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posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  
Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 27 czerwca 2017 r. 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad 
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego 
3. Uchwała w sprawie dostosowania Regulaminu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 

do zapisów Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 
4. Uchwała w sprawie dostosowania profilu i programu kształcenia do wymagań ustawowych 

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

5. Uchwała w sprawie zmiany nazw specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia na 
kierunku Gospodarka przestrzenna (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska) 

6. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oceny wniosków stypendialnych doktorantów Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych (ref. dr hab. U. Somorowska, prof. UW) 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów  
Regionalnych na 2017 r. (ref. dr S. Dudek-Mańkowska) 

8. Sprawy tytułu naukowego i stopni naukowych:  
8.1. Uchwała w sprawie poparcia wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego 

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

naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab.               
M. Jędrusik) 

8.3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjne-
go dr. Mirosława Mularczyka (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

8.4. Uchwała w sprawie powołania członków Komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr.           
Mirosława Mularczyka (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

8.5. Uchwała w sprawie nadania mgr. Edwinowi Raczko stopnia naukowego doktora nauk  
o Ziemi w zakresie geografii (ref. dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW) 

8.6. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Grzegorzowi Kalińskiemu              
i wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i promotora pomocniczego (ref. prof. dr 
hab. M. Jędrusik i prof. dr hab. K. Błażejczyk) 

8.7. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Werce i wyznacze-
nia promotora rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab. I. Łęcka) 

8.8. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Macieja     
Kałaski i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. prof. dr 
hab. M. Jędrusik) 

8.9. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marleny            
Kycko, zmiany przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i powołania komisji do 
przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab.                    
B. Zagajewski) 

8.10. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wilk                   
i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. prof. dr hab.                  
M. Jędrusik i dr hab. B. Zagajewski) 

9. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):  
9.1. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Agnieszki Sosnowskiej na sta-

nowisku asystenta w Zakładzie Geoekologii na pełnym etacie na czas określony od     
1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 
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9.2. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Małgorzaty Wojtaszczyk na 
stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych na 
pełnym etacie na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 

9.3. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie asystenta w Zakładzie Geografii 
Regionalnej Świata na pełnym etacie na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2019 r. 

9.4. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na 
stanowisko asystenta w zakresie geoinformatyki w Zakładzie Geoinformatyki, Kartogra-
fii i Teledetekcji na pełny etat na czas określony 

9.5. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego UW w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej                
i Gospodarki Przestrzennej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik) 

9.6. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku 
asystenta w zakresie geoinformatyki i teledetekcji w Zakładzie Geoinformatyki, Karto-
grafii i Teledetekcji na pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. 

9.7. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr Klaudii Peszat na stanowisku 
asystenta w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej w wymiarze 1/4 etatu na czas okre-
ślony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. 

10.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30 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: 
– wprowadzenie dodatkowego punktu 5.a: 

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

– zmiana w punkcie 9.1 sformułowania: „na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r.” na 
sformułowanie: „na czas nieokreślony od 1 X 2017 r.”; 

– zmiana w punkcie 9.3 sformułowania: „zatrudnienie asystenta” na sformułowanie: „zatrudnie-
nie dr. Tomasza Witesa na stanowisku asystenta” (w związku z rozstrzygnięciem konkursu 
na to stanowisko); 

– zmiana w punkcie 9.4 sformułowania: „w zakresie geoinformatyki” na sformułowanie: „w za-
kresie geoinformatyki i teledetekcji”; 

– wykreślenie w punkcie 9.6 sformułowania: „na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r.”; 
– wprowadzenie dodatkowego punktu 9.8: 

„Zmiana Kierownika Zakładu Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej (ref. prof. dr hab.  
M. Jędrusik)”. 

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

 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że 6 VI br. zmarł Ojciec doc. dr hab. Ludwik 

Kaszowski – geomorfolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą c iszy. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Ciągłość miasta. Prolegomena” dr. Mikołaja Madurowicza (Wyd. UW, Warszawa 2017); 
„Project MONICA. A Novel Approach to Monitoring the Impact of Climate Change on Antarctic 
Ecosystems Monica” współautorstwa dr inż. Anny Zmarz (Norway Grants, Warszawa 2017). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał nowego członka Rady Wydziału – Roberta Piątka, 
który został wybrany w dniu 26 V br. w wyborach uzupełniających jako przedstawiciel            
Samorządu Studentów. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że władze Wydziału Geografii i Stu-
diów Regionalnych skierowały do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismo in-
formujące o braku pozytywnej decyzji Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w spra-
wie odwołania dotyczącego przyporządkowania do Grupy Wspólnej Oceny. Departament 
Nauki MNiSzW stwierdził w odpowiedzi na pismo, że złożone odwołanie jest bezzasadne, 
ponieważ ponad 90% pracowników Wydziału posiada tytuły i stopnie naukowe z zakresu 
nauk przyrodniczych. Nie uwzględniono wyjaśnienia władz WGSR, iż tylko 28% dorobku 
Wydziału zalicza się do obszaru tych nauk. Ponadto KEJN jako jedyna instytucja naukowa 
w Polsce uznaje geografię za naukę jednoobszarową. Dziekan zakomunikował, że władze 
Wydziału będą podejmować dalsze starania o zaliczenie geografii do nauk dwuobszaro-
wych w planowanym nowym podziale nauk na dyscypliny. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w załączonym do programu jutrzejszego           
posiedzenia Senatu UW sprawozdaniu Rektora za 2016 r. podane zostały osiągnięcia poszcze-
gólnych wydziałów. Z zestawienia wynika, że znacznie poprawiły się różne wskaźniki Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych na tle innych jednostek Uczelni. Najbardziej niekorzyst-
nym wskaźnikiem jest liczba profesorów tytularnych. 

