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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących uzupełnień: 
– wprowadzenie dodatkowego punktu 5.a: 

„Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na 
kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2017/2018 (ref. dr                  
M. Korotaj-Kokoszczyńska)”; 

– wprowadzenie dodatkowego punktu 11.a: 
„Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 
członka Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 (ref. dr hab. M. Dąbski)”; 

– wprowadzenie w punkcie 14.1 uzupełnienia: 
 „zmiana przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego”. 

Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi uzupeł-
nieniami. 

 
 

Ad 2. 
 
Dziekan poinformował, że 19 II 2017 r. zmarł prof. dr hab. Joaquin Roberto            

Gonzalez Martinez – długoletni pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą ciszy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał nowego członka Rady Wydziału – prof. dr. hab. 
Jana Matuszkiewicza. Dziekan powołał Profesora w skład Komisji ds. przewodów dokto r-
skich z zakresu geografii fizycznej oraz Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowi-
sku profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. 

Dziekan pogratulował dr hab. Elwirze Żmudzkiej powołania z dniem 1 III br. na sta-
nowisko profesora nadzwyczajnego UW. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że z dniem dzisiejszym przeszła na 
emeryturę mgr Marta Piasecka. Dziekan powitał nową Dyrektor Administracyjną WGSR – 
mgr Kingę Rucińską. 

Dziekan zakomunikował, że wszystkim pracownikom zostało przyznane dodatkowe 
wynagrodzenie za 2016 r. – tzw. „trzynastka”. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Blizny historii. Geografia granic politycznych współczesnego świata” dr. hab. Stefana Kału-
skiego, prof. UW (Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa 2017); „The Language of Global   
Development: A Misleading Geography” dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW (Routledge, 2017; 
wyd. II); „Czasopismo Geograficzne” – t. 87, z. 2 pod red. dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW          
i mgr Małgorzaty Wojtaszczyk (Wyd. PTG, Warszawa 2016); „Prace i Studia Geograficzne” –           
t. 61, z. 4 – „2nd Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw, 2015” pod red. dr Doroty Ru-
cińskiej (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016); „Miscellanea Geographica – Regional Studies on 
Development” – vol. 20, No 4/2016 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016); „Poland. Forty Years 
of Friendship” (Indiana University, Bloomington 2016). 
 Dziekan wręczył mgr Elżbiecie Błażek dyplom nagrody jubileuszowej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzeń Senatu UW w dniach     
25 I i 22 II 2017 r. 

