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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował przyjęcie porządku obrad. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 35 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 0)            
przyjęła porządek obrad. 

 
 

Ad 2. 
 
Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał nowych przedstawicieli Samorządu Studentów                 

w Radzie Wydziału (wybranych w dniu 2 XI br.): Klaudię Adamek, Magdę Anusz, Marcina 
Osińskiego, Krzysztofa Piaseckiego, Roberta Piątka, Macieja Podsiadłego, Roberta 
Trzcińskiego, Damiana Wiśniewskiego.    
 Dziekan podał do wiadomości, że do Zarządu Samorządu Studentów zostali wybrani: 
Magda Anusz (Przewodnicząca), Maciej Podsiadły (Wiceprzewodniczący), Klaudia Adamek, 
Robert Piątek, Damian Wiśniewski. Nowy Zarząd na spotkaniu z władzami dziekańskimi zgłosił 
liczne propozycje różnych inicjatyw studenckich. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wręczył dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej dyplom nagrody jubi-
leuszowej. 
 Dziekan przekazał dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW podziękowanie od 
organizatorów za uczestnictwo w dniu 24 XI br. w wydarzeniu GIS Day’2017 – „GIS na ratunek” 
oraz za wygłoszenie prelekcji na temat „Gdy wody jest za dużo lub za mało, pomoże GIS”. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik pogratulował dr. Tomaszowi Witesowi – laureatowi Nagrody 
Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za wprowadzanie nowatorskich rozwiązań 
w procesie kształcenia oraz stosowanie w praktyce innowacyjnych metod i środków, zgodnych 
ze wskazaniami nowoczesnej dydaktyki akademickiej w obszarze nauk społecznych. Dziekan 
dodał, że w dniu 22 XI br. zostały nagrody zostały wręczone 3 osobom, a przyznano jej w ob-
szarze nauk ścisłych, humanistycznych oraz społecznych. 

W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium         
reciprocans” dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2017); 
„Impacts of modern mechanised skidding on the natural and cultural heritage of the Polish 
Carpathian Mountains” współautorstwa dr Agnieszki Sosnowskiej i dr Aliny Gerlée (Forest 
Ecology and Management 405, 2017); „Temporal Changes in Ecosystem Services in Eu-
ropean Cities in the Continental Biogeographical Region in the Period from 1990-2012” 
współautorstwa dr Iwony Szumacher (Sustainability 9/2017). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził aprobatę, że apele władz dziekańskich o powięk-
szanie dorobku publikacyjnego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych spotkały się                   
z licznym odzewem pracowników. W okresie 1 I – 27 XI br. w czasopismach z listy A opu-
blikowano 35 artykułów (w latach 2013-2016 łącznie 64). Dziekan przypomniał, że władze 
Wydziału w miarę możliwości finansowych pomagają autorom wysoko punktowanych pu-
blikacji. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
22 XI 2017 r. Wśród pozytywnie rozpatrzonych przez Senat wniosków o zatrudnienie na stano-
wiskach profesorów znalazł się wniosek w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. hab. Wojcie-
cha Dziemianowicza, prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW na czas nieokre-
ślony. Senat uchwalił dostosowanie do nowych wymagań ustawowych profilu i programów 
kształcenia na studiach niestacjonarnych, prowadzonych m.in. na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych. Uczestników posiedzenia poinformowano o uczestnictwie Uniwersytetu War-
szawskiego w programie Horyzont 2020 – realizacji 52 projektów (w tym 2 z WGSR). Rektor 
zapowiedział przeprowadzenie spotkań z władzami dziekańskimi jednostek, które uzyskały                   
w wyniku parametryzacji kategorię B. Posiedzenie Senatu zdominowała informacja Rektora na 
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temat posiedzenia Sejmowej Komisji Nauki, poświęconego projektowi Ustawy „Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce”. 