Dziekan podał do wiadomości, że według tegorocznego  rankingu ogłoszonego 
przez tygodnik „Perspektywy” najlepszą polską uczelnią jest Un iwersytet Warszawski, 
prowadzący 17 najlepszych kierunków studiów (w tym kierunek Geografia na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych, kształcący absolwentów bardzo poszukiwanych na rynku 
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pracy). Prowadzony na WGSR kierunek Gospodarka przestrzenna sklasyfikowano na II miejscu 
w Polsce. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował mgr Kindze Rucińskiej, dr Bożenie Kicińskiej                
i mgr. Jerzemu Lechnio za starania zakończone przyznaniem Wydziałowi przez Rektora UW 
dotacji celowej na doprowadzenie do użytkowania nowego budynku w Mazowieckim Ośrodku 
Geograficznym.  

Dziekan poinformował, że upoważnił dr Bożenę Kicińską do reprezentowania władz 
Wydziału w rozmowach prowadzonych z otoczeniem MOG, głównie z przedsiębiorstwem 
PKN ORLEN S.A., Gminą Brudzeń Duży oraz Związkiem Gmin Regionu Płockiego. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że odbyło się zebranie Komitetu Redak-
cyjnego czasopisma „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, doty-
czące działań perspektywicznych. Przygotowywany jest numer jubileuszowy, a planowane 
– numery tematyczne, w których co najmniej połowa tekstów zostanie napisana przez       
autorów zagranicznych. Dziekan podziękował za zgłoszenie artykułów do numeru jubile-
uszowego i prosił o zgłaszanie propozycji numerów tematycznych. 
 Dr hab. B. Zagajewski dodał, że w najnowszym rankingu bazy publikacji naukowych 
Scopus „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” znajduje się 
wśród pięciu najlepszych polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych. W stara-
niach o wprowadzenie tytułu na listę A konieczny jest dalszy wzrost liczby cytowań oraz 
udziału autorów zagranicznych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik na prośbę nieobecnego na posiedzeniu Rady Wydziału prof. dr. 
hab. P. Swianiewicza przekazał informację na temat kolejnej konferencji European Urban              
Research Association (EURA), zorganizowanej na Wydziale w dniach 21-24 VI br. przez Zakład 
Rozwoju i Polityki Lokalnej. Organizację konferencji koordynowała dr Katarzyna Szmigiel-
Rawska. W wydarzeniu wzięli udział uczestnicy z 32 krajów. Wygłoszono 128 referatów, w tym 
14 przez pracowników i doktorantów WGSR. Konferencja została bardzo wysoko oceniona, 
także przez przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych. 

Dziekan na prośbę Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr Aleksandry Kępczyńskiej 
udzielił pochwały mgr Joannie Papis i p. Ewie Mierzwiak za bardzo sprawne i profesjonalne 
przeprowadzenie procesu składania wniosków do konkursu Narodowego Centrum Nauki. 

Mgr A. Kępczyńska podziękowała pracownikom Wydziału za zdyscyplinowanie i termi-
nowe składanie wniosków, wysoko ocenione przez Biuro Obsługi Badań UW. Z Wydziału wpły-
nęło 6 wniosków na 2 konkursy NCN – Opus i Preludium. Kierownik SOP zachęcała do składa-
nia (do Sekcji do 6 IX br.)  wniosków do kolejnych 4 konkursów: Sonata i Sonata Bis (dla mło-
dych naukowców), Maestro (na projekty pionierskie), Harmonia (na projekty międzynarodowe). 
Mgr A. Kępczyńska pogratulowała kierownikom czterech wydziałowych projektów (zgłoszonych 
w grudniu 2016 r.), które uzyskały finansowanie. Kierownik SOP zachęcała do złożenia w ciągu 
2 tygodni do Sekcji wniosków (zaakceptowanych przez władze dziekańskie) o dofinansowanie 
przez Rektora UW umiędzynarodowienia badań naukowych. Mgr A. Kępczyńska poinformowała 
również o możliwości uzyskania dofinansowania projektów z różnych funduszy międzynarodo-
wych. 

Dr hab. B. Zagajewski podziękował Kierownik SOP za pomoc w staraniach o uzyskanie 
finansowania projektu w ramach programu Horyzont 2020. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do pracowników Wydziału z prośbą o założenie pro-
fili na portalu Research Gate. 

Dziekan zaapelował do kierowników zakładów o przypomnienie pracownikom o koniecz-
ności przekazywania na bieżąco mgr Ewie Plucie informacji na temat ukazujących się publikacji 
w celu poprawnego wprowadzenia ich do Polskiej Bibliografii Naukowej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że władze Wydziału dokonały podziału 
środków przyznanych w bieżącym roku na badania statutowe. Zasady podziału zostały czę-
ściowo zmienione. Wprowadzono możliwość ubiegania się przez przedstawicieli co najmniej                
5 zakładów o granty międzyjednostkowe. Złożone zostały 3 wnioski, ale tylko jeden spełniał 
kryteria projektu badawczego (nie spełniały ich pozostałe 2 wnioski – o dofinansowanie wydania 
podręcznika oraz organizacji konferencji). Dziekan zachęcał do korzystania z tej możliwości 
dofinansowania badań naukowych w przyszłym roku. Drugim wprowadzonym przez Zespół 
Dziekański elementem są dodatki finansowe, przyznawane od 1 X br. za wysoko punktowane 
publikacje na liście A, które ukazały się w 2017 r. 



