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Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 30 maja 2017 r. 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
 

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

24 V 2017 r. 
3. Informacja o zasadach realizacji zakupów i zamówień publicznych na Wydziale Geografii                

i Studiów Regionalnych (ref. mgr J. Lechnio) 
4. Uchwała w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia do wymagań ustawowych 

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

na studiach II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska) 

6. Uchwała w sprawie zmiany nazwy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Geografia 
(ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

7. Uchwała w sprawie zmiany nazwy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Gospodar-
ka przestrzenna (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

8. Sprawy stopni naukowych:  
8.1. Uchwała w sprawie nadania mgr Małgorzacie Wojtaszczyk stopnia naukowego doktora 

nauk o Ziemi w zakresie geografii (ref. prof. dr hab. A. Kowalczyk) 
8.2. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego do prze-

prowadzania egzaminów doktorskich na okres od 1 VI 2017 r. do 30 IX 2018 r. (ref. 
prof. dr hab. M. Jędrusik) 

8.3. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Kindze Kuleszy i wyzna-
czenia promotora rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab.                          
E. Żmudzka, prof. UW) 

8.4. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Annie Kurniewicz i wyzna-
czenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab.                
M. Jędrusik i dr A. Gendźwiłł) 

8.5. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofowi Ząbeckiemu              
i  wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego (ref. prof. dr 
hab. M. Jędrusik i dr hab. B. Lisocka-Jaegermann) 

9. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):  
9.1. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 

stanowisko asystenta w zakresie geografii politycznej w Instytucie Studiów Regional-
nych i Globalnych na pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 

9.2. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku 
asystenta w zakresie geografii politycznej w Instytucie Studiów Regionalnych i Global-
nych 

9.3. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr inż. Agnieszki Dudzińskiej-
Jarmolińskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geografii Rozwoju i Planowania 
Przestrzennego na pełnym etacie na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. 

9.4. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Katarzyny Lindner-
Cendrowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Klimatologii na pełnym etacie na 
czas nieokreślony od 1 X 2017 r. 

9.5. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Doroty Giriat na stanowisku 
asystenta w Zakładzie Geomorfologii na pełnym etacie na czas określony od 1 X               
2017 r. do 30 IX 2018 r. 
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9.6. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr. Wojciecha Pokojskiego na 
stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej na 
pełnym etacie na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. 

9.7. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Iwony Szumacher na stanowi-
sku starszego wykładowcy w Zakładzie Geoekologii na pełnym etacie na czas nieokre-
ślony od 1 X 2017 r. 

9.8.   Uchwała w sprawie poparcia wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr Kingi Kuleszy na 
stanowisku asystenta w Zakładzie Klimatologii w wymiarze 1/2 etatu na czas określony 
od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 

10.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 9 V 2017 r. 
11.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian: 
– wykreślenie punktu 9.8 (w związku z zatrudnieniem mgr K. Kuleszy do 30 IX 2018 r.); 
– uzupełnienie porządku obrad o punkt 7.a: 

„Uchwała w sprawie wykreślenia z kierunkowych efektów kształcenia efektu dotyczącego 
wychowania fizycznego jako niezwiązanego z kształceniem kierunkowym (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska)”. 

Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi zmia-
nami. 

 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że 20 V br. zmarł prof. dr hab. Jan Rajman 