Na styczniowym posiedzeniu Senatu poinformowano na temat możliwości udziału pra-
cowników Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie realizowanym przez konsorcjum Food 
Connects ze środków pozyskanych w konkursie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. 
Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu na 
rzecz integracji studentów zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych wyborów do komisji 
senackich przedstawicielami studentów w Komisji Senackiej ds. Rozwoju Przestrzennego zo-
stali m.in. Marcin Osiński i Piotr Włodarczyk. 
 Na lutowym posiedzeniu Senatu Rektor UW przekazał informację na temat trzech pro-
jektów nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Przedstawione zostało sprawozdanie z działal-
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ności Rzecznika Akademickiego UW.  W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających 
przedstawicieli studentów i doktorantów członkiem Senatu został m.in. Marcin Osiński. W skład 
Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów wszedł Robert Trzciński, a w skład Odwo-
ławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów – Marcin Osiński. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o planowanych dwóch wielkich wydarzeniach na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. W dniach 17-18 XI br. odbędzie się Konferencja 
Kierowników Jednostek Geograficznych, połączona z obchodami 40-lecia Wydziału. Program 
uroczystości jest opracowywany i niedługo zostanie przedstawiony. W dniach 12-14 IV 2018 r. 
odbędzie się Kongres Geografii Polskiej z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficz-
nego i 100-lecia Geografii Warszawskiej. Organizacją obchodów Jubileuszu zajmuje się powo-
łany na Wydziale i prężnie działający Zespół. Na 12 IV zaplanowane zostało naukowe spotkanie 
przedstawicieli krajowych ośrodków geograficznych (z udziałem zaproszonych gości zagranicz-
nych). Wygłoszone zostaną 3 zamówione referaty dotyczące: geografii fizycznej, geografii spo-
łeczno-ekonomicznej, geoinformatyki. Następnie odbędzie się kilka sesji referatowych, których 
zakres tematyczny opracuje PTG. W dniu 13 IV przed południem uroczyście obchodzone bę-
dzie 100-lecie Geografii Warszawskiej, a po południu – 100-lecie PTG. Na 14 IV przewidziano 
obchody Jubileuszu połączone z obchodami Dnia Geografa, koordynowane przez Komitet Nauk 
Geograficznych PAN i Prezes Oddziału Warszawskiego PTG – dr hab. Izabellę Łęcką. Zorgani-
zowane zostanie spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół warszawskich oraz absolwentami 
WGSR. Obrady plenarne będą odbywać się w starym budynku Biblioteki UW, przed którym zo-
staną zorganizowane wystawy jubileuszowe. Obrady w sekcjach będą prowadzone w gmachu 
Wydziału. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że na posiedzeniu Komisji Dydaktycznej 
przedstawione zostały projekty zmian programów specjalności i programów studiów licencjac-
kich. Dziekan, bardzo pozytywnie oceniając zaproponowane zmiany, podkreślił, że nie mogą 
one spowodować przekroczenia budżetu Wydziału. Władze dziekańskie podejmą starania zmie-
rzające do ograniczenia liczby godzin ponadwymiarowych w planowanym pensum dydaktycz-
nym. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że zgodnie ze Strategią Wydziału Geografii                
i Studiów Regionalnych władze dziekańskie podjęły działania mające na celu poprawę estetyki i 
warunków pracy w budynku Wydziału. Po dokonaniu oceny potrzeb i priorytetów opracowano 
plan działań, dostosowany do możliwości finansowych. Rozpoczęte zostały sukcesywne prace, 
które w pierwszej kolejności objęły m.in. pomieszczenie Sekcji Ekonomiczno-Finansowej. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przypomniała o nowych zasadach pracy naukowo-badawczej 
obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim. Prodziekan rozesłała do pracowników infor-
mację na temat zaproponowanych przez Prorektora UW ds. Naukowych – dr. hab. Macieja 
Duszczyka trzech ścieżkach dofinansowania działalności przez władze rektorskie. Dotacje będą 
przyznawane na: pomoc w uzyskiwaniu prestiżowych grantów międzynarodowych; działalność 
przyczyniającą się do wzrostu prestiżu i umiędzynarodowienia Uczelni (np. konferencje z udzia-
łem zagranicznych uczestników, publikacje będące wynikiem współpracy krajowej lub zagra-
nicznej); mikrogranty (do 5 tys. zł) dla pracowników zaliczonych do liczby N i doktorantów. Pro-
dziekan wyjaśniła, że warunkiem starania się o dofinansowanie jest uzyskanie zgody Dziekana 
na realizację projektu oraz wsparcie finansowe Wydziału. Władze dziekańskie zaproponowały 
następujące terminy składania wniosków: 13 IV, 14 VII, 13 X br. Prodziekan przypomniała, że               
z dofinansowania ze środków rektorskich zostały wyłączone publikacje niezbędne do uzyskania 
awansu naukowego. Z tego względu pomoc finansową w wydaniu monografii habilitacyjnych 
zadeklarowały władze Wydziału. 

Dr S. Dudek-Mańkowska podziękowała za sprawozdania z działalności jednostek wy-
działowych w latach 2013-2016 oraz raporty publikacyjne pracowników. Materiały te stanowią 
źródło informacji dla władz dziekańskich, pomocne przy sporządzaniu ankiety oceny parame-
trycznej Wydziału. 

Prodziekan przypomniała o konieczności przygotowania do 31 III br. sprawozdań z wy-
korzystania środków przyznanych w 2016 r. na realizację badań statutowych (BST i DSM). 

Dr S. Dudek-Mańkowska zaprezentowała wynik prac nad sporządzeniem planu zamó-
wień publicznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2017 r. Plan został opracowa-
ny na podstawie planów przekazanych przez poszczególne jednostki wydziałowe. Prodziekan 
podkreśliła, że rzeczywiste wydatki Wydziału będą mniejsze od zaplanowanych ze względu na 
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pozostałe do wykorzystania środki: BST, DSM, pozabudżetowe, własne, grantowe. Zakup 
sprzętu laboratoryjnego zostanie dofinansowany ze środków przyznanych z Funduszu Innowa-
cji Dydaktycznych UW. Władze dziekańskie wyrażają zaniepokojenie wysokością wydatków na 
usługi szkoleniowe i edukacyjne (głównie na umowy za zajęcia prowadzone na studiach pody-
plomowych i niestacjonarnych), w związku z czym podjęte zostały działania zmierzające do ob-
niżenia liczby nadgodzin. Będą czynione także starania o zmniejszenie wydatków na środki 
eksploatacyjne do drukarek (tonery), m.in. poprzez planowane zamówienia bardziej ekono-
micznego sprzętu. W planie zamówień publicznych przewidziane zostały kwoty na prace bu-
dowlane w siedzibie Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego. W realizacji przedstawionego 
planu pomocne będzie powołanie na Wydziale Sekcji Umów i Zamówień Publicznych. 