 5 

Dziekan zaapelował do kierowników zakładów o przekazywanie pracownikom informacji 
dotyczących terminów składania do Sekcji Obsługi Projektów wniosków o finansowanie (także 
w ramach BST i DSM). 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła informację na temat podziału środków przezna-
czonych na realizację badań statutowych. Zgodnie z zasadami wydziałowego konkursu środki 
przyznano na: tematy badawcze prowadzone przez zakłady (podzielono ok. 100 tys. zł według 
następujących kryteriów: potencjał kadrowy, dorobek naukowy w 2016 r. – głównie publikacje          
i wdrożenia), minigranty, tematy badawcze młodych naukowców (DSM). Minigranty przyznano 8 
osobom (łącznie ok. 37 tys. zł). Finansowanie w kwocie 30 tys. zł uzyskał jeden projekt między-
jednostkowy, kierowany przez dr. Mirosława Grochowskiego. 
 Prodziekan podziękowała mgr. Wojciechowi Doroszewiczowi za współpracę w stara-
niach o uzyskanie dofinansowania z Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego na organizację 
sympozjum polsko-peruwiańskiego. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zachęcał do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu na 
środki BST i DSM oraz do korzystania z wszystkich istniejących możliwości finansowania badań 
(np. młodzi naukowcy mogą wnioskować o środki DSM i minigranty). Dziekan zaapelował         
o twórcze, rozwijające naukowo działanie nad opracowywaniem projektów. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się z prośbą o wykorzystywanie urlopów wypoczyn-
kowych zgodnie ze złożonymi planami urlopowymi. Prodziekan przypomniał, że zmiany zapla-
nowanych terminów urlopów należy zgłaszać na piśmie przed rozpoczęciem urlopu, wymienia-
jąc dzień za dzień. 

Prodziekan przypomniał o konieczności wypełniania polecenia wyjazdu służbowego tak-
że w przypadku wyjazdów krajowych (np. na konferencję) oraz wyjazdów nie dofinansowywa-
nych ze środków wydziałowych. Wynika to z odpowiedzialności ponoszonej przez Wydział za 
wszystkie osoby delegowane. 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaapelowała o terminowe (najpóźniej do 7 VII br.) wpisy-
wanie do systemu USOS wyników egzaminów przeprowadzonych w letniej sesji egzaminacyj-
nej. 

Prodziekan zakomunikowała, że zgodnie z ogłoszonym harmonogramem tura egzami-
nów dyplomowych kończy się 28 VII br., a następna odbędzie się we wrześniu. Pracę dyplo-
mową należy złożyć 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że na Wydziale w dniu 14 VI br. 
odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych absolwentów studiów II stopnia na kierunkach 
Geografia i Gospodarka przestrzenna, a w dniu 22 VI – spotkanie z kandydatami na studia                  
II stopnia, poświęcone wyborowi specjalności. 

Prodziekan zwróciła się z prośbą o przekazanie wszystkim pracownikom informacji                    
o ogłoszonym konkursie na dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW. Wnioski 
należy składać do 20 X br. w formie pisemnej i elektronicznej. Regulamin konkursu jest dostęp-
ny na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich. Prodziekan zachęcała do ubiegania się                
o tę formę dofinansowania działalności. 

Mgr K. Rucińska powiadomiła, że władze Wydziału otrzymały decyzję o pozwoleniu na 
budowę w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym. Umożliwi to przeprowadzenie postępowania 
przetargowego na remont nowego budynku. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że ze względów finansowych praktyki prowadzone przez 
Wydział będą stopniowo przenoszone do Murzynowa. 

Mgr K. Rucińska zwróciła się z prośbą o zgłaszanie do Portierni uwag dotyczących funk-
cjonowania sprzętu audiowizualnego w salach dydaktycznych.  
 
 
Ad 3. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o konieczności dostosowania Regulaminu Wy-
działu Geografii i Studiów Regionalnych do nowych zapisów w Statucie Uniwersytetu Warszaw-
skiego, uchwalonych przez Senat UW w dniu 24 V 2017 r. Zmiany dotyczą komisji konkurso-
wych ds. zatrudnienia na stanowiska profesorów i pozostałych nauczycieli akademickich. Do 
wprowadzenia zmian w Regulaminie wymagana jest zgoda 2/3 składu Rady Wydziału. 
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 Dziekan podał do wiadomości, że wobec konieczności dostosowania Regulaminu odwo-
łał stałą Komisję Konkursową na stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajne-
go, powołaną na Wydziale w dniu 27 IX 2016 r. na kadencję 2016-2020. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o przyjęcie            
następujących zmian w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych: 
1. w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład komisji konkursowej na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora 
zwyczajnego wchodzi pięć osób z tytułem naukowym profesora. W składzie komisji konkur-
sowej co najmniej 20% stanowią osoby spoza Wydziału. Do kompetencji komisji należy 
wskazanie recenzentów dorobku kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub 
profesora zwyczajnego.”; 

2. w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W skład komisji konkursowej na stanowisko nauczyciela akademickiego, z wyjątkiem 
stanowiska profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego, wchodzi pięć osób posia-
dających co najmniej stopień naukowy doktora, w tym co najmniej trzy z tytułem naukowym 
profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W składzie komisji konkursowej 
co najmniej 20% stanowią osoby spoza Wydziału.”. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0)           
poparła wniosek o przyjęcie zgłoszonych zmian w Regulaminie. (załącznik nr 1 – Uchwała nr 
75/2017). 
 