– geograf z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rada Wydziału uczciła pamięć 
Zmarłego chwilą ciszy. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec. Cele                  
i instrumentarium planistyczne” dr. Tomasza Zaborowskiego (Wyd. UW, Warszawa 2017); 
„Mieszkalnictwo w Polsce. Dobre praktyki” – praca zbiorowa z rozdziałem dr. Tomasza Zabo-
rowskiego (Habitat for Humanity Poland, Warszawa 2017); „Miscellanea Geographica – Re-
gional Studies on Development” – vol. 21, No. 1/2017 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2017). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że ogólnouniwersytecka inauguracja roku 
akademickiego 2017/2018 odbędzie się 2 X br. o godz. 14, w związku z czym zajęcia dydak-
tyczne rozpoczną się 3 X. W dniu 26 IX br. w godz. 9-12 odbędzie się inauguracja wydziałowa, 
a o godz. 12.30 jest przewidziane posiedzenie Rady Wydziału. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powiadomił, że władze dziekańskie do dnia dzisiejszego 
nie otrzymały odpowiedzi na skierowane do Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych 
odwołanie w sprawie przyporządkowania Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do 
Grupy Wspólnej Oceny. Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go został zamieszczony wykaz grup wspólnej oceny parametrycznej, z którego wynika, iż 
przyporządkowanie Wydziału nie uległo zmianie. 
 Dziekan poinformował o powołaniu prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza w skład Komisji 
Profesorskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że do Rady Naukowej czasopisma            
„Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” zostali zaproszeni zagra-
niczni przedstawiciele geografii politycznej: prof. Ken Foote (University of Connecticut), 
prof. Maoz Azaryahu (Uniwersytet w Hajfie), dr Danielle Drozdzewski (University of New 
South Wales), prof. Voicu Bodocan (Uniwersytet Babes-Bolyai w Cluj-Napoca). Dziekan 
zachęcał pracowników i doktorantów Wydziału do zamieszczania artykułów w czasop i-
śmie. 
 Dziekan zakomunikował, że w skład Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficz-
nych MSWiA został wybrany dr hab. Marcin Solarz, prof. UW. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał dr Izabeli Karszni podziękowanie ze strony władz 
Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS za zaangażowanie w prace Komitetu 
Naukowego Akademickich Mistrzostw Geoinformatycznych – GIS Challenge 2017. Mistrzostwa 
odbyły się w dniach 10-12 V br. w Lublinie, a jednym ze współorganizatorów był Wydział Geo-
grafii i Studiów Regionalnych. 

Dziekan poinformował, że podczas ostatniej okresowej oceny nauczycieli akademickich  
Wydziałowa Komisja Oceniająca oceniła 2 osoby negatywnie. Po rozpatrzeniu złożonych odwo-
łań Uczelniana Komisja Oceniająca podtrzymała jedną z tych ocen. Władze rektorskie zapowie-
działy zaostrzenie kryteriów okresowej oceny pracowników i przedłużania zatrudnienia na 
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Uczelni. Powstał projekt powoływania w skład komisji oceniających przedstawicieli kilku wydzia-
łów. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
24 V 2017 r. Na posiedzeniu poinformowano o: przyznanych nagrodach Rektora UW za osią-
gnięcia naukowo-badawcze w 2016 r. (laureatami z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
zostali dr hab. Bogdan Zagajewski i dr Katarzyna Szmigiel-Rawska); pozyskanych grantach 
Narodowego Centrum Nauki (w tym 4 przyznanych WGSR); stypendiach Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej; dotacji budżetowej przyznanej Uczelni na 2017 r. (wyższej o 5% od ubiegło-
rocznej). Głównym punktem obrad były zmiany w Statucie UW dotyczące polityki kadrowej,               
a w szczególności zasad zatrudniania na poszczególnych stanowiskach. W dalszej części          
posiedzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Biblioteki UW oraz Fundacji UW                     
w 2016 r. Uchwalono nowe wzory dyplomów ukończenia studiów. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że władze dziekańskie podjęły inicjatywę 
dotyczącą zrównoważonego rozwoju, której realizacja może przyczynić się do wzrostu nauko-
wego i dydaktycznego prestiżu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W dniu 2 VI br. od-
będzie się kolejne spotkanie w tej sprawie. Pracownicy Wydziału będą proszeni o pomoc w re-
alizacji prowadzonych działań. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska podziękowała za przesłane uwagi dotyczące zasad finansowa-
nia działalności statutowej (BST i DSM) Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2017 r. 
Uwagi zostały uwzględnione przez władze dziekańskie. Prodziekan poinformowała, że utrzy-
mane zostały zaproponowane w zasadach typy wniosków o dofinansowanie. Wnioski mogą 
składać: kierownicy zakładów, zespoły międzyzakładowe, pracownicy (na tłumaczenia tekstów 
naukowych, udział w konferencjach międzynarodowych), młodzi naukowcy, doktoranci (na re-
alizację badań w ramach przygotowywanych rozpraw). Zasady finansowania będą przyjęte za-
rządzeniem Dziekana i zostaną rozesłane. Wnioski o dofinansowanie w ramach BST i DSM 
można składać do 20 VI br. Przyznane Wydziałowi na działalność statutową środki finansowe 
zostaną podzielone przed wakacjami, aby można było jak najszybciej je uruchomić. Informacja 
o podziale środków zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu Rady Wydziału. 