Dziekan powiadomił, że w dniu 6 XII br. odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Senatu 
UW. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że w dniu 4 XII br. będzie uczestniczył z dr 
Sylwią Dudek-Mańkowską i dr. hab. Bogdanem Zagajewskim w spotkaniu z Rektorem UW, któ-
re ma dotyczyć wyników oceny parametrycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Dziekan podziękował: dr Paulinie Pokojskiej, dr. Jarosławowi Suchożebrskiemu, dr hab. 
Joannie Angiel, mgr Kindze Rucińskiej, mgr Marcie Jankowskiej i mgr Bożenie Ogorzelskiej za 
wkład pracy w organizację Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych, połączonej                   
z obchodami 40-lecia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Wydarzenie odbyło się                   
w dniach 17-18 XI br. Dziekan podziękował także wszystkim uczestnikom obchodów jubileuszu 
Wydziału.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik ponowił zaproszenie do udziału w Kongresie Geografii Polskiej, 
organizowanym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w dniach 12-14 IV 2018 r.          
Dziekan poinformował, że jest jeszcze możliwość zgłaszania prezentacji wyników badań. Arty-
kuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w „Miscellanea Geographica – Regional Studies 
on Development” lub innych krajowych czasopismach geograficznych. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaapelował do organizatorów konferencji, sesji nauko-
wych, warsztatów o uzgadnianie z władzami dziekańskimi możliwości powołania się na 
Wydział jako jednostkę organizującą wydarzenie. 
 Prof. dr hab. P. Swianiewicz uznał za ważne podawanie przez organizatorów lub 
uczestników pozawydziałowych wydarzeń, że są pracownikami Wydziału Geografii i Stu-
diów Regionalnych.   
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że władze dziekańskie otrzymały ostateczne 
wyniki oceny parametrycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za lata 2013-2016. 
Dziekan stwierdził, że istnieją niewielkie podstawy do złożenia odwołania (dotyczące za-
wyżenia liczby N0 o 4 osoby), ale nie zmieni to znacząco końcowego wyniku. Wydziałowi 
przyznano w sumie 3402 punkty (przy liczbie N przekraczającej 80 osób), w tym aż                 
545 punktów – za artykuły zamieszczone w „Miscellanea Geographica – Regional Studies 
on Development”. Dziekan podziękował autorom za korzystanie z tej możliwości powięk-
szania dorobku publikacyjnego.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że władze dziekańskie opracowały 
zestawienie indywidualnego wkładu pracowników do dorobku Wydziału w ciągu 4-letniego 
okresu objętego oceną parametryczną. Okazało się, że kilka wysoko punktowanych publ i-
kacji z 2016 r. nie zostało wprowadzonych do Polskiej Bibliografii Naukowej, mimo wielo-
krotnych apeli o uzupełnianie informacji w systemie na bieżąco. 

