału honorariów za pracę twórczą w działalności naukowej i dydaktycz-
nej. Dziekan przypomniał, że ze względu na możliwe kontrole przeprowadzane przez Urząd 
Skarbowy należy określać ten udział w sposób realny. Za pracę twórczą można uznać badania 
terenowe, artykuły naukowe, projekty badawcze, nowe wykłady, nowe programy studiów, ale 
nie zaliczają się do niej posiedzenia komisji, zebrania zakładów, konsultacje. 
 Dziekan poruszył sprawę pojawiających się na Uniwersytecie Warszawskim nieuzasad-
nionych wniosków studentów i doktorantów o przyznanie stypendium socjalnego. Wobec 
stwierdzenia takiego przypadku na wydziałowych Studiach Doktoranckich władze dziekańskie               
i Doktorancka Komisja Stypendialna przeprowadziły konsultacje z radcami prawnymi i podjęły 
działania zaradcze. R. Trzciński dodał, że większość wydziałów Uczelni wprowadziła wymóg 
przedstawiania przez osoby deklarujące we wnioskach stypendialnych zerowy dochód za-
świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji materialnej. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że trwają intensywne prace nad ulepszeniem 
wydziałowej strony internetowej. Merytoryczną redakcję strony powierzono dr. Jarosławowi Su-
chożebrskiemu, a usprawnienie pod względem technicznym – mgr. Mariuszowi Porczkowi. Kie-
rownicy zakładów są proszeni o wybranie osoby upoważnionej do przekazywania informacji 
zakładowych, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie wydziałowej. 
 Dziekan zwrócił się z prośbą o przekazywanie Kierownikowi Sekcji Współpracy z Zagra-
nicą – mgr. Janowi Skrzypczukowi wszelkich informacji dotyczących tej współpracy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaapelował o większy odzew na informacje o licznych konkur-
sach na granty, przekazywane pracownikom Wydziału przez Sekcję Obsługi Projektów. W Sek-
cji można uzyskać pomoc w prawidłowym przygotowaniu wniosków grantowych (np. do 8 XII br. 
można składać wnioski o granty z Narodowego Centrum Nauki). Dziekan wyraził uznanie dr 
hab. Ewie Smolskiej, prof. UW i dr hab. Małgorzacie Durydiwce, przygotowującym projekt                  
w ramach Działalności Upowszechniania Nauki, mający na celu pozyskanie środków na wyda-
wanie „Prac i Studiów Geograficznych”. 

Dziekan przypomniał, że Koordynatorem ds. Wdrażania SAP na Wydziale Geografii                    
i Studiów Regionalnych jest mgr Magdalena Dobrowolska. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że na Wydziale została udostępniona użytkow-
nikom dobrze wyposażona nowa sala komputerowa nr 030. Sala została przeznaczona na za-
jęcia prowadzone na kierunku Gospodarka przestrzenna, a opiekę nad nią sprawować będzie 
dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska. 

Dziekan podał do wiadomości, że Komisja Oceniająca ukonstytuowała się na pierwszym 
posiedzeniu. Na Przewodniczącego Komisji wybrano prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. 
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 Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że dobiega końca rozliczenie środków finan-
sowych przyznanych Wydziałowi na 2016 r. na badania statutowe. Prodziekan zaapelowała                 
o jeszcze większą dyscyplinę finansową w 2017 r., a zwłaszcza o wydawanie środków w spo-
sób uzasadniony i w wyznaczonym terminie. Poszczególne jednostki otrzymają informację, ja-
kie zakupy można realizować ze środków BST i DSM (nie można ich przeznaczać np. na zakup 
mebli). Prodziekan przypomniała, że zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych należy 
łączyć zamówienia, a nie kupować pojedyncze sprzęty i materiały eksploatacyjne. Władze           
Wydziału będą organizować zakupy hurtowe ze środków przyznanych na realizację projektów         
i działalność statutową. Pozwoli to na zminimalizowanie m.in. kosztów transportu. Prodziekan, 
nawiązując do konieczności legalizacji oprogramowania komputerowego, podkreśliła, że                
Wydział nie dysponuje środkami na zakup drogich licencji. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska zaapelowała do pracowników Wydziału o pilne sprawdzenie 
konta w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz o uzupełnianie na bieżąco i zatwierdzanie publikacji 
w tym systemie. Brak jakichkolwiek publikacji w PBN w ciągu ostatnich 3 lat obniża dorobek 
naukowy Wydziału i jego ocenę parametryczną.  
 Prodziekan zwróciła się z prośbą o: 
– posługiwanie się w oficjalnej korespondencji służbowymi adresami poczty elektronicznej Uni-