Dr S. Dudek-Mańkowska przypomniała o możliwości wnioskowania o dofinansowanie, 
kierowane do Prorektora UW ds. Naukowych – dr. hab. Macieja Duszczyka. Wnioski te wyma-
gają akceptacji władz dziekańskich. Można składać je na Wydziale do 14 VIII lub do 13 X br. 

Prodziekan poinformowała o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach kon-
kursu ogłoszonego przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego. Wnioski należy przedstawić 
do 5 VI br. do akceptacji władz dziekańskich. 

Dr S. Dudek-Mańkowska przypomniała o organizowanych na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych wydarzeniach jubileuszowych: Konferencji Kierowników Jednostek Geogra-
ficznych w dniach 17-18 XI 2017 r. (z okazji 40-lecia Wydziału) oraz Kongresie Geografii Pol-
skiej w dniach 12-14 IV 2018 r. (z okazji 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim). 
Prace organizacyjne są koordynowane przez wyłonione zespoły. Władze dziekańskie zwracają 
się do pracowników Wydziału z prośbą o zgłaszanie propozycji przygotowania na Kongres róż-
nych inicjatyw, np. wystaw, spotkań z młodzieżą. Pracownicy proszeni są o obecność na Wy-
dziale podczas Kongresu, a zatem o nie planowanie w tych dniach urlopów wypoczynkowych 
ani wyjazdów służbowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o plano-
wanym w dniu 14 IV 2018 r. spotkaniu absolwentów Geografii Warszawskiej. Dziekan dodał, że 
28 V br  na Wydziale odbyło się spotkanie rocznika, który ukończył studia 15 lat temu. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaapelował o wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych 
zgodnie ze złożonymi planami urlopowymi.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że po uwzględnieniu zgłoszonych uwag    
„Zasady rozliczania i wynagradzania zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników                
i doktorantów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2017/2018” zo-
stały przyjęte Zarządzeniem nr 5 Dziekana WGSR z dnia 23 V br. Wpłynęła ponadto uwaga               
w sprawie sposobu docenienia wkładu pracy kierowników zajęć terenowych. Po przeprowadze-
niu konsultacji władze dziekańskie przyjęły zasadę, że w roku 2017/2018 osobom kierującym 
tymi zajęciami będzie przyznawane po 5 punktów w Wydziałowej Karcie Okresowej Oceny. 

Prodziekan przypomniała, że w dniu dzisiejszym mija termin zwrotu zweryfikowanych 
zestawień pensum planowanego na rok akademicki 2017/2018.   
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w dniu 23 VI br. w godzinach 
popołudniowych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych odbędzie się Dzień Otwarty dla 
kandydatów na studia II stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna. Planowa-
ne jest godzinne spotkanie poświęcone przedstawieniu zasad rekrutacji i działalności Wydziału 
oraz prezentacji poszczególnych specjalności (dokonanej przez ich kierowników lub osoby wy-
delegowane). Następnie odbędzie się zwiedzanie budynku Wydziału oraz spotkania z pracow-
nikami poszczególnych zakładów. Prodziekan przekazała prośbę Pełnomocnika Dziekana ds. 
Rekrutacji na Studia – mgr. J. Skrzypczuka o wcześniejsze zamieszczenie na stronie interneto-
wej Wydziału uaktualnionych prezentacji wszystkich specjalności. Kandydaci na studia otrzyma-
ją ulotki z informacjami o specjalnościach. W Dniu Otwartym przewidziany jest udział przedsta-
wicieli Samorządu Studentów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w czerwcu br. na Wydziale planowane 
jest uroczyste Absolutorium studentów kończących studia II stopnia na kierunkach Geografia     
i Gospodarka przestrzenna. Po ustaleniu dokładnego terminu uroczystości zostaną rozesłane 
zaproszenia.   

Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że trwa oczekiwanie na akceptację kosztorysu 
remontu nowego budynku dydaktycznego w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym. Prof. dr 
hab. M. Jędrusik dodał, że koszt inwestycji wyniesie ok. 200 tys. zł, wobec czego władze dzie-
kańskie wystąpiły do władz rektorskich o przyznanie dotacji celowej. 