 
 Dziekan zarządził ze względów organizacyjnych zmianę porządku obrad – rozpatrzenie 
punktów: 5.a, 8.1 i 5 przed punktem 4. 
 
 
Ad 5.a. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie: 
– dyplomów licencjackich z wyróżnieniem: Filipowi Matrasowi i Nadzeyi Avizhych (z kierunku 

Geografia); 
–  dyplomów magisterskich z wyróżnieniem: Anicie Sabat i Martynie Goleni (z kierunku Geogra-

fia). 
W zarządzonych przez Dziekana głosowaniach jawnych Rada Wydziału jednogłośnie   

postanowiła przyznać: 
– dyplom licencjacki z wyróżnieniem Filipowi Matrasowi (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0);    
– dyplom licencjacki z wyróżnieniem Nadzeyi Avizhych (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 0);    
– dyplom magisterski z wyróżnieniem Anicie Sabat (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0);    
– dyplom magisterski z wyróżnieniem Martynie Goleni (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0). 
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 76/2017). 
 
 
Ad 8.1. 

 
 Przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad w posiedzeniu Rady Wydziału uczestni-
czyło dwóch (spośród pięciu wyznaczonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Na-
ukowych) recenzentów dorobku dr. hab. Piotra Wernera, prof. UW: prof. dr hab. Tomasz Ko-
mornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) i prof. dr hab. Waldemar 
Ratajczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). Nieobecni (usprawiedliwieni) byli trzej pozosta-
li recenzenci: prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Kazi-
mierz Furmańczyk (Uniwersytet Szczeciński) i prof. dr hab. Jerzy Runge (Uniwersytet Śląski). 
 Po powitaniu recenzentów prof. dr hab. Maciej Jędrusik przypomniał, że przed posie-
dzeniem członkom Rady Wydziału rozesłano treść wszystkich recenzji dorobku dr. hab. Piotra 
Wernera, prof. UW oraz treść wniosku Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu naukowego 
profesora. Dziekan podkreślił, jak ważne dla środowiska geografów w Polsce jest promowanie 
wartościowych kandydatów do tytułu profesora.   
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 Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Andrzej Lisowski zwrócił się do Rady Wydziału z 
pozytywnym wnioskiem Zespołu w sprawie nadania dr. hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW tytu-
łu naukowego profesora w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi,                  
w dyscyplinie geografia (załącznik nr 3 – wniosek Zespołu). Prof. dr hab. A. Lisowski poinfor-
mował, że wniosek został uzasadniony pozytywną oceną dorobku naukowego, dydaktycznego              
i organizacyjnego Kandydata, zawartą we wszystkich recenzjach.  
 Przewodniczący Zespołu zwrócił uwagę na kwestie szczególnie podkreślane przez re-
cenzentów: prekursorski i innowacyjny charakter prac dr. hab. P. Wernera, prof. UW w nurcie 
metodycznym (co wiązało się z implementacją technik komputerowych oraz GIS w naukach 
geograficznych) oraz łączenie problematyki właściwej geografii społeczno-ekonomicznej i go-
spodarki przestrzennej z zagadnieniami przypisywanymi tradycyjnie geografii fizycznej. Doro-
bek naukowy Kandydata został znacznie pomnożony po uzyskaniu stopnia doktora habilitowa-
nego, o czym świadczą liczne artykuły i rozdziały w książkach oraz kilka monografii. Prace opu-
blikowane w ostatniej dekadzie miały (zdaniem prof. dr. hab. W. Ratajczaka) przede wszystkim 
charakter problemowo-analityczny i wniosły znaczący wkład do rozwoju wiedzy na temat kształ-
towania społeczeństwa informacyjnego i jego zróżnicowanych przestrzennie uwarunkowań, 
relacji między wrażliwością na zagrożenia naturalne a technologiami informacyjnymi i komuni-
kacyjnymi oraz zmian użytkowania ziemi pod wpływem procesów żywiołowej suburbanizacji. 
Poszczególne pola badawcze były wykorzystywane (zdaniem prof. dr. hab. T. Komornickiego) 
przede wszystkim do testowania autorskich metod, które umożliwiły identyfikację stopnia rozwo-
ju społeczeństwa informacyjnego, pomiar zmian w użytkowaniu ziemi i operacjonalizację badań 
wrażliwości społeczeństwa na zagrożenia środowiskowe. Wszyscy recenzenci zwrócili uwagę 
na bardzo dużą aktywność Kandydata na polu pozyskiwania projektów badawczych oraz boga-
te doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych. Znacząca jest mię-
dzynarodowa aktywność naukowa wyrażająca się w formie udziału w dużych konferencjach 
naukowych za granicą. Dr hab. P. Werner, prof. UW jest (zdaniem prof. dr. hab. B. Domańskie-
go) ukształtowanym i samodzielnym uczonym, charakteryzującym się umiejętnością rozwiązy-
wania złożonych problemów oraz kierowania pracą zespołów badawczych. Twórczość naukową 
Kandydata cechuje konsekwentne rozwijanie i poszerzanie problematyki badawczej. Dr hab.           
P. Werner, prof. UW jest obecnie uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie wykorzy-
stania technik komputerowych do rozwijania szerokiego spektrum metod analizy przestrzennej, 
modelowania i symulacji oraz geograficznych systemów informacji. Zdaniem wszystkich recen-
zentów, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Kandydata uzasadniają wniosek              
o nadanie tytułu naukowego profesora. 
 Prof. dr hab. A. Lisowski, kończąc wypowiedź, podkreślił, że wszyscy członkowie Zespo-
łu ds. postępowania o nadanie tytułu wypowiedzieli się za przyjęciem wniosku. 
 Następnie głos zabrali recenzenci – prof. dr hab. Waldemar Ratajczak i prof. dr hab.              
Tomasz Komornicki. 
 Prof. dr hab. W. Ratajczak stwierdził, że dr hab. P. Werner, prof. UW od dawna zasługu-
je na tytuł profesora, ponieważ od wielu lat reprezentuje (w publikacjach, wystąpieniach na kon-
ferencjach) wysoki poziom wiedzy i umiejętności wiążących się z objaśnianiem trudnych pro-
blemów naukowych. Przedstawiony do zaopiniowania materiał nie jest (zdaniem Recenzenta) 
zbyt obszerny, ale nie umniejsza to jego wartości. Profesor przyznał z dużym uznaniem, że 
Kandydat nie ogranicza się do głównej tematyki badawczej (związanej z systemami geoinfor-
macyjnymi, geoinformatyką), ale rozszerzył swoje zainteresowania badawcze o zagadnienia 
zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza towarzyszących mu zagrożeń. Recenzent podkreślił 
udział dr. hab. P. Wernera, prof. UW w prezentacji i rozwijaniu własnych pomysłów oraz podej-
mowane próby wprowadzenia nowej terminologii. Prof. dr hab. W. Ratajczak przychylił się do 
opinii wyrażonej przez Dziekana, że warto promować takich wartościowych kandydatów. 
 Prof. dr hab. T. Komornicki zauważył, że ścieżka metodyczna ściśle związana z GIS 
często powoduje, iż osoby zajmujące się tą tematyką mają bardzo głęboką wiedzę metodyczną, 
ale bardzo duże trudności z jej zastosowaniem. Problem ten nie dotyczy dr. hab. P. Wernera, 
prof. UW, który od początku wykazywał chęć zastosowania posiadanej wiedzy i wykorzystywa-
nych metod do rozwiązywania różnorodnych problemów, łączących zagadnienia geografii fi-
zycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Zdaniem Recenzenta, 
należy promować osoby, które potrafią (jak Kandydat) pokonywać trudności i łączyć te zagad-
nienia. Ważna jest także indywidualność naukowo-badawcza dr. hab. P. Wernera, prof. UW, 
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wynikająca z dominujących w jego dorobku elementów, wyróżniających go spośród innych kan-
dydatów do tytułu profesora. Prof. dr hab. T. Komornicki stwierdził, że jeśli nawet wskaźniki cy-
towań budzą pewne wątpliwości, to brak wątpliwości w innych elementach dorobku Kandydata 
w pełni je równoważy. Upoważnia to Profesora do podtrzymania pozytywnej konkluzji recenzji.  