wersytetu Warszawskiego; 
– składanie w Sekretariacie Wydziału (w celu parafowania przez Dziekana) wniosków o dofi-

nansowanie publikacji i konferencji, kierowanych do Rektora lub partnerów zewnętrznych; 
przekazywanie kopii parafowanych wniosków do Sekcji Ekonomiczno-Finansowej; 

– zgłaszanie do Sekcji Obsługi Projektów zapotrzebowania na szkolenia z zakresu przygoto-
wywania wniosków projektowych. 

 Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o trwających na Wydziale pracach nad organi-
zacją Jubileuszu Geografii Warszawskiej. Odbyły się 2 spotkania powołanej przez Dziekana 
grupy roboczej, która podzieliła się na zespoły zadaniowe. W styczniu 2017 r. zostanie przed-
stawiona informacja dotycząca: stanu zaawansowania prac, koncepcji Jubileuszu, wstępnego 
harmonogramu. Organizatorzy przygotują wniosek o wsparcie finansowe w ramach Działalności 
Upowszechniania Nauki. 
 Prodziekan uprzedziła, że w dniach 28-30 XI br. pracownicy Sekcji Ekonomiczno-
Finansowej uczestniczą w szkoleniu z zakresu wdrażania systemu SAP.  
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił na-
stępujące publikacje: „Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej” dr hab. Joanny Angiel 
(Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016); „Miscellanea Geographica – Regional Studies on                
Development” – vol. 20, No 3/2016 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016); “Wielkość gmin i po-
wiatów a sprawność ich funkcjonowania. Hipotezy wielkoludów i liliputów” prof. dr. hab. Pawła 
Swianiewicza, dr. Adama Gendźwiłła, dr Julity Łukomskiej i mgr Anny Kurniewicz (Wyd. Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2016). 
 Dziekan zapowiedział, że wczesną wiosną 2017 r. na jednym z posiedzeń Rady Wydzia-
łu odbędzie się prezentacja dorobku poszczególnych zakładów, ważna ze względu na zbliżają-
cą się ocenę parametryczną Wydziału.   
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW podał do wiadomości, że władze Uniwersytetu Warszaw-
skiego zwróciły się z prośbą o weryfikację wykazu umów o współpracy międzynarodowej, za-
wartych przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Prodziekan zakomunikował, że została przygotowana wydziałowa oferta zajęć prowa-
dzonych w językach obcych. 

Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą – mgr J. Skrzypczuk zwrócił się z prośbą                  
o przekazywanie do Sekcji wszelkich informacji dotyczących współpracy międzynarodowej, a 
szczególnie wyjazdów pracowników Wydziału za granicę i przyjazdów gości zagranicznych (na 
zaproszenie albo w ramach umowy zawartej przez Wydział lub Uniwersytet Warszawski). Zwe-
ryfikowany wykaz umów wydziałowych i uczelnianych (dotyczących Wydziału) zostanie przeka-
zany do Biura Współpracy z Zagranicą oraz zamieszczony na stronie internetowej Wydziału. 
Kierownik Sekcji poprosił również o przekazywanie kopii dokumentów dotyczących zawieranych 
nowych umów. 