Mgr K. Rucińska zwróciła się z prośbą o zgłaszanie do Portierni ewentualnego zapotrze-
bowania na naprawę sprzętu audiowizualnego znajdującego się w salach dydaktycznych.  
 
 
Ad 3. 
 
 Kierownik Sekcji Umów i Zamówień Publicznych – mgr J. Lechnio przekazał informację 
na temat zasad realizacji zakupów i zamówień publicznych na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych. 
 Kierownik Sekcji podał do wiadomości, że od 1 VI br. będzie obowiązywać zarządzenie 
Dziekana, regulujące zasady zamówień publicznych na Wydziale – w części nie uregulowanej 
Ustawą o Zamówieniach Publicznych ani rozporządzeniem Rektora UW. Zarządzenie Dziekana 
będzie odnosić się do zamówień na kwotę poniżej 10 tys. Euro. Opracowana instrukcja do za-
rządzenia będzie dotyczyć przepisów wewnętrznych, ogólnouniwersyteckich i zewnętrznych 
oraz zasad obiegu dokumentów.  
 Mgr J. Lechnio poinformował, że nowością jest sposób obiegu umów dotyczących za-
mówień publicznych. Na Uczelni powstała nowa komórka (powołana zarządzeniem Rektora) – 
Biuro Prawne UW. Wszelkie działania podejmowane na Wydziale zostały dostosowane do no-
wych wymagań ogólnouczelnianych. Wszystkie umowy wydziałowe są składane w Sekretaria-
cie, gdzie zostają zarejestrowane w dzienniku podawczym Wydziału (pisma przewodnie parafu-
je Dyrektor Administracyjny WGSR), a następnie są kierowane do Biura Prawnego UW. 
 Kierownik Sekcji zakomunikował, że Wydział jest zobligowany Ustawą do zawierania 
umów na zakupy i zamówienia publiczne od kwoty 10 tys. zł, a zarządzeniem Rektora – od 
kwoty 3,5 tys. zł. Wszystkie dokumenty dotyczące wydziałowych zakupów oraz projekty umów 
wymagają akceptacji Sekcji Umów i Zamówień Publicznych. Jednostki wydziałowe są zobowią-
zane do skrupulatnego rejestrowania wszelkich spraw finansowych i dokumentowania zakupów 
oraz starannego przechowywania dokumentacji. Szczegóły postępowania będą zawarte                    
w instrukcji, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału oraz rozesłana do 
osób odpowiedzialnych w zakładach za zakupy i zamówienia publiczne.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zachęcał do zwracania się do mgr. J. Lechnio o pomoc                        
w przedstawionych sprawach. 
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 Dziekan zarządził ze względów organizacyjnych łączne rozpatrzenie punktów 4-7. 
 
 
Ad 4–7. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Wydział na mocy Ustawy z dnia                     
11 VII 2014 r. jest zobligowany do dostosowania programu studiów II stopnia na kierunkach 
Geografia i Gospodarka przestrzenna do wymagań Polskiej Ramy Kwalifikacji i do profilu ogól-
noakademickiego. Zarządzenie wykonawcze w tej sprawie zostało wydane 6 I br. Wtedy rozpo-
częły się prace Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Dostosowania programu należy dokonać do 
31 XII br, aby możliwe było ogłoszenie naboru na te studia na rok akademicki 2018/2019. Wła-
dze dziekańskie zamierzają złożyć w czerwcu do Biura Spraw Studenckich zatwierdzony przez 
Radę Wydziału wniosek, aby zdążyć do końca września nanieść ewentualne poprawki i uzupeł-
nienia. 