Dr S. Dudek-Mańkowska podziękowała pracownikom za uzupełnienie w Polskiej Biblio-
grafii Naukowej brakujących publikacji. Prodziekan zakomunikowała, że od 1 III br. monitorowa-
niem zamieszczania na bieżąco danych w systemie PBN zajmować się będzie mgr Ewa Pluta                       
z Biblioteki WGSR. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przyłączył się do podziękowań za rzetelne i terminowe przygo-
towanie sprawozdań z działalności jednostek wydziałowych. 
 Dziekan przypomniał, że na marcowym posiedzeniu Rady Wydziału kierownicy zakła-
dów przedstawią syntetyczną prezentację dorobku poszczególnych jednostek za lata 2013-
2016. Informacje dotyczyć będą: składu osobowego, głównych tematów badawczych, najważ-
niejszych osiągnięć (publikacji, zorganizowanych konferencji), rozwoju kadry naukowej. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zakomunikował, że osoby, które zaczęły pełnić na Wydziale 
funkcje kierownicze, zostaną skierowane na szkolenia z zakresu BHP. 

Prodziekan zwrócił się do pracowników z prośbą o złożenie do 10 III br. planów urlopów 
wypoczynkowych, obejmujących całość przysługującego w 2017 r. urlopu. Zmiany zaplanowa-
nego terminu urlopu można dokonywać (na zasadzie „dzień za dzień”) poprzez zgłoszenie jej 
do Sekretariatu Wydziału przed rozpoczęciem urlopu. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał o konieczności składania wniosków o urlop na-
ukowy wraz z wnioskami o służbowy wyjazd zagraniczny – na konferencję, staż, stypendium 
(także w ramach programu Erasmus). Decyzją Dziekana można uzyskać płatny urlop obejmują-
cy jednorazowo do 30 dni, a wielokrotnie – łącznie do 60 dni w ciągu roku. W przypadku wyjaz-
du zagranicznego przekraczającego jednorazowo 30 dni (maksymalnie do 12 miesięcy) można 
wystąpić drogą służbową do Rektora o udzielenie płatnego urlopu naukowego. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał pracownikom i doktorantom o obowiązku ter-
minowego zgłaszania się na badania lekarskie – okresowe i sanitarno-epidemiologiczne. Nie-
dopełnienie tego obowiązku może skutkować niedopuszczeniem do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych i rozwiązaniem umowy o pracę.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Komisja Dydaktyczna prowadzi konsul-
tacje w sprawie dostosowania programu studiów II stopnia do wymagań ogólnoakademickich. 
Wydział nie ma możliwości finansowych i personalnych do przeprowadzenia daleko idących 
zmian, ale niezbędna jest pewna korekta programu. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o wpisanie do systemu SUPPort 
planowanego pensum dydaktycznego na rok akademicki 2017/2018. Prodziekan zapowiedziała 
dokładną analizę rozdzielania zajęć między pracowników w poszczególnych jednostkach. Przy-
czyny utrzymującej się od kilku lat na Wydziale nadwyżki pensum, przekraczającej 3 tys. go-
dzin, ma wyjaśnić przeprowadzany obecnie audyt. 
 Prodziekan zwróciła się z prośbą do kierowników zakładów o pilne zgłoszenie ewentual-
nego zapotrzebowania na prowadzenie zajęć na studiach II stopnia przez osoby spoza Wydzia-
łu. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w dniach 20-24 III br. odbędą 
się egzaminy dyplomowe osób, które wznowiły studia lub powtarzały etap studiów. Osoby te 
mogą (za zgodą opiekuna pracy dyplomowej) do 31 III br. wystąpić z podaniem o przedłużenie 
terminu złożenia pracy o 3 miesiące. Niezłożenie pracy w terminie skutkuje niezaliczeniem se-
minarium. Prodziekan zaapelowała do opiekunów o sprawdzenie w Dziekanacie, czy zgłaszają-
cy się z zaległymi pracami studenci uzyskali formalną zgodę na wznowienie studiów. 