Mgr J. Skrzypczuk poinformował, że wydziałowa oferta zajęć prowadzonych w językach 
obcych dla studentów zagranicznych (przyjeżdżających na Wydział w ramach programu       
Erasmus) liczy 21 przedmiotów. Przedmioty te (zgłoszone jako nowe lub zweryfikowane) zosta-
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ną uruchomione w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017, o ile zgłosi się odpowied-
nia liczba słuchaczy – minimum 8 osób. Warunkiem uruchomienia zajęć jest wprowadzenie do 
systemu USOS przez osoby prowadzące brakujących sylabusów przedmiotów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaproponowała uzgodnione z Samorządem Studentów 
powołanie Moniki Tryniszewskiej (z kierunku Gospodarka przestrzenna) w skład Komisji Dydak-
tycznej. M. Ciechanowicz podkreślił, że powołanie to jest uzasadnione m.in. z uwagi na zapo-
wiadaną dyskusję nad programem studiów na tym kierunku. Rada Wydziału jednomyślnie za-
akceptowała zaproponowane powołanie. 

Prodziekan poinformowała o dokonanym podziale na 3 specjalności na studiach I stop-
nia na kierunku Geografia. Na „Geografię fizyczną stosowaną” przyjęto 33 osoby, na „Geografię 
społeczno-ekonomiczną stosowaną” – 35 osób, a na „Geoinformatykę” – 27 osób. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w semestrze letnim na II roku 
studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna  zostanie uruchomionych 5 prosemina-
riów licencjackich (spośród zgłoszonych 9): „Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i re-
gionalnym”, „Projektowanie urbanistyczne w praktyce”, „Rewitalizacja i rekultywacja terenów 
zdegradowanych – aspekt społeczny i przyrodniczy”, „Miasto jako przestrzeń czasu wolnego”, 
„Gospodarowanie przestrzenią w krajach pozaeuropejskich”. Grupy proseminaryjne liczą                    
11-13 studentów. 
 Prodziekan przypomniała, że 4 XII br. rozpoczyna się rejestracja na zajęcia na semestr 
letni. Obecnie trwają prace nad opracowaniem planu zajęć na studiach II stopnia na poszcze-
gólnych specjalnościach. Plan na studiach I stopnia jest ostateczny (zmiany mogą nastąpić      
w wyjątkowych przypadkach). 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że zgodnie z zarządzeniem władz rek-
torskich w dniach 6-8 XII br. odbędą się egzaminy dyplomowe osób z terminem złożenia pracy 
dyplomowej przedłużonym do 30 XI, a w dniach 28-29 XII – egzaminy osób z terminem prze-
dłużonym do 22 XII. Egzaminy osób, które wznowiły studia, odbędą się w maju 2017 r.  
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Dziekanat ds. Studenckich ustalił har-
monogram wpisywania do systemu USOS protokołów zaliczeń i egzaminów w semestrze zimo-
wym. W przypadku przedmiotów składających się z ćwiczeń i wykładu kończącego się egzami-
nem protokół zaliczenia ćwiczeń należy wpisać do 28 I 2017 r., a protokół z egzaminu (będący 
jednocześnie protokołem końcowym) – do 24 II. Protokoły zaliczenia konwersatoriów i wykła-
dów kończących się zaliczeniem można wpisywać do 6 II. Problem dotyczy 23 przedmiotów 
(kierunkowych i do wyboru) na obu kierunkach studiów w obu semestrach. Przedmioty te skła-
dają się z ćwiczeń i wykładu kończącego się zaliczeniem. W systemie USOS mogą być 3 proto-
koły: zaliczenia ćwiczeń, zaliczenia wykładu oraz końcowy. Prowadzący zajęcia powinni spre-
cyzować w sylabusie zasady zaliczenia przedmiotu. Można zdecydować, że będzie jedna oce-
na końcowa albo że będzie osobne zaliczenie ćwiczeń i wykładu (wówczas należy uzgodnić 
protokół końcowy). W związku ze zgłaszanymi przypadkami nieprawidłowości (np. zaliczano 
wykład przed ćwiczeniami, niezgodnie z zapisem w sylabusie), Prodziekan zwróciła się do            
koordynatorów przedmiotów z prośbą o wyjaśnienie do 5 XII tych sytuacji i sprecyzowanie                       
w sylabusie zasad zaliczenia przedmiotu.  
 
 
Ad 3. 
 