W tajnym głosowaniu nad wnioskiem Zespołu uczestniczyło 20 członków Rady Wydziału 
(spośród 29 uprawnionych do głosowania). W wyniku głosowania Rada Wydziału większością 
głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek w sprawie nadania dr. hab.              
Piotrowi Wernerowi, prof. UW tytułu naukowego profesora w obszarze nauk przyrodniczych,              
w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 77/2017). 

 
 
Ad 5. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że konieczność dostosowania profilu                   
i programów kształcenia na studiach II stopnia do nowych wymagań ustawowych wynika              
z wprowadzenia profilu ogólnoakademickiego. Na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału pod-
jęto uchwałę dotyczącą studiów stacjonarnych na obu kierunkach. Na dzisiejszym posiedzeniu 
rozpatrzony zostanie wniosek dotyczący studiów niestacjonarnych na kierunku Gospodarka 
przestrzenna, a na posiedzeniu wrześniowym – wniosek dotyczący studiów niestacjonarnych na 
kierunku Geografia. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie zmiany nazwy specjalności na 
studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna z „Urbanistyka i re-
gionalistyka” na „Urbanistyka i rewitalizacja”. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0)            
poparła zgłoszony wniosek. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie zmiany nazwy specjalno-
ści na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna z „Planowa-
nie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego” na „Planowanie przestrzenne i regionalisty-
ka”. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0)            
poparła przedstawiony wniosek. 
(załącznik nr 5 – Uchwała nr 78/2017). 
 
 
Ad 4. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie dostosowania profilu i progra-
mów kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 
na specjalnościach „Urbanistyka i rewitalizacja” i „Planowanie przestrzenne i regionalistyka” do 
nowych wymagań ustawowych (do profilu ogólnoakademickiego).  

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

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 40 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0)          
poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 79/2017). 
 
 
Ad 6. 
 

Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. U. Somorowska, prof. UW zwróciła się do 
Rady Wydziału o przyjęcie od roku akademickiego 2017/2018 szczegółowych zasad oceny 
wniosków stypendialnych doktorantów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (załącznik nr 
7 – zasady). Zasady zostały opracowane we współpracy z Radą Studiów Doktoranckich i Sa-
morządem Doktorantów. 
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W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 40 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0)  
przyjęła przedstawione zasady. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 80/2017). 

 
 
Ad 7. 

 
Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła się do Rady Wydziału z wnioskiem o przyjęcie planu 

rzeczowo-finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2017 r. (załącznik nr 9 – 
plan rzeczowo-finansowy). 