Dziekan stwierdził, że nadszedł czas dokonania podsumowań wyników parametry-
zacji i podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji Wydziału.  Władze dziekańskie 
przygotowały plan działań, mających na celu zwiększenie dorobku punktowego i podwyż-
szenie kategorii jednostki. Przeprowadzone symulacje wykazały konieczność zmniejszenia 
liczby N do mniej niż 60. Dziekan zwrócił się do kierowników zakładów z prośbą o przeka-
zanie pracownikom, aby osoby o najmniejszym dorobku (do 40 punktów za 4 lata) zgłosiły 
się do 6 XII br. do Dziekana w celu uzgodnienia dalszych działań zmierzających do 
zmniejszenia liczby N. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował pracownikom, którzy w latach 2013-2016 
wnieśli największy wkład w dorobek Wydziału. Ponad 100 punktów uzyskały następujące 
osoby: dr hab. Bogdan Zagajewski (386 punktów), dr Adam Gendźwiłł, dr Izabela                  
Gołębiowska, dr hab. Marta Lackowska, dr Anna Jarocińska, mgr Adrian Ochtyra, dr hab. 
Sylwia Kulczyk, dr Dorota Mantey, dr hab. Maciej Dąbski, dr Marta Derek, dr Julita                  
Łukomska, dr Izabela Karsznia, dr Magdalena Mostowska, dr Anna Zmarz, dr Małgorzata 
Krówczyńska, mgr Maksym Łaszewski, dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Elżbieta Rojan, 
dr Adriana Marcinkowska-Ochtyra. Dziekan dodał, że w grupie profesorów największym            
dorobkiem wykazał się prof. dr hab. Paweł Swianiewicz. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że na październikowym posiedzeniu Rady Wy-
działu i na listopadowym zebraniu pracowników przekazał prośbę władz dziekańskich o zgła-
szanie propozycji zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału, mających na celu zwiększenie 
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efektywności działania. Zgłoszono już kilka pomysłów. Na grudniowym posiedzeniu Rady              
Dziekan przedstawi koncepcję założeń reorganizacji Wydziału. Zaproponowane zostaną także 
zmiany w Wydziałowej Karcie Okresowej Oceny Pracownika Naukowo-Dydaktycznego i Dydak-
tycznego, dotyczące m.in. dolnego limitu punktów wymaganego do uzyskania pozytywnej oceny 
okresowej (wynikającego z kryteriów parametrycznej oceny jednostki). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że od tej pory przebieg wszystkich obron roz-
praw doktorskich będzie nagrywany. 
 Dziekan uprzedził, że w grudniu br. może zaistnieć konieczność zwołania dodatkowego 
posiedzenia Rady Wydziału.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w dniu 21 XI br. odbyło się spotkanie          
z kierownikami zakładów, kierownikami specjalności i kierownikami praktyk, dotyczące zapo-
wiedzianej przez władze dziekańskie reorganizacji zajęć terenowych w celu wprowadzenia 
oszczędności. Zmniejszeniu ulegnie m.in. liczba osób przydzielonych do przeprowadzenia po-
szczególnych zajęć, ze względu na zbyt wysokie koszty dla Wydziału, związane z dużą liczbą 
delegacji. Informacja o podjętych decyzjach zostanie przekazana na następnym posiedzeniu 
Rady Wydziału. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w semestrze letnim roku aka-
demickiego 2017/2018 na II roku studiów I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna zo-
stanie uruchomionych 6 proseminariów licencjackich: „Geozagrożenia a gospodarowanie prze-
strzenią”, „Zarządzanie strategiczne i marketing terytorialny”, „Miasto: przestrzeń czasu wolne-
go”, „Rewitalizacja i rekultywacja terenów zdegradowanych – aspekt społeczny i przyrodniczy”, 
„Konflikty a przestrzeń”, „Gospodarowanie przestrzenią w krajach pozaeuropejskich”. W najbliż-
szych dniach zostaną sporządzone listy studentów zakwalifikowanych do poszczególnych grup 
proseminaryjnych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska, nawiązując do uchwalonego przez Senat UW dostoso-
wania do nowych wymagań ustawowych profilu i programów kształcenia na studiach II stopnia, 
podziękowała kierownikom specjalności za ogromny wkład pracy w opracowanie programów 
studiów. Prodziekan przypomniała, że uchwalone dostosowanie będzie skutkowało konieczno-
ścią podjęcia decyzji w sprawie obsady zajęć dydaktycznych, przewidzianych na rok akademic-
ki 2018/2019.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że w wyniku zatwierdzenia programów 
studiów w roku akademickim 2018/2019 na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach 
Geografia i Gospodarka przestrzenna na I i II roku będzie realizowany program dostosowany,            
a na III roku – program dotychczasowy. Na studiach stacjonarnych II stopnia na obu kierunkach 
na I roku będzie obowiązywał program dostosowany, a na II roku – program dotychczasowy. Na 
I roku studiów II stopnia na kierunku Geografia będzie 5 specjalności: „Geoekologia i geomorfo-
logia”, „Hydrologia i klimatologia”, „Geografia społeczno-ekonomiczna” (2 specjalizacje: „Studia 
miejskie” i „Geografia turystyki”), „Geografia świata”, „Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja”. 
Pojawi się przedmiot wspólny – „Ziemia – środowisko człowieka: struktury, procesy, relacje” (45 
godz. konwersatorium w semestrze zimowym). Na I roku studiów II stopnia na kierunku Gospo-
darka przestrzenna będą 2 specjalności: „Zarządzanie strategiczne w samorządzie lokalnym”    
i „Urbanistyka i rewitalizacja”. Program przewiduje 3 przedmioty wspólne: „Gospodarka prze-
strzenna” (15 godz. konwersatorium w semestrze zimowym), „Rewitalizacja” (15 godz. wykładu 
w semestrze zimowym), „Strategia adaptacji do zmian środowiska” (15 godz. wykładu i 15 godz. 
ćwiczeń w semestrze letnim). Prodziekan zwróciła się z prośbą o: zadbanie o spójną treść 
przedmiotów na specjalnościach, opracowanie sylabusów nowych przedmiotów, zgłaszanie 
wszelkich problemów.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że w roku akademickim 2018/2019 na 
studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna na                     
I i II roku będzie realizowany program dostosowany, a na III roku – program dotychczasowy. Na 
studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Geografia na I roku będzie obowiązywał pro-
gram dostosowany (na specjalnościach: „Geografia fizyczna” i „Geografia społeczno-
ekonomiczna”). Na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 
na I roku będzie realizowany program dostosowany (na specjalnościach: „Urbanistyka i rewitali-
zacja” i „Planowanie przestrzenne i regionalistyka”), a na II roku – program dotychczasowy (na 
specjalności „Urbanistyka i regionalistyka”).   
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o uzupełnienie do 30 XI br. brakują-
cych sylabusów przedmiotów, głównie na studiach niestacjonarnych. Prodziekan przypomniała, 
że od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 część przedmiotów do wyboru na kie-
runku Geografia została udostępniona także studentom kierunku Gospodarka przestrzenna.               
W nowym programie oferta przedmiotów do wyboru będzie jeszcze większa. 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przekazała prośbę o opracowanie zagadnień na egzami-
ny licencjackie, zgodnych z treścią prowadzonych zajęć. 