Prof. dr hab. Andrzej Lisowski – dotychczasowy Przewodniczący Konferencji Kierowni-
ków Jednostek Geograficznych przedstawił informację na temat posiedzenia Konferencji, które 
odbyło się 24 XI br. w Krakowie pod hasłem „Geografia – jakość przestrzeni”.  Podczas konfe-
rencji wygłoszone zostały referaty dotyczące wymienionej problematyki i odbyła się dyskusja. 
Dokonano prezentacji Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.  Przeprowadzono wybory nowego Przewodniczącego KKJG, którym został jednogłośnie 
wybrany prof. dr hab. Maciej Jędrusik. Ponownie wybrani na przedstawicieli geografii w Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów: prof. dr hab. Leon Andrzejewski, prof. dr hab. Kazimierz 
Krzemień i prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz przedstawili sprawozdanie z działalności Sekcji 
V i Sekcji II CK oraz omówili wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowa-
nego i tytułu profesora. Referujący zwrócili uwagę na wzrastającą liczbę przypadków wspólnych 
prac recenzentów i kandydatów. Podczas konferencji przedstawiona została nowa koncepcja 
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geografii szkolnej. W dalszej części obrad przyjęto uchwały dotyczące: kontynuacji starań           
o zwiększenie liczby przedstawicieli dyscypliny Geografia w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu-
łów (z 3 do 4); obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i inicjatywy ogło-
szenia roku 2018 Rokiem Geografii Polskiej; poparcia nadania dyscyplinie Geografia charakteru 
dwuobszarowego w aktualnej klasyfikacji nauki polskiej; poparcia starań Komitetu Nauk Geo-
graficznych PAN o ustalenie parytetu liczby reprezentantów poszczególnych dyscyplin wcho-
dzących w skład Sekcji Nauk o Ziemi Wydziału III PAN. Uczestnicy konferencji poruszyli pro-
blem związany z nieuruchomieniem w bieżącym roku studiów licencjackich w 3 ośrodkach geo-
graficznych – w Słupsku, Szczecinie i Bydgoszczy. 

 
 
Ad 11.1. 
 
 Przewodniczący Komisji Konkursowej – prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił pozytywny 
wniosek Komisji w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku pro-
fesora nadzwyczajnego w Instytucie Geografii Fizycznej na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony. Przewodniczący Komisji poinformował, że w wyniku konkursu na 
to stanowisko, przeprowadzonego w dniu 10 XI 2016 r., kandydatura prof. dr. hab. Jana                
Matuszkiewicza została zaopiniowana pozytywnie. 
 W swoich recenzjach prof. dr hab. Andrzej Richling i prof. dr hab. Maciej Pietrzak pozy-
tywnie ocenili dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny prof. dr. hab. Jana Matuszkiewi-
cza. 
 Rada Wydziału zapoznała się z wystawą publikacji prof. dr. hab. J. Matuszkiewicza. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 50 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 0; głos nieważny – 1) poparła 
wniosek o zatrudnienie prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (załącznik nr 1 
– Uchwała nr 122/2016). 
 
 
Ad 11.3.  
 
 Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przy 
wszczęciu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora kandydatowi z danej jednostki 
naukowej z wnioskiem o wszczęcie występuje ta jednostka. W tym celu należy powołać Zespół 
składający się z co najmniej pięciu profesorów tytularnych, reprezentujących dziedzinę nauki,          
w której wnioskowane jest nadanie tytułu (w przypadku Wydziału Geografii i Studiów Regional-
nych – nauki o Ziemi). 
 Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek w sprawie powołania Zespołu do wszczę-
cia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW 
– w składzie: 
1. prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
2. prof. dr hab. Maciej Jędrusik, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
5. prof. dr hab. Andrzej Lisowski. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła wniosek o powołanie Zespołu w zaproponowanym składzie. (załącznik nr 2 – Uchwała 
nr 123/2016). 
 