Prodziekan, omawiając poszczególne składniki bilansu, poinformowała, że przyznana 
Wydziałowi dotacja budżetowa jest na podobnym poziomie, jak w ubiegłym roku. Wzrosły jed-
nak wydatki na wynagrodzenia, mimo ograniczenia etatów oraz braku podwyżek. Problem sta-
nowią (jak co roku) wynagrodzenia za nadgodziny. Władze Wydziału dążą do ograniczenia 
kosztów utrzymania i kosztów rzeczowych (związanych głównie z delegacjami). Bardzo wysokie 
są koszty utrzymania Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego (głównie wydatki na energię 
elektryczną). Przychody własne Wydziału obniżyły się wskutek zmniejszenia się wpływów ze 
studiów niestacjonarnych. Planowane przenoszenie praktyk do Murzynowa musi uwzględniać 
realne obłożenie dydaktyczne MOG. Należy dokończyć remont nowego budynku i dokonać od-
bioru starego budynku. Konieczne jest wprowadzenie oszczędności energii elektrycznej.                 
Władze Wydziału przewidują ujemny wynik finansowy na koniec 2017 r., wynoszący ponad            
500 tys. zł. Wobec trudnej sytuacji finansowej Wydziału władze dziekańskie apelują do pracow-
ników o ograniczenie kosztów delegacji, zwłaszcza samochodowych. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0) przy-
jęła przedstawiony plan rzeczowo-finansowy. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 81/2017). 

 
 
Ad 8.2.  
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że dr hab. Wioletta Kamińska, prof. Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach zwróciła się z prośbą o wszczęcie postępowania o nadanie 
tytułu naukowego profesora w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi,                    
w dyscyplinie geografia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy powołać Zespół składa-
jący się z co najmniej pięciu profesorów tytularnych, reprezentujących dziedzinę nauki, w której 
wnioskowane jest nadanie tytułu. Zespół dokona oceny nadesłanych przez kandydatkę materia-
łów dotyczących dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie powołania Zespołu do wszczę-
cia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. 
UJK – w składzie: 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
5. prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału powołała Zespół w następującym składzie: 
        tak nie      wstrz.   głos nieważny 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)  20   0     0  1  
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny    21   0     0  0  
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk     21   0     0  0  
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski        21   0     0  0  
5. prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz     21   0     0  0   
(załącznik nr 11 – Uchwała nr 82/2017). 
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Ad 8.3. 
 
 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik przedstawił wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 
o wyrażenie przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych zgody na przeprowadzenie 
postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Mularczyka (Instytut Geografii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach) w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. Rada Wydzia-
łu została wskazana przez kandydata we wniosku skierowanym do Centralnej Komisji. Podsta-
wę postępowania habilitacyjnego, wszczętego w dniu 29 V 2017 r., stanowi wymienione przez 
kandydata osiągnięcie naukowe – monografia pt. „Regionalny system miast – hierarchia czy 
poziomy układ sieciowy? Przykład województwa świętokrzyskiego” (Wyd. UJK, Kielce 2016). 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 1) wyraziła zgodę na prze-
prowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Mirosława Mularczyka. (załącznik nr 12 – 
Uchwała nr 83/2017). 
 

 
Ad 8.4. 
 
 Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zgłosił wniosek w sprawie powołania członków Komisji                           
w postępowaniu habilitacyjnym dr. Mirosława Mularczyka. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała prof. dr. hab. Andrzeja 
Lisowskiego na recenzenta w Komisji habilitacyjnej. 
 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. Małgorzatę           
Durydiwkę na sekretarza Komisji habilitacyjnej.   

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 2) powołała dr. hab. Marcina 
Solarza, prof. UW na członka Komisji habilitacyjnej. (załącznik nr 13 – Uchwała nr 84/2017). 
   

 
Ad 8.5. 
 
 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr. Edwinowi Raczko stopnia 
naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 14 – wniosek Komisji). 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Edwina Raczko pt. „„Zastosowanie danych hiperspektral-
nych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków drzewiastych Karkonoskiego 
Parku Narodowego” i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej w dniu 30 V 2017 r. Obrona rozprawy dok-
torskiej odbyła się w dniu 13 VI 2017 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu 
geografii fizycznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 
 Następnie dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW zgłosił wniosek Komisji ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii fizycznej w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. 
Edwina Raczko. Podstawą skierowania do Rady Wydziału wniosku było pisemne wystąpienie 
obu recenzentów o wyróżnienie rozprawy, poparte przez członków Komisji w tajnym głosowaniu 
jednogłośnie. 
 Za nadaniem stopnia doktora wypowiedział się prof. dr hab. A. Richling, bardzo           
wysoko oceniając przebieg obrony. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
powiedziała się za nadaniem mgr. Edwinowi Raczko 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 – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 
1) poparła wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej.  
(załącznik nr 15 – Uchwała nr 85/2017). 
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Ad 8.6. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że opiekun rozprawy doktorskiej – prof. dr hab. 
Krzysztof Błażejczyk wystąpił z wnioskiem w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. 
Grzegorzowi Kalińskiemu na temat „Wpływ mas powietrza na liczbę pacjentów z wybranymi 
jednostkami chorobowymi w Warszawie w latach 2013-2014”. Wniosek został uzasadniony po-
zytywną oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. G. Kalińskiego rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wszcząć prze-
wód doktorski mgr. Grzegorzowi Kalińskiemu na temat „Wpływ mas powietrza na liczbę pacjen-
tów z wybranymi jednostkami chorobowymi w Warszawie w latach 2013-2014”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej i promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Kaliń-
skiego.  
 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. Krzysztofa Błażejczyka na promotora rozprawy doktorskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr 
Katarzynę Lindner-Cendrowską na promotora pomocniczego. 
(załącznik nr 16 – Uchwała nr 86/2017). 
 