Prodziekan wyjaśniła, że najważniejszą zmianą jest dostosowanie programu studiów do 
profilu ogólnoakademickiego. Co najmniej 50% punktów ECTS ma służyć pogłębianiu wiedzy              
i zdobyciu umiejętności prowadzenia badań naukowych. Programy realizowane na poszczegól-
nych specjalnościach miały różnie rozłożone akcenty na część teoretyczną i praktyczną. Wła-
dze dziekańskie, przychylając się do postulatów zgłaszanych przez Samorząd Studentów i pra-
cowników, postanowiły wprowadzić pewne zmiany w tych programach. Kierunkowe efekty 
kształcenia były odnoszone do Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalnościowe efekty kształcenia 
konsultowano z kierownikami specjalności. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska omówiła zmiany wprowadzone do programu studiów                
II stopnia na obu kierunkach. Na kierunku Geografia zaproponowano w wyniku konsultacji                
2 przedmioty wspólne: „Ziemia – środowisko – człowiek: struktury, procesy, relacje” (I rok,          
semestr zimowy, 45 godz. konwersatorium) oraz „Geografia” (II rok, semestr zimowy, 15 godz. 
wykładu), a na kierunku Gospodarka przestrzenna – 3 przedmioty wspólne: „Gospodarka prze-
strzenna” (I rok, semestr zimowy, 15 godz. konwersatorium), „Rewitalizacja” (I rok, semestr zi-
mowy, 15 godz. wykładu) oraz „Strategia adaptacji do zmian środowiska” (I rok, semestr letni, 
15 godz. wykładu i 15 godz. ćwiczeń). Na obu kierunkach postulowano zmianę nazw specjalno-
ści. Na specjalności „Geografia społeczno-ekonomiczna” zaproponowano wprowadzenie dwóch  
modułów specjalizacyjnych do wyboru: „Studia miejskie” oraz „Geografia turystyki”.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podziękowała za współpracę z Komisją Dydaktyczną 
przedstawicielom Samorządu Studentów (zwłaszcza Robertowi Trzcińskiemu) oraz kierowni-
kom specjalności. Prodziekan stwierdziła, że spośród uwag zgłoszonych do programu studiów 
przez studentów szczególnie ważne były uwagi wskazujące na zbyt rozbudowaną teoretyczną 
stronę zajęć (w stosunku do strony praktycznej) oraz na brak powiązań z rynkiem pracy i brak 
widzenia przyszłości w niektórych przedmiotach. 

W dyskusji nad sprawą dostosowania programu studiów oraz zmiany nazw specjalności 
udział wzięli: dr hab. B. Zagajewski, dr hab. M. Dąbski, dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, dr 
J. Korycka-Skorupa, M. Ciechanowicz, M. Osiński, R. Trzciński, prof. dr hab. M. Jędrusik, prof. 
dr hab. A. Kowalczyk, a dodatkowych wyjaśnień udzieliła dr M. Korotaj-Kokoszczyńska. 
Uczestnicy dyskusji przekazali szczegółowe uwagi dotyczące: nowych nazw specjalności i ich 
angielskiego tłumaczenia, nazw niektórych przedmiotów i ich treści, liczby punktów ECTS. 
 Po zakończeniu dyskusji dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie 
zmiany od roku akademickiego 2018/2019 nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stop-
nia na kierunku Geografia: 
– z „Geoekologia i kształtowanie krajobrazu” na „Geoekologia i geomorfologia” (Geoecology 

and Geomorphology); 
– z „Geografia globalizacji” na „Geografia świata” (Geography of the World); 
– z „Geografia miast i turystyki” na „Geografia społeczno-ekonomiczna” (Social and Economic 

Geography). 
Zmiana nazw specjalności nie spowoduje zmian kierunkowych efektów kształcenia. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 1; wstrzymuję 
się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 1 – Uchwała nr 58/2017). 
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 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie zmiany od roku akademickie-
go 2018/2019 nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka 
przestrzenna: 
– z „Urbanistyka i regionalistyka” na „Urbanistyka i rewitalizacja” (Urban Planning and                 

Revitalization); 
– z „Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego” na „Zarządzanie strategiczne   

w samorządzie lokalnym” (Strategic Management in Local Government). 
Zmiana nazw specjalności nie spowoduje zmian kierunkowych efektów kształcenia. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 2 – Uchwała nr 59/2017). 