 
Ad 4. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 26 IX 2016 r. Centralna Komisja ds. 
Stopni i Tytułów wydała ostateczną decyzję dotyczącą odwołania mgr Joanny Widy od Uchwały 
nr 144/2015 Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie odmowy przyjęcia roz-
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prawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Komisja postanowiła utrzymać                     
w mocy zaskarżoną Uchwałę, której dotyczy odwołanie. 
 Dziekan odczytał treść decyzji Centralnej Komisji wraz z uzasadnieniem. W uzasadnie-
niu Komisja stwierdziła, że procedura postępowania Rady Wydziału w przewodzie doktorskim 
była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a Uchwała Rady Wydziału została podjęta na 
merytorycznie uzasadnionych podstawach. Postulaty zawarte w odwołaniu mgr J. Widy Komisja 
uznała za niezasadne z punktu widzenia prawa. Centralna Komisja wyraziła poparcie dla dzia-
łań Rady Wydziału, mających na celu troskę o poziom doktoratów i niedopuszczanie do obrony 
rozpraw nie spełniających elementarnych standardów naukowych. 
 
 
Ad 5. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że rozesłany członkom Rady Wydziału wzór 
Wydziałowej Karty Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego, Dydaktycznego i Naukowo-
Technicznego uwzględnia wiele uwag przedstawionych w trakcie dyskusji na posiedzeniu Rady 
Wydziału w dniu 25 X br. oraz zgłoszonych po posiedzeniu.            

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia Wydziałowej Karty 
Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego, Dydaktycznego i Naukowo-Technicznego (za-
łącznik nr 3 – wzór Wydziałowej Karty Oceny).            

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję 
się – 3) przyjęła Wydziałową Kartę Oceny. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 124/2016). 

Prodziekan przypomniał, że przyjęta Karta będzie obowiązywać od 1 XII 2017 r. i będzie 
stanowić podstawę prac Wydziałowej Komisji Oceniającej. 
 
 
Ad 6. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w celu zapewnienia sprawności 
organizacyjnej, po konsultacjach z kierownikami zakładów i osobami zainteresowanymi powoła-
ła następujących kierowników specjalności na studiach II stopnia: 
kierunek Geografia 
„Hydrologia i klimatologia” – dr Jarosław Suchożebrski, 
„Geoekologia i kształtowanie krajobrazu” – dr hab. Irena Tsermegas, 
„Geografia globalizacji” – dr Tomasz Wites, 
„Geografia miast i turystyki” – dr Magdalena Fuhrmann, 
„Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja” – dr Jolanta Korycka-Skorupa, 
kierunek Gospodarka przestrzenna 
„Planowanie strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego” – dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, 
„Urbanistyka i regionalistyka” – dr Agnieszka Dudzińska-Jarmolińska. 
 Prodziekan poinformowała, że zadaniem powołanych kierowników specjalności będzie: 
koordynowanie obsady wszystkich zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach specjalności 
oraz ewentualnego podziału seminariów magisterskich na 2 grupy, nadzorowanie układania 
planu zajęć, odpowiedzialność za harmonogram zaliczeń i zajęć terenowych. Dyskusja doty-
cząca zmian programów studiów na poszczególnych specjalnościach będzie natomiast prowa-
dzona przez władze dziekańskie z kierownikami zakładów.  
 Rada Wydziału przyjęła do akceptującej wiadomości informację o przedstawionych            
powołaniach. 
 
 
Ad 7. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska wystąpiła do Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku 
o dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego projektu 
oferty dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego UW, dotyczącej cyklu konwersatoriów otwar-
tych pt. „Religia a społeczeństwo w Azji i w Afryce”. Prodziekan przekazała także prośbę o za-
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chęcanie studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do udziału w proponowanych 
konwersatoriach w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik w imieniu władz dziekańskich poparł inicjatywę Wydziału Orien-
talistycznego jako element dalszej współpracy międzywydziałowej. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 125/2016). 
 