 
Ad 8.7. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że opiekun rozprawy doktorskiej – dr hab.               
Izabella Łęcka wystąpiła z wnioskiem w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie 
Werce na temat „Komercyjne przeobrażenia wybranych ośrodków pielgrzymkowych. Studium 
porównawcze”. Wniosek został uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania przygo-
towywanej przez mgr M. Werkę rozprawy. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wszcząć prze-
wód doktorski mgr Marcie Werce na temat „Komercyjne przeobrażenia wybranych ośrodków 
pielgrzymkowych. Studium porównawcze”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr Marty Werki.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr 
hab. Izabellę Łęcką na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 17 – Uchwała nr 87/2017). 
 
 
Ad 8.8. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że jako promotor pozytywnie zaopiniował ukoń-
czoną rozprawę doktorską mgr. Macieja Kałaski pt. „Przestrzeń turystyczna w strukturze miasta 
na wybranych przykładach z państw Maghrebu”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr. Macieja Kałaski. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. przewo-
dów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zaproponowała na recenzentów: 
dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Izabelę Sołjan (Uniwer-
sytet Jagielloński). 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
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znaczyła dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr.  
Macieja Kałaski. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr hab. Izabelę Sołjan na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kałaski. 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) powołała komisję do przeprowadzania egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą na-
stępujące osoby: 
1. prof. dr hab. Jerzy Makowski – przewodniczący, 
2. dr hab. Małgorzata Durydiwka, 
3. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW, 
4. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kałaski, do-
puszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktorskich 
z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakcep-
towała.  
(załącznik nr 18 – Uchwała nr 88/2017). 
 
 
Ad 8.9. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że promotor – dr hab. Bogdan Zagajewski pozy-
tywnie zaopiniował ukończoną rozprawę doktorską mgr Marleny Kycko pt. „Zastosowanie tele-
detekcji hiperspektralnej do oceny kondycji dominujących gatunków muraw wysokogórskich 
Tatrzańskiego Parku Narodowego”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr Marleny Kycko. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. przewo-
dów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: prof. dr hab. 
Barbarę Tokarską-Guzik (Uniwersytet Śląski) i dr. hab. inż. Jana Piekarczyka, prof. Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza. 

Dr hab. B. Zagajewski omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła prof. dr hab. Barbarę Tokarską-Guzik na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr                   
Marleny Kycko. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła dr. hab. inż. Jana Piekarczyka, prof. UAM na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr 
Marleny Kycko. 
 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
 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 nową przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego (w miejsce prof. dr. hab. 
Macieja Jędrusika). 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 21; 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. prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz, 
5. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Marleny Kycko,            
dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktor-
skich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała.  
(załącznik nr 19 – Uchwała nr 89/2017). 
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Ad 8.10. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że promotor – dr hab. Bogdan Zagajewski pozy-
tywnie zaopiniował ukończoną rozprawę doktorską mgr Ewy Wilk pt. „Modelowanie przestrzen-
nego rozmieszczenia wyrobów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr Ewy Wilk. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. przewodów dok-
torskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: prof. dr. hab. Jacka                
Kozaka (Uniwersytet Jagielloński) i prof. dr. inż. Lesława Brunarskiego (Instytut Techniki Bu-
dowlanej). 

Dr hab. B. Zagajewski omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła prof. dr. hab. Jacka Kozaka na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wilk. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
znaczyła prof. dr. inż. Lesława Brunarskiego na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wilk. 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 21; 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. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
5. dr hab. Piotr Werner, prof. UW. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wilk, dopusz-
czenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktorskich z 
zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakcep-
towała.  
(załącznik nr 20 – Uchwała nr 90/2017). 
 
 
Ad 9.1. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr Agnieszki 
Sosnowskiej na stanowisku asystenta 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 Agnieszki Sosnowskiej została zaopiniowana pozy-
tywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 37 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr Agnieszki Sosnowskiej na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie umo-
wy o pracę na czas nieokreślony od 1 X 2017 r. (załącznik nr 21 – Uchwała nr 91/2017). 
 
 
Ad 9.2. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty 
Wojtaszczyk na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych 
na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do                   
15 II 2019 r. Prodziekan poinformował, że w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr 
Małgorzaty Wojtaszczyk została zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 37 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr Małgorzaty Wojtaszczyk na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie 
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umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 15 II 2019 r. (załącznik nr 22 – Uchwała nr 
92/2017). 

 
 

Ad 9.3. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr. Tomasza 
Witesa na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Regionalnej Świata na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2019 r. Prodziekan poin-
formował, że w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr. Tomasza Witesa została 
zaopiniowana pozytywnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 37 osób, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła wniosek o zatrud-
nienie dr. Tomasza Witesa na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie umowy 
o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2019 r. (załącznik nr 23 – Uchwała nr 
93/2017). 

 
 
Ad 9.4. 
 
 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 geoinformatyki i teledetekcji w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii                     
i Teledetekcji na pełny etat na czas określony. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 24 – Uchwała nr 94/2017). 

 
 

Ad 9.5. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o powołanie Komisji Konkursowej ds.          
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW w Instytucie Geografii Społeczno-
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. 

Dziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej: 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  
5. prof. dr hab. Jan Jakub Michałek (Wydział Nauk Ekonomicznych UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 39 osób, Rada 
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie: 
        tak nie      wstrz.   głosy nieważne 
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)  38   0     0  1  
2. prof. dr hab. Mirosława Czerny    38   0     0  1  
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk     38   0     0  1  
4. prof. dr hab. Jerzy Makowski        38   0     0  1  
5. prof. dr hab. Jan Jakub Michałek     34   0     0  5   
(załącznik nr 25 – Uchwała nr 95/2017). 
 