Prodziekan przypomniała o konieczności terminowego wpisywania ocen z zaliczeń i eg-
zaminów. 
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podkreśliła, że zgoda na udzielenie urlopu w trakcie trwa-
nia zajęć dydaktycznych wymaga akceptacji Prodziekana ds. Studenckich ze względu na ko-
nieczność wyznaczenia zastępstw oraz terminowego rozpoczęcia zajęć w nowym semestrze, 
wpisania zaliczeń i rozliczenia pensum. Nieprzestrzeganie przez pracowników wymienionych 
terminów z powodu wyjazdów np. na konferencje jest niedopuszczalne. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała o konieczności konsekwentnego egzekwo-
wania ogłoszonych na początku semestru wymagań dotyczących zasad zaliczenia przedmiotu 
(w tym liczby dopuszczalnych nieobecności nieusprawiedliwionych). Prodziekan podkreśliła, że 
studenci, którzy nie zaliczyli przedmiotu, mają prawo do sesji poprawkowej. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaapelowała o pilne dostarczenie brakujących prelimina-
rzy zajęć terenowych. 
 
 
Ad 3. 

 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że zgodnie z Regulaminem Wydziału Geografii          
i Studiów Regionalnych przyjęcie zmian w Regulaminie wymaga akceptacji 2/3 pełnego składu 
Rady Wydziału. 
 Dziekan, powołując się na przeprowadzone konsultacje z radcami prawnymi Uniwersyte-
tu Warszawskiego, zaproponował osobne głosowania nad każdą z planowanych zmian w Regu-
laminie, a następnie ostateczne głosowanie nad uchwałą zbiorczą, zawierającą zmiany zaak-
ceptowane przez 2/3 składu Rady Wydziału. 
 Rada Wydziału jednomyślnie zaakceptowała zaproponowany przez Dziekana sposób 
procedowania. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował wprowadzenie w Regulaminie Wydziału Geogra-
fii i Studiów Regionalnych następujących zmian: 
– wykreślenie w § 17, pkt. 4 zapisu dotyczącego opiniowania przez rady naukowe instytutów 

wniosków o ogłoszenie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich; 
– wprowadzenie w § 17, pkt. 4 zapisu mówiącego o zatwierdzaniu przez rady naukowe instytu-

tów tematów prac magisterskich przygotowywanych w instytucie; 
– powołanie Sekcji Umów i Zamówień Publicznych w § 30, ust. 1, dotyczącym składu Admini-

stracji Wydziału; 
– wykreślenie w § 31, pkt. 5 zapisu mówiącego o obsłudze administracyjnej doktorantów. 
Ad 3.1. W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 46 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) poparła wykreślenie w § 17, pkt. 4 zapisu dotyczącego opiniowania przez rady naukowe 
instytutów wniosków o ogłoszenie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich. 
Ad 3.2. W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 44 osoby, Rada Wydziału (za przyjęciem zapisu – 26 głosów; przeciw przy-
jęciu zapisu – 7 głosów; wstrzymuję się – 11 głosów) odrzuciła wprowadzenie w § 17, pkt. 4 
zapisu mówiącego o zatwierdzaniu przez rady naukowe instytutów tematów prac magisterskich 
przygotowywanych w instytucie. 
Ad 3.3. W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 47 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 46; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) poparła powołanie Sekcji Umów i Zamówień Publicznych w § 30, ust. 1. 
Ad 3.4. W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 47 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 47; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła wykreślenie w § 31, pkt. 5 zapisu mówiącego o obsłudze administracyjnej doktorantów. 

Następnie prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o przyję-
cie w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych następujących zmian: 
1. w § 17 skreśla się pkt. 4: „opiniowanie wniosków o otwarcie konkursów na stanowiska                 

nauczycieli akademickich w instytucie” 
2. § 30, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „W skład administracji Wydziału wchodzą: 
1) Sekretariat Dziekana; 
2) Dyrektor Administracyjny i jego zastępca; 
3) Dziekanat do Spraw Studenckich; 
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4) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa; 
5) Sekcja Obsługi Projektów; 
6) Sekcja Umów i Zamówień Publicznych; 
7) Sekcja Współpracy z Zagranicą; 
8) Archiwum.” 

3. w § 31, pkt. 5 skreśla się wyrazy: „i doktorantów”. 
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-

nych uczestniczyło 47 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 47; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przyjęcie wymienionych we wniosku zmian w Regulaminie. (załącznik nr 1 –  Uchwała 
nr 9/2017). 
 Dziekan powołał mgr. Jerzego Lechnio na Kierownika Sekcji Umów i Zamówień Publicz-
nych. 
 
 
Ad 4. 