 
Ad 8. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że 1 VIII 2016 r. weszły w życie nowe za-
sady rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych, obowiązujące w roku akademickim 
2016/2017. Prodziekan omówiła zmiany wprowadzone do zasad uchwalonych w ubiegłym roku. 
W punkcie B.1, dotyczącym studiów stacjonarnych, minimalną liczebność grup na prosemina-
riach i seminariach licencjackich ustalono na 8 osób, a na wykładach wydziałowych do wyboru 
na studiach II stopnia – na 10 osób. W przypadku wykładów wygłoszonych w ramach inicjatyw 
promujących Wydział – „Ogarnij Gegrę” i „Geograficzne spotkania na Krakowskim” wprowadzo-
no przelicznik 1,5. Przyjęto, że zajęcia prowadzone (za zgodą Prodziekana ds. Studenckich) na 
zaproszenie szkoły lub innej instytucji (w ramach patronatu, współpracy) można wliczyć do pen-
sum, o ile prowadzący nie pobiera za nie osobnego wynagrodzenia. Największa zmiana doty-
czy studiów niestacjonarnych – wprowadzony został punkt C.5 mówiący, że maksymalna liczba 
godzin za opiekę nad pracami dyplomowymi, za którą pracownikowi przysługuje wynagrodze-
nie, wynosi 60. W przypadku niewypełnienia limitu godzin nieregularnych na studiach stacjo-
narnych do pensum można wliczyć godziny za opiekę nad pracami dyplomowymi na studiach 
niestacjonarnych (wówczas nie przysługuje wynagrodzenie za sprawowanie tej opieki). Pro-
dziekan zaapelowała o równomierny podział prac dyplomowych między opiekunów. W punkcie 
C.1 uwzględniono, że uruchomienie studiów niestacjonarnych odbywa się na podstawie kalku-
lacji sporządzonej przez kierownika studiów, a nie na podstawie rachunku opłacalności. 
 W dyskusji nad zasadami rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych głos zabrali: dr 
E. Malinowska, dr M. Korotaj-Kokoszczyńska, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. A. Harasimiuk. 

Po zakończeniu dyskusji prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie przyję-
cia zasad rozliczania i finansowania zajęć dydaktycznych na Wydziale Geografii i Studiów Re-
gionalnych w roku akademickim 2016/2017 (załącznik nr 6 – zasady). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 126/2016). 
 

 

Ad 9. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że podstawę przygotowań do oceny parame-
trycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2017 r. stanowi rozesłane członkom            
Rady Wydziału Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 X 2015 r.               
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. Pełno-
mocnik Dziekana ds. Parametryzacji – dr hab. Bogdan Zagajewski przedstawi najważniejsze 
elementy Rozporządzenia (załącznik nr 8). 
 Dr hab. B. Zagajewski na wstępie przypomniał o konieczności wprowadzania na bieżąco 
do Polskiej Bibliografii Naukowej wszystkich osiągnięć naukowych pracowników. 
 Następnie Pełnomocnik zaprezentował elementy kluczowe przy parametryzacji (publika-
cje, potencjał naukowy, wdrożenia, pozostałe efekty działalności naukowej) w wybranych jed-
nostkach krajowych, głównie geograficznych. Wszystkie wymienione elementy należy wpisać 
do systemu POLON. Wiele efektów działalności pracowników nie może zostać zakwalifikowa-
nych do dorobku naukowego Wydziału (np. zorganizowane konferencje z dużą liczbą wyłącznie 
krajowych uczestników, niezweryfikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
materiały konferencyjne). W porównaniu z wybranymi jednostkami naukowymi Wydział Geogra-
fii i Studiów Regionalnych najsłabiej prezentuje się w kategorii „wdrożenia”. Wymogiem jest za-
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rejestrowanie wdrożeń w Uniwersyteckim Ośrodku Transferu Technologii. Pełnomocnik zaape-
lował o podejmowanie różnych inicjatyw, np. wykonywanie ekspertyz. Wymogi obecnej katego-
ryzacji są podwyższone, np. uwzględnia się pełnienie funkcji redaktora naczelnego tylko czaso-
pisma z listy A. Przy parametryzacji należy wymienić 10-20 istotnych elementów, wyróżniają-
cych daną jednostkę na tle pozostałych. W ocenie praktycznych efektów działalności naukowej 
(np. grantów, wdrożeń) należy podać wysokość pozyskanych środków finansowych. 
 Dr hab. B. Zagajewski zapowiedział, że do grudnia br. władze Wydziału przygotują do-
kumenty niezbędne do parametryzacji, a następnie nastąpi ich weryfikacja i uzupełnienie. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił konieczność uwzględnienia wszystkich elementów 
dorobku Wydziału i w związku z tym zaapelował do pracowników o uzupełnienie przed końcem 
grudnia w bazie PBN brakujących publikacji i konferencji. Dziekan przypomniał, że geografia 
jest zaliczana (zgodnie z aktualną klasyfikacją nauk w Polsce) do obszaru nauk przyrodniczych. 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych będzie oceniany w grupie wspólnej oceny m.in.                   
z Wydziałem Geologii UW, Akademią Górniczo-Hutniczą. Władze dziekańskie podejmą starania 
(przy pomocy Prorektora UW ds. Naukowych – dr. hab. Macieja Duszczyka) o zaliczenie Wy-
działu do grupy jednostek niejednorodnych za względu na dwuobszarowy charakter geografii 
(geografia społeczno-ekonomiczna jest bliższa obszarowi nauk społecznych). 
 W dyskusji nad przygotowaniami do oceny parametrycznej Wydziału udział wzięli: dr 
hab. B. Zagajewski, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, dr                        
S. Dudek-Mańkowska, prof. dr hab. A. Kowalczyk, dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW, dr                  
E. Malinowska, dr hab. B. Lisocka-Jaegermann. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik, zamykając dyskusję, zapewnił, że sprawa oceny parametrycz-
nej będzie poruszana na kolejnych posiedzeniach Rady Wydziału. 
 