Następnie Prodziekan poinformowała, że wnioskowane dostosowanie profili i programów 
kształcenia na stacjonarnych studiach II stopnia na obu kierunkach do nowych wymagań usta-
wowych uzyskało akceptację Samorządu Studentów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie dostosowania od roku 
akademickiego 2018/2019 profilu i programów kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia 
na kierunku Geografia do nowych wymagań ustawowych. Dostosowanie dotyczy przedmiotów 
kierunkowych oraz programów specjalności: „Geoekologia i geomorfologia”, „Geografia świata”, 
„Geografia społeczno-ekonomiczna”, „Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja”, „Hydrologia           
i klimatologia” (załącznik nr 3 – programy kształcenia). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję 
się – 4) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 60/2017). 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie dostosowania od roku akade-
mickiego 2018/2019 profilu i programów kształcenia na studiach stacjonarnych II stopnia na 
kierunku Gospodarka przestrzenna do nowych wymagań ustawowych. Dostosowanie dotyczy 
przedmiotów kierunkowych oraz programów specjalności: „Urbanistyka i rewitalizacja”, „Zarzą-
dzanie strategiczne w samorządzie lokalnym” (załącznik nr 5 – programy kształcenia). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję 
się – 3) poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 61/2017). 
 
 
Ad 7.a. 

 
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie 

wykreślenia od roku akademickiego 2017/2018 z kierunkowych efektów kształcenia efektu do-
tyczącego wychowania fizycznego jako niezwiązanego z kształceniem na kierunkach Geografia 
i Gospodarka przestrzenna na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 32; nie – 0; wstrzymuję 
się – 4) poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 62/2017). 

Po zakończeniu głosowania dr hab. K. Ostaszewska, prof. UW wyraziła dezaprobatę 
wobec biurokratycznych działań dotyczących wprowadzania do programu studiów i wykreślania 
zajęć z wychowania fizycznego, co wiąże się ze zmianą liczby punktów ECTS przypisanych 
poszczególnym przedmiotom. Dziekan wyjaśnił, że działania te wynikają z rozporządzeń Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 
 
Ad 8.1.  
 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej o nadanie mgr Małgorzacie Wojtasz-
czyk stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 8 – wniosek 
Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Wojtaszczyk pt. „Zachowania wyborcze 
wybranych mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup regionalnych w Polsce w latach 
2000-2011” i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewo-
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dów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w dniu 25 IV 2017 r. Obrona roz-
prawy doktorskiej odbyła się w dniu 23 V 2017 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich            
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta 
jednogłośnie. 
 Następnie prof. dr hab. A. Kowalczyk zgłosił wniosek Komisji ds. przewodów doktorskich 
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr 
Małgorzaty Wojtaszczyk. Podstawą skierowania do Rady Wydziału wniosku było pisemne wy-
stąpienie obu recenzentów o wyróżnienie rozprawy, poparte przez członków Komisji w tajnym 
głosowaniu większością głosów. 
 W przedstawionej sprawie głos zabrał dr hab. A. Harasimiuk, pytając, dlaczego obszerny 
wniosek Komisji Doktorskiej zawiera tylko jedno zdanie dotyczące opinii recenzentów wniosku-
jących o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  
Prof. dr hab. A. Kowalczyk wyjaśnił, że recenzje są jawne i znajdują się do wglądu przed pu-
bliczną obroną, zatem wszystkie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z ich 
treścią. 
Dr hab. A. Harasimiuk spytał, czy istnieje również możliwość zapoznania się z autoreferatem 
rozprawy. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik, podzielając zdanie prof. dr. hab. A. Kowalczyka, przypomniał, że re-
cenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału. 
Prof. dr hab. A. Kowalczyk zauważył, że wszyscy członkowie Rady Wydziału mogą uczestni-
czyć w publicznej obronie rozprawy. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że mogą oni uczestniczyć również w zamkniętej części posie-
dzenia Komisji Doktorskiej, poświęconego publicznej obronie. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 
1) wypowiedziała się za nadaniem mgr Małgorzacie Wojtaszczyk stopnia naukowego doktora 
nauk o Ziemi w zakresie geografii.  
 W tajnym głosowaniu, w którym wzięło udział 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 16; nie – 0; wstrzymuję się – 
5) poparła wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  
(załącznik nr 9 – Uchwała nr 63/2017). 
 
 
Ad 8.2. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie powołania Kierownika Studiów 
Doktoranckich – dr hab. Urszuli Somorowskiej, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzami-
nacyjnego do przeprowadzania egzaminów doktorskich na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych na okres od 1 VI 2017r. do 30 IX 2018 r. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. Urszulę Somo-
rowską, prof. UW na przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 
64/2017). 
 