 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła wykonanie planu rzeczowo-finansowego Wydzia-
łu Geografii i Studiów Regionalnych na 2016 r. oraz prowizorium budżetowe na 2017 r. (załącz-
nik nr 2 – plan rzeczowo-finansowy).  
 Prodziekan poinformowała, że o deficycie kosztów działalności dydaktycznej finansowa-
nej ze środków budżetowych (przeznaczanych głównie na wynagrodzenia). Na bieżący rok jest 
przewidywany na podobnym poziomie. Władze Wydziału zakładają zmniejszenie kosztów 
utrzymania budynku i kosztów rzeczowych, natomiast wzrost wydatków na zakup środków trwa-
łych i wyposażenia. Będą podjęte działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej po-
przez: zmniejszenie liczby nadgodzin, oszczędności na remontach, organizację dochodowych 
konferencji i szkoleń.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że wysokość przyznanej Wydziałowi na bieżący 
rok dotacji budżetowej będzie znana w maju lub czerwcu. Dziekan wyraził przekonanie, że or-
ganizowanie zajęć terenowych w siedzibie MOG pozwoli na obniżenie ich kosztów. 
 Dziekan zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie przyjęcia prowizorium budżeto-
wego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2017 r. 
 W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 47 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 2) przyjęła prowizorium bu-
dżetowe. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 10/2017). 
 
 
Ad 5. 

 
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że największa zmiana w zasadach rekru-

tacji na studia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, zaproponowana przez Zespół 
Dziekański na rok akademicki 2018/2019, dotyczy podwyższenia wagi matematyki (przedmiotu 
obowiązkowego na studia I stopnia) z 10% do 15%. 

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji – mgr J. Skrzypczuk podał pozostałe zmiany                  
w zasadach rekrutacji: 
– rozszerzenie listy przedmiotów punktowanych (dodatkowych), uwzględnianych w postępowa-

niu rekrutacyjnym, o: chemię, fizykę, astronomię, informatykę; 
– ujednolicenie zasad dotyczących przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych dla kandydatów 

z maturą zagraniczną; 
– przy rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Geografia przyznawanie 80 punk-

tów za ocenę 4,5 na dyplomie licencjackim (zamiast dotychczasowych 75 punktów), a na kie-
runek Gospodarka przestrzenna: 80 punktów za ocenę 5 na dyplomie; 70 punktów za 4,5; 60 
punktów za 4; 50 punktów za 3,5; 40 punktów za 3;  

– uszczegółowienie zasad rekrutacji na studia z przeniesienia o wymagane od kandydatów do-
kumenty. 

Po omówieniu zaproponowanych zmian dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła 
wniosek o uchwalenie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na 
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kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2018/2019 (załącznik nr 4 
– zasady rekrutacji). 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 47 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 47; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
przyjęła zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019. (załącznik nr 5 – Uchwała 
nr 11/2017). 
 
 
Ad 5.a. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek o uchwalenie limitów przyjęć na studia na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na rok akademicki 2017/2018.  

Prodziekan wyjaśniła, że zgodnie z zarządzeniem Prorektor UW ds. Studentów i Jakości 
Kształcenia korekta ubiegłorocznych limitów przyjęć wynika z liczby osób przyjętych na studia w 
roku akademickim 2016/2017. 

Władze dziekańskie zaproponowały następujące limity przyjęć: 
studia stacjonarne 
– studia I stopnia na kierunku Geografia   130 osób 
– studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   78 osób 
– studia II stopnia na kierunku Geografia     75 osób 
– studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   60 osób 
studia niestacjonarne 
– studia I stopnia na kierunku Geografia     60 osób 
– studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   60 osób 
– studia II stopnia na kierunku Geografia     60 osób 
– studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna   60 osób 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 43; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) uchwaliła zaproponowane limity. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 12/2017). 
 
 
Ad 6. 
  
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie przyjęcia tabeli opłat za 
usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach 
Geografia i Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 7 – tabela 
opłat). 
 Prodziekan wyjaśniła, że wysokość opłat w zasadzie nie uległa zmianie w porównaniu               
z rokiem akademickim 2016/2017. 
 Po pozytywnym zaopiniowaniu tabeli opłat przez Samorząd Studentów Dziekan zarzą-
dził głosowanie nad wnioskiem. 
 W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 46 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 1) przyjęła zaproponowaną 
tabelę opłat. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 13/2016). 
 