 
Ad 10.1. 
 
 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik jako opiekun rozprawy doktorskiej przedstawił wniosek               
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Pawłowi Cywińskiemu na temat „Neokolonia-
lizm turystyczny jako zjawisko geograficzne i społeczne na wybranych przykładach z Indonezji”. 
Wniosek został uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez 
mgr. P. Cywińskiego rozprawy. 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk spytał, czy konieczne jest użycie w tytule rozprawy pojęcia 
„neokolonializm”. Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że nie należy pomijać w tytule tego pojęcia, 
ponieważ neokolonializm turystyczny stanowi istotę i cel rozprawy.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wszcząć prze-
wód doktorski mgr. Pawłowi Cywińskiemu na temat „Neokolonializm turystyczny jako zjawisko 
geograficzne i społeczne na wybranych przykładach z Indonezji”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie dok-
torskim mgr. Pawła Cywińskiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 18; 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 19 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 1) powołała dr hab. Urszulę 
Somorowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 9 – Uchwała nr 127/2016). 
 
 
Ad 10.2. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr hab. Sylwii 
Kulczyk o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Monice 
Kordowskiej na temat „Turystyka ornitologiczna na polskich obszarach Natura 2000 – szanse               
i bariery”. 



 10 

 Dr hab. S. Kulczyk przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia za-
awansowania przygotowywanej przez mgr M. Kordowską rozprawy. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wypowiedział się za poparciem wniosku, wysoko oceniając 
postępy mgr M. Kordowskiej na studiach doktoranckich.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr Monice Kordowskiej na temat „Turystyka ornitologiczna na polskich obszarach 
Natura 2000 – szanse i bariery”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie dok-
torskim mgr Moniki Kordowskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr hab.  
Sylwię Kulczyk na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 10 – Uchwała nr 128/2016). 
 
 
Ad 10.4. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab. Bogda-
na Zagajewskiego o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr 
Ewie Wilk na temat „Modelowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów azbestowych                 
w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia”. 
 Dr hab. B. Zagajewski przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia za-
awansowania przygotowywanej przez mgr E. Wilk rozprawy. 
 W sprawie sformułowania tytułu rozprawy głos zabrał dr hab. A. Harasimiuk, wyrażając 
wątpliwości odnośnie charakteru pojęcia „modelowanie” i pytając o sposób weryfikacji modelu.  
Dr hab. B. Zagajewski udzielił w tej sprawie wyjaśnień. Dr hab. A. Harasimiuk podtrzymał swoje 
zdanie, a opiekun rozprawy – propozycję tytułu.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 17; nie – 0; wstrzymuję się – 1; głos nieważny – 1) posta-
nowiła wszcząć przewód doktorski mgr Ewie Wilk na temat „Modelowanie przestrzennego roz-
mieszczenia wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i promotora pomocniczego oraz powołania przewodniczącego zespołu egza-
minacyjnego w przewodzie doktorskim mgr Ewy Wilk. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; 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 19 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 18; nie – 0; wstrzymuję się – 0; głos nieważny – 1) posta-
nowiła wyznaczyć dr Małgorzatę Krówczyńską na promotora pomocniczego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 11 – Uchwała nr 129/2016). 
 