 
Ad 9.6. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie Ko-
misji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku asystenta w zakresie geoinformatyki i telede-
tekcji w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji na pełny etat. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej: 



 15 

1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. dr hab. Piotr Werner, prof. UW, 
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 
4. dr Anna Jarocińska,  
5. dr Tomasz Krupnik (Wydział Biologii UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 37 osób, Rada 
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie: 
        tak nie      wstrzymuję się    
1. dr hab. Urszula Somorowska (przewodnicząca)  37   0     0   
2. dr hab. Piotr Werner, prof. UW    36   0     1   
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW    37   0     0   
4. dr Anna Jarocińska         37   0     0   
5. dr Tomasz Krupnik      36   0     1    
(załącznik nr 26 – Uchwała nr 96/2017). 
 
 
Ad 9.7. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia mgr Klaudii           
Peszat na stanowisku asystenta w Zakładzie Rozwoju i Polityki Lokalnej w wymiarze 1/4 etatu 
na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyły 34 osoby, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła wniosek o zatrudnienie 
mgr Klaudii Peszat na stanowisku asystenta w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę 
na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 27 – Uchwała nr 97/2017). 

 
 
Ad 9.8. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że prof. dr hab. Andrzej Lisowski złożył pisemną 
rezygnację z pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej            
z dniem 30 IX 2017 r. Dziekan, przyjmując rezygnację, podjął decyzję o powierzeniu tej funkcji 
dr. hab. Waldemarowi Wilkowi z dniem 1 X 2017 r. Kandydatura nowego Kierownika została 
zaaprobowana przez pracowników Zakładu. 
 Rada Wydziału przyjęła przedstawioną informację do akceptującej wiadomości.  
 
 
Ad 10. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 30 V 2017 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione 
uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0)   
przyjęła protokół. 
 
 
Ad 11. 
 

Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji na Studia – mgr. J. Skrzypczuk przekazał informa-
cję na temat Dnia Otwartego dla kandydatów na studia II stopnia na kierunkach Geografia i Go-
spodarka przestrzenna, który odbył się na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w dniu         
22 VI br. Pełnomocnik podziękował kierownikom specjalności i wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przygotowanie ekspozycji promujących poszczególne specjalności oraz prezentacji 
zamieszczonych na stronie internetowej Wydziału. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła świet-
nie przygotowana ekspozycja dotycząca specjalności „Urbanistyka i regionalistyka”. Informacja 
o Dniu Otwartym została rozpropagowana na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego 
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i Biura ds. Rekrutacji oraz rozesłana do innych uczelni, także spoza Warszawy. Pozwoliło to na 
zachęcenie do udziału w wydarzeniu potencjalnych kandydatów na studia, reprezentujących nie 
tylko WGSR. 

Mgr J. Skrzypczuk podał do wiadomości, że trwa rejestracja kandydatów na studia                    
I stopnia. Do dnia dzisiejszego na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zarejestrowały się 
224 osoby na kierunek Geografia i 210 osób na kierunek Gospodarka przestrzenna, co daje 
lepszy wynik niż w ubiegłym roku. 

Mgr J. Skrzypczuk zwrócił się do przedstawicieli Samorządu Studentów z prośbą o za-
mieszczenie na studenckich stronach internetowych informacji zachęcającej wszystkich upraw-
nionych do udziału w ankiecie oceniającej zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w semestrze 
letnim roku akademickiego 2016/2017. Ankieta jest dostępna od dnia dzisiejszego w systemie 
USOS. 

Dr hab. I. Łęcka podziękowała dr. hab. Jackowi Kwiatkowskiemu za wygłoszenie wykła-
du dla studentów I roku kierunku Geografia podczas szkoleń terenowych z geografii społeczno-
ekonomicznej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że zgodnie z przyjętą Strategią Wydziału Geografii    
i Studiów Regionalnych istnieje potrzeba organizowania spotkań integrujących środowisko wy-
działowe. Bardzo dobrym przykładem takiego spotkania okazał się Dzień Otwarty, który skupił 
przedstawicieli różnych jednostek. Dziekan poinformował, że obecnie trwają przygotowania do 
uroczystości jubileuszowych z okazji 40-lecia Wydziału (w listopadzie br.) i 100-lecia Geografii 
na Uniwersytecie Warszawskim (w kwietniu 2018 r.). W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie 
Zespołu koordynującego organizację wystaw jubileuszowych. Po wakacjach Zespół zwróci się z 
prośbą o przekazanie materiałów oraz pomoc merytoryczną i techniczną w przygotowaniu licz-
nych wystaw, zaproponowanych przez społeczność wydziałową. 
 Zaproszony na posiedzenie Rady Wydziału Damian Wiśniewski przekazał informację na 
temat kolejnej edycji inicjatywy „Ogarnij Gegrę”, zorganizowanej przez Samorząd Studentów 
WGSR w dniach 3-7 IV br. Wygłoszone wykłady skupiły ok. 1500 słuchaczy. W rankingu wykła-
dowców I miejsce uczestnicy przyznali mgr. Pawłowi Cywińskiemu, II – dr hab. Barbarze                
Woronko (Wydział Geologii UW) i dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, a III – dr. hab. Maciejowi 
Dąbskiemu. Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował organizatorom wydarzenia. 
 Na zakończenie posiedzenia Dziekan życzył członkom Rady Wydziału udanego wypo-
czynku podczas wakacji i zaprosił na kolejne posiedzenie Rady, które odbędzie się 26 IX br.                
o godz. 12 (po wydziałowej inauguracji roku akademickiego 2017/2018). 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