 
Ad 7. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia tabeli opłat za usługi 
edukacyjne dla cudzoziemców na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na 
kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 9 
– tabela opłat). 
 Po pozytywnym zaopiniowaniu tabeli opłat przez Samorząd Studentów Dziekan zarzą-
dził głosowanie nad wnioskiem. 
 W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 45 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 45; nie – 0; wstrzymuję się – 0) przyjęła zaproponowaną tabelę 
opłat. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 14/2016). 
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Ad 8. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie 
dostosowania programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach 
Geografia i Gospodarka przestrzenna zgodnie z zarządzeniem Rektora UW dotyczącym pro-
wadzenia zajęć z wychowania fizycznego. 
 Prodziekan wyjaśniła, że potrzeba zmian wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki                     
i Szkolnictwa Wyższego z 26 IX 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. Zgodnie          
z Rozporządzeniem od roku akademickiego 2017/2018 zajęciom z wychowania fizycznego nie 
będą przyznawane punkty ECTS. Dostosowanie programów studiów polega na dodaniu od roku 
akademickiego 2017/2018 po 1 ECTS przedmiotom, którym ujęto ten punkt i przyznano zaję-
ciom z wychowania fizycznego w roku akademickim 2016/2017 (załącznik nr 11 – wykaz 
przedmiotów). 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 44 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 43; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 15/2017).  
 
 
Ad 9.  
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia następujących zmian 
nazw przedmiotów z bloku pedagogicznego, realizowanego na studiach I stopnia: 
– zmiana nazwy „Dydaktyka przyrody” na „Dydaktyka przyrody i geografii”; 
– zmiana nazwy „Praktyka pedagogiczna na II etapie edukacyjnym (przyroda)” na „Praktyka 

pedagogiczna na II etapie edukacyjnym”. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięło udział 46 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 46; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 13 – Uchwała nr 16/2017). 
 
 
Ad 10. 
 

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła 
wniosek o uchwalenie zasad i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Geografii                 
i Studiów Regionalnych na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 14 – zasady i tryb rekruta-
cji).  

Kierownik Studiów Doktoranckich poinformowała, że w zasadach postępowania kwalifi-
kacyjnego uszczegółowiono kryteria aktywności naukowej kandydatów poprzez przyznawanie:               
2 punktów za publikację w czasopiśmie z listy A, 1 punktu za publikację w czasopiśmie z listy B 
lub C, 1 punktu za poświadczony udział w konferencji z referatem lub posterem. We wniosku 
określono limit 12 miejsc na studiach stacjonarnych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że obniżony limit przyjęć wynika z ustawowego wy-
mogu zapewnienia połowie słuchaczy I roku stypendiów doktoranckich, obciążających budżet 
Wydziału. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięły udział 44 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 43; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 15 – Uchwała nr 17/2017). 
 
 
 
 
 
Ad 11. 
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Dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła wniosek w sprawie powołania Wydzia-
łowej Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018.  

We wniosku zaproponowany został następujący skład Komisji:  
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
5. dr hab. Joanna Angiel, 
6. dr hab. Maciej Dąbski, 
7. dr hab. Bogdan Zagajewski, 
8. mgr Maksym Łaszewski – przedstawiciel doktorantów. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu tajnym, w którym na 51 osób uprawnionych 
wzięły udział 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów powołała Wydziałową Komisję Re-
krutacyjną na studia doktoranckie w składzie: 
       tak       nie      wstrzymuję się     
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW  42        0     0        
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski   41        1     0        
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski   40        2     0        
4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk   40        2     0                   
5. dr hab. Joanna Angiel    39        2     1                   
6. dr hab. Maciej Dąbski    41        0     1        
7. dr hab. Bogdan Zagajewski   42        0     0        
8. mgr Maksym Łaszewski    41        0     1        
(załącznik nr 16 – Uchwała nr 18/2017). 
 
 
Ad 11.a. 
 
 Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej – dr hab. M. Dąbski przedstawił wnio-
sek w sprawie zgłoszenia kandydata Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na członka 
Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020. 
 Zaproponowana została kandydatura dr. hab. Piotra Wernera, prof. UW, który wyraził 
zgodę na kandydowanie. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu tajnym, w którym na 51 osób uprawnionych 
wzięły udział 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 
1) poparła zgłoszenie dr. hab. Piotra Wernera, prof. UW na kandydata na członka Uczelnianej 
Komisji Wyborczej. (załącznik nr 17 – Uchwała nr 19/2017). 
 
 
Ad 12. 
 