 
Ad 10.5. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się z prośbą do promotora – dr. hab. Bogdana Zaga-
jewskiego o przedstawienie opinii na temat rozprawy doktorskiej mgr Adriany Marcinkowskiej-
Ochtyry pt. „Ocena przydatności obrazów hiperspektralnych APEX oraz maszyn wektorów no-
śnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy”. 
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Promotor zapoznał Radę Wydziału z pozytywną opinią o ukończonej rozprawie. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-

prawy doktorskiej mgr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry. Dziekan poinformował, że Komisja ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: dr hab. 
inż. Beatę Hejmanowską, prof. Akademii Górniczo-Hutniczej i dr. hab. inż. Ludwika Żołnierza, 
prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Dr hab. B. Zagajewski omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 19 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr hab. Beatę Hejmanowską, prof. AGH na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr           
Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 19 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr. hab. Ludwika Żołnierza, prof. UPWr. na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr           
Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry. 
 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; 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. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
4. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Adriany Marcinkow-
skiej-Ochtyry, dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. prze-
wodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję za-
akceptowała.  
(załącznik nr 12 – Uchwała nr 130/2016). 
 
 
 
Ad 10.6. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się z prośbą do promotora – dr hab. Katarzyny Osta-
szewskiej, prof. UW o przedstawienie opinii na temat rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki              
Sosnowskiej pt. „Renaturalizacja cech geochemicznych krajobrazu pod wpływem zmian użyt-
kowania ziemi”. 

Promotor zapoznała Radę Wydziału z pozytywną opinią o ukończonej rozprawie. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-

prawy doktorskiej mgr Agnieszki Sosnowskiej. Dziekan poinformował, że Komisja ds. przewo-
dów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: prof. dr. hab. 
Marka Degórskiego (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) i dr. hab.     
Andrzeja Harasimiuka (WGSR UW). 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 19 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła prof. dr. hab. Marka Degórskiego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki 
Sosnowskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 19 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 17; nie – 0; wstrzymuję się – 
1; głos nieważny – 1) wyznaczyła dr. hab. Andrzeja Harasimiuka na recenzenta rozprawy dok-
torskiej mgr Agnieszki Sosnowskiej. 
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 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 19 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 19; 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. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
3. dr hab. Irena Tsermegas, 
4. dr hab. Elwira Żmudzka. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Sosnow-
skiej, dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakcepto-
wała.  
(załącznik nr 13 – Uchwała nr 131/2016). 
 
 
Ad 11.2. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o upoważnienie 
władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko 
asystenta w zakresie geomorfologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas okre-
ślony od 1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 30 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 30; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 132/2016). 
  

 
Ad 12. 
  
 Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25 X 2016 r. przyjęto bez poprawek. 
 
 
 
Ad 13. 

 
 Dr hab. B. Zagajewski podziękował członkom Rady Wydziału za poparcie na poprzed-
nim posiedzeniu wniosku o dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW projektu 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych pt. „Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu 
danych środowiskowych w czasie rzeczywistym”. Projekt został zgłoszony na konkurs organi-
zowany przez FID UW. 
 Dr hab. E. Żmudzka przekazała informację na temat XXXIII Konkursu Prac Magister-
skich z zakresu geografii, organizowanego przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Geo-
graficznego. Prace obronione w 2016 r. można zgłaszać (maksymalnie po 3 z każdego ośrod-
ka) do 18 I 2017 r. Prace należy przesyłać do Komisji Konkursu w wersji papierowej i elektro-
nicznej.  
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