 
Ad 8.3. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr hab. Elwiry 
Żmudzkiej, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
mgr Kindze Kuleszy na temat „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowania sło-
necznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce”. 
 Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 
stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr K. Kuleszę rozprawy. 
 Za wszczęciem przewodu wypowiedzieli się dr hab. U. Somorowska, prof. UW i prof. dr 
hab. M. Jędrusik, bardzo wysoko oceniając aktywność i postępy mgr K. Kuleszy na studiach 
doktoranckich.  
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 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr Kindze Kuleszy na temat „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowa-
nia słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr Kingi Kuleszy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr hab. 
Elwirę Żmudzką, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 11 – Uchwała nr 65/2017). 
 
 
Ad 8.4. 

 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do zaproszonego na posiedzenie Rady Wydziału dr. 
Adama Gendźwiłła (w zastępstwie nieobecnego opiekuna rozprawy doktorskiej – prof. dr. hab.                
Pawła Swianiewicza) o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 
mgr Annie Kurniewicz na temat „Wpływ zmian statusu administracyjnego na rozwój gospodar-
czy miast”. 
 Dr A. Gendźwiłł przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawanso-
wania przygotowywanej przez mgr A. Kurniewicz rozprawy. 
 Dr hab. U. Somorowska, prof. UW i prof. dr hab. M. Jędrusik wypowiedzieli się za popar-
ciem wniosku.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr Annie Kurniewicz na temat „Wpływ zmian statusu administracyjnego na rozwój 
gospodarczy miast”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr Anny Kurniewicz.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć prof. dr. 
hab. Pawła Swianiewicza na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr Julitę 
Łukomską na promotora pomocniczego. 
(załącznik nr 12 – Uchwała nr 66/2017). 
 
 
Ad 8.5. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr hab.                
Bogumiły Lisockiej-Jaegermann o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu dok-
torskiego mgr. Krzysztofowi Ząbeckiego na temat „Przestrzenny wymiar współczesnej polityki 
państw obu Ameryk wobec języków rdzennych w kontekście zmian zachodzących wśród ludno-
ści tubylczej”. 
 Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 
stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. K. Ząbeckiego rozprawy. 
 W dyskusji nad tytułem rozprawy doktorskiej udział wzięli: dr hab. U. Somorowska, prof. 
UW, prof. dr hab. A. Richling, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. P. Werner, prof. UW, a dodat-
kowych wyjaśnień udzieliła dr hab. B. Lisocka-Jaegermann. 
Dr hab. U. Somorowska, prof. UW spytała o sformułowanie: „przestrzenny wymiar współczesnej 
polityki”. 
Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann wyjaśniła, że doktorant zamierzał podkreślić w tytule rozprawy, 
iż szczególnie interesuje go, czy politycy uwzględniają zmiany przestrzennego rozmieszczenia 
ludności tubylczej. 
Prof. dr hab. A. Richling uznał, że skoro przewód doktorski ma być prowadzony na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych, warto wyeksponować w rozprawie uwarunkowania społeczne 
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i przyrodnicze badanych problemów. Profesor zaproponował przyjęcie następującego tytułu: 
„Polityka państw obu Ameryk wobec języków rdzennych” i zawarcie jego rozszerzenia we wstę-
pie rozprawy. Dyskutant podkreślił decydującą opinię Rady Wydziału w sprawie tytułu.  
Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że tytuł rozprawy i ewentualne jego zmiany zatwierdza Rada 
Wydziału. 
Dr hab. P. Werner, prof. UW spytał o pojęcie języków rdzennych. 
Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann udzieliła wyjaśnienia w tej sprawie, a następnie, odnosząc się 
do wypowiedzi prof. dr. hab. A. Richlinga, podkreśliła, że warto zawrzeć w tytule geograficzny 
wymiar rozprawy, uwzględniającej migracje ludności tubylczej. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik zasugerował następujące brzmienie tytułu rozprawy: „Przestrzenny 
wymiar współczesnej polityki państw amerykańskich wobec języków rdzennych”. 
Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann, zgadzając się na skrócenie tytułu, uznała za potrzebne pozo-
stawienie sformułowania: „państw obu Ameryk“. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód 
doktorski mgr. Krzysztofowi Ząbeckiemu na temat „Przestrzenny wymiar współczesnej polityki 
państw obu Ameryk wobec języków rdzennych”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Krzysztofa Ząbec-
kiego.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr hab. 
Bogumiłę Lisocką-Jaegermann na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 19; nie – 1; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr. 
Roberta Łuczaka na promotora pomocniczego. 
(załącznik nr 13 – Uchwała nr 67/2017). 
 