 Przewodniczący Komisji Oceniającej – prof. dr hab. A. Kowalczyk przekazał informację 
na temat wyników okresowej oceny pracowników, przeprowadzonej na Wydziale Geografii                    
i Studiów Regionalnych.  
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że trwające miesiąc prace Komisji Oceniającej 
zakończyły się posiedzeniem, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. W pracach Komisji uczest-
niczyli: dr hab. Maciej Dąbski, dr Izabella Karsznia, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. dr 
hab. Jerzy Makowski, dr Ewa Malinowska, dr Paulina Pokojska, prof. dr hab. Paweł Swianie-
wicz, dr hab. Irena Tsermegas, dr hab. Waldemar Wilk, dr Tomasz Wites, dr hab. Bogdan Zaga-
jewski oraz przedstawiciele związków zawodowych – dr Anna Dudek i mgr Joanna Papis. Okre-
sowa ocena objęła 18 osób wyznaczonych przez władze Wydziału: 2 profesorów zwyczajnych, 
1 profesora nadzwyczajnego, 13 adiunktów i 2 asystentów. Ocenę pozytywną uzyskało 15 pra-
cowników. Negatywnie oceniono 2 osoby, przy czym w obu przypadkach była to pierwsza oce-
na negatywna (osoby te zostaną ocenione ponownie po pewnym czasie). W przypadku jednego 
pracownika Komisja wstrzymała się od oceniania, ponieważ okres objęty oceną był bardzo krót-
ki. Spośród 18 rozpatrzonych spraw 13 głosowań okazało się jednomyślnych. W przyszłym ty-
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godniu Komisja Oceniająca przekaże władzom Wydziału i osobom zainteresowanym dokładne 
wyniki oceny. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że wśród 13 jednomyślnych głosowań była jedna 
jednomyślna ocena negatywna. Kolejna okresowa ocena pracowników zostanie przeprowadzo-
na na Wydziale po 1 XII br. według nowych zasad – na podstawie nowego wzoru Karty Okre-
sowej Oceny. 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk dodał, że zgodnie z rozporządzeniem z 1 X 2016 r. kolejna 
ocena okresowa ocenionych obecnie osób odbędzie się za 4 lata, o ile władze Wydziału nie 
zdecydują o jej wcześniejszym przeprowadzeniu. 
 Dziekan podziękował przewodniczącemu i członkom Komisji Oceniającej za wkład pra-
cy, a szczególnie dr. T. Witesowi za bardzo staranny i obszerny protokół z przebiegu prac Ko-
misji. 
 Rada Wydziału przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości. 
 
 
Ad 13. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie Komisji 
Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w zakresie gospodarki przestrzennej              
w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. 

Dziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej: 
1. prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
4. dr Adam Gendźwiłł,  
5. dr Mirosław Grochowski.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 47 osób, Rada 
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie: 
        tak nie      wstrzymuję się 
1. prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (przewodniczący) 46   0     1    
2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk     45   0     2    
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski      45   0     2    
4. dr Adam Gendźwiłł          43   0     4    
5. dr Mirosław Grochowski     44   1     2     
(załącznik nr 18 – Uchwała nr 20/2017). 
 

 
Ad 14.1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się z prośbą do promotora – dr. hab. Marcina Solarza, 
prof. UW o przedstawienie opinii na temat rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wojtaszczyk pt. 
„Zachowania wyborcze wybranych mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych 
w Polsce w latach 2000-2011”. 

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 Małgorzaty Wojtaszczyk. Dziekan poinformował, że Komisja ds. przewo-
dów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zaproponowała na recenzentów: 
dr. hab. Jana Wendta, prof. Uniwersytetu Gdańskiego i dr. hab. Mariusza Kowalskiego, prof. 
Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 27 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 24; nie – 1; wstrzymuję się – 
2) wyznaczyła dr. hab. Jana Wendta, prof. UG na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Małgo-
rzaty Wojtaszczyk. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 27 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 27; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
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znaczyła dr. hab. Mariusza Kowalskiego, prof. IGPZ PAN na recenzenta rozprawy doktorskiej 
mgr Małgorzaty Wojtaszczyk. 
 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 27 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 27; 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 – 27; 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. Andrzej Lisowski, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wojtasz-
czyk, dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału jednomyślnie propo-
zycję zaakceptowała.  
(załącznik nr 19 – Uchwała nr 21/2017). 
 