 
Ad 9.1. 
 
 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 geografii politycznej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na 
pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 34 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 
0)  poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 68/2017). 

 
 

Ad 9.2. 
 

 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie  
Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w zakresie geografii politycznej 
w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych. 
 Prodziekan przypomniał, że zgodnie z zasadami nowej polityki kadrowej władz rektor-
skich co najmniej 20% składu Komisji należy powołać spoza jednostki macierzystej. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej: 
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski – przewodniczący, 
2. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW, 
3. dr hab. Wiesław Lizak (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), 
4. dr Anna Dudek,  
5. dr Katarzyna Podhorodecka.  
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W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, Rada 
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie: 
        tak nie      wstrz.   głos nieważny 
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski (przewodniczący)  37   0     0  0  
2. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW    36   0     0  1  
3. dr hab. Wiesław Lizak      36   0     1  0  
4. dr Anna Dudek          37   0     0  0  
5. dr Katarzyna Podhorodecka    36   1     0  0   
(załącznik nr 15 – Uchwała nr 69/2017). 

 
 

Ad 9.3. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr inż. Agniesz-
ki Dudzińskiej-Jarmolińskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geografii Rozwoju i Planowa-
nia Przestrzennego na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 
2017 r. Prodziekan poinformował, że w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr inż. 
Agnieszki Dudzińskiej-Jarmolińskiej została zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 2) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr inż. Agnieszki Dudzińskiej-Jarmolińskiej na stanowisku adiunkta na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 16 – Uchwała nr 
70/2017). 

 
 

Ad 9.4. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr Katarzyny 
Lindner-Cendrowskiej na stanowisku adiunkta w Zakładzie Klimatologii na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. Prodziekan poinformował, że                   
w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr Katarzyny Lindner-Cendrowskiej została 
zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr Katarzyny Lindner-Cendrowskiej na stanowisku adiunkta na pełnym etacie na podsta-
wie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 17 – Uchwała nr 
71/2017). 

 
 
Ad 9.5. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr Doroty Giriat 
na stanowisku asystenta w Zakładzie Geomorfologii na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. Prodziekan poinformował, że w wyni-
ku konkursu na to stanowisko kandydatura dr Doroty Giriat została zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr Doroty Giriat na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę 
na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 18 – Uchwała nr 72/2017). 

 
 
Ad 9.6. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr. Wojciecha 
Pokojskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Pracowni Systemów Informacji Prze-
strzennej na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. 
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Prodziekan poinformował, że w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr. Wojciecha 
Pokojskiego została zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr. Wojciecha Pokojskiego na stanowisku starszego wykładowcy na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 19 – Uchwała nr 
73/2017). 

 
 

Ad 9.7. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr Iwony                
Szumacher na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Geoekologii na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. Prodziekan poinformował, że               
w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr Iwony Szumacher została zaopiniowana 
pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła wniosek o zatrudnienie dr 
Iwony Szumacher na stanowisku starszego wykładowcy na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 20 – Uchwała nr 74/2017). 

 
 
Ad 10. 
 
 Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 9 V 2017 r. przyjęto bez poprawek. 
 
 
Ad 11. 

 
Prof. dr hab. M. Jędrusik zaapelował do członków Rady Wydziału o niezawodną obec-

ność na posiedzeniach Rady, a w przypadku niemożności przybycia – o przesyłanie usprawie-
dliwień z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Dr hab. M. Dąbski zwrócił się do władz Wydziału z prośbą o spowodowanie, aby znajdu-
jący się w budynku Wydziału prysznic był bez problemów dostępny. Dziekan zapewnił, że w tej 
sprawie zostaną podjęte odpowiednie działania. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  
 