 
Ad 14.2. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab. Marcina 
Solarza, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. 
Michałowi Orleańskiemu na temat „Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich              
w latach 1989-2017”. 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 
zaawansowania przygotowywanej przez mgr. M. Orleańskiego rozprawy. 
 Prof. dr hab. P. Swianiewicz spytał o główną hipotezę badawczą rozprawy. Dr hab.               
M. Solarz, prof. UW wyjaśnił, że doktorant postawił 3 hipotezy: nazwy nawiązujące do PRL są 
rozmieszczone nierównomiernie na terenie kraju; zmiany nazewnictwa po 1989 r. były niejed-
nakowe w czasie i przestrzeni; w nazewnictwie miejskim przeważają zmiany nawiązujące do 
społeczności lokalnych nad zmianami o charakterze ogólnokrajowym.   
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 27 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 4) postanowiła wszcząć prze-
wód doktorski mgr. Michałowi Orleańskiemu na temat „Przemiany ustrojowe a nazewnictwo             
w miastach polskich w latach 1989-2017”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie dok-
torskim mgr. Michała Orleańskiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr. 
hab. Marcina Solarza, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 20 – Uchwała nr 22/2017). 
 
 
Ad 14.3. 

 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab.                
Jacka Pasławskiego, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu dok-
torskiego mgr. Tomaszowi Nowackiemu na temat „Optymalizacja sposobów wyznaczania klas 
kartogramu”. 



 12 

 Dr hab. J. Pasławski, prof. UW przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną za-
łożeń rozprawy, referowanych przez mgr. T. Nowackiego na posiedzeniach Zakładu Geoinfor-
matyki, Kartografii i Teledetekcji.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wypowiedział się za poparciem wniosku. Dr hab. B. Zagajewski 
uznał za bardzo ciekawy pomysł mgr. T. Nowackiego na realizację zaproponowanego tematu 
rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr. Tomaszowi Nowackiemu na temat „Optymalizacja sposobów wyznaczania klas 
kartogramu”. 
 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. Tomasza Nowackiego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr. hab. 
Jacka Pasławskiego, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr 
Jolantę Korycką-Skorupę na promotora pomocniczego. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 26 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 26; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. 
(załącznik nr 21 – Uchwała nr 23/2017). 
 
 
Ad 15. 
 
 Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 I 2017 r. przyjęto z poprawką zgłoszoną 
przez M. Osińskiego do punktu 15 na stronie 11, dotyczącą zmiany zdania: „M. Osiński poin-
formował, że wybory przedstawicieli studentów do Senatu UW zostały unieważnione przez 
Rektora z powodu braku quorum” na zdanie: „M. Osiński poinformował, że wybory przed-
stawicieli studentów do Senatu UW zostały unieważnione przez Uczelnianą Komisję W y-
borczą z powodu braku quorum”. 
 
 
Ad 16. 

 
Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał w imieniu Uniwersytetu Otwartego UW zapro-

szenie na wykład “Szach i mat, czyli Rosja na światowej szachownicy”, który wygłoszą 
prof. dr hab. Adam Rotfeld i dr Tomasz Wites. Wykład odbędzie się 7 III br. o godz. 18               
w dawnym budynku Biblioteki UW. 

M. Ciechanowicz zwrócił się w imieniu Samorządu Studentów do Dziekana z proś-
bą o ogłoszenie w dniu 8 III br. w godz. 11.30-13.00 godzin dziekańskich, w związku                  
z planowaną na Wydziale prezentacją działalności Samorządu i studenckich kół nauko-
wych. Dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW, zabierając głos w tej sprawie, zasugerowała 
przełożenie inicjatywy na inny termin ze względu na organizowane w tym dniu na Uniwer-
sytecie Warszawskim obchody rocznicy wydarzeń Marca 1968 r. Prof. dr hab. M. Jędrusik 
zaproponował studentom termin 15 III br. 
 Prof. dr hab. J. Makowski poinformował, że wraz ze śmiercią prof. dr. hab. Joaquina 
Roberto Gonzaleza Martineza została zakończona zbiórka pieniędzy na pomoc w sfinanso-
waniu rehabilitacji. Organizator zbiórki podziękował wszystkim ofiarodawcom i zwrócił się                   
z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie zebranej kwoty na potrzeby Hospicjum w Warsza-
wie. Zgoda została jednomyślnie udzielona. 
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 D. Wiśniewski przekazał informację o rozpoczętych przez Samorząd Studentów pracach 
nad organizacją kolejnej edycji inicjatywy „Ogarnij Gegrę” i zaprosił pracowników Wydziału do 
współpracy i zgłaszania propozycji wykładów. Prof. dr hab. M. Jędrusik zapewnił, że władze 
dziekańskie wspierają to ważne i bardzo dobrze organizowane przez Samorząd wydarzenie. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  

 