Prodziekan przypomniała, że wszelkie decyzje dotyczące skreślenia z listy studentów, 
wznowienia etapu studiów, przyznania płatnego warunku są decyzjami administracyjnymi,                   
a procedura jest długotrwała. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała uaktualniony harmonogram zimowej sesji egzami-
nacyjnej: 
– przedmioty kończące się zaliczeniem (ćwiczenia, konwersatoria, wykłady, ćwiczenia do 

przedmiotów kończących się egzaminem) – zaliczenia wpisane do systemu USOS do 29 I 
2018 r.; 

– w sesji odbywają się tylko egzaminy (nie ma zaliczeń) – oceny wpisane do 10 II; 
– zaliczenie wykładów ogólnouniwersyteckich – wpis do 10 II; 
– ćwiczenia do przedmiotów kończących się egzaminem, zaliczane w drugim terminie – zali-

czenie do 2 III (czyli do początku sesji poprawkowej); 
– pozostałe przedmioty zaliczane w drugim terminie – zaliczenie do 8 III (czyli do końca sesji 

poprawkowej); wpis do 9 III. 
Prodziekan zaapelowała do wszystkich osób prowadzących zajęcia o przestrzeganie podanych 
zasad 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że w dniach 18-21 XII br. odbędą się 
egzaminy dyplomowe osób, które miały przedłużony termin złożenia prac dyplomowych (prace 
należy złożyć do 11 XII). Studenci, którzy uzyskali wznowienie studiów na semestr zimowy roku 
akademickiego 2017/2018, mają wyznaczone następujące terminy egzaminów dyplomowych: 
19-22 II i 26-29 III 2018 r.   

Pełnomocnik Dziekana ds. USOS – mgr J. Skrzypczuk zwrócił się do kierowników za-
kładów z prośbą o przekazanie pracownikom wszystkich informacji dydaktycznych, przedsta-
wionych przez dr M. Korotaj-Kokoszczyńską. Informacje zostaną przesłane kierownikom po 
posiedzeniu Rady Wydziału. 

Pełnomocnik poinformował, że nowe programy studiów, obowiązujące w roku akademic-
kim 2018/2019, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału w drugiej połowie 
grudnia br. 

Mgr J. Skrzypczuk podał do wiadomości, że nowe przedmioty zostaną wprowadzone do 
systemu USOS w styczniu 2018 r., a sylabusy tych przedmiotów będzie można wpisywać                
w kwietniu i maju. Pełnomocnik zaapelował, aby treść sylabusów była odpowiednio rozbudowa-
na. 
 
 
Ad 3. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do zaproszonej na posiedzenie Rady Wydziału dr 
Katarzyny Szmigiel-Rawskiej z prośbą o przedstawienie informacji na temat możliwości współ-
pracy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z UN Global Compact Polska na rzecz zwięk-
szenia liczby wdrożeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.  

Dr K. Szmigiel-Rawska poinformowała, że propozycja współpracy z UN Global Compact 
Polska stanowi odpowiedź na apel o zgłaszanie pomysłów na wspólne projekty, które Wydział 
Geografii i Studiów Regionalnych mógłby realizować w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. 
Wielu pracowników Wydziału zgłosiło pomysły w tej sprawie. 

Prelegentka zaprezentowała informację na temat działalności UN Global Compact              
Polska. Zadaniem organizacji jest współpraca z jednostkami biznesu, przedsiębiorstwami, sa-
morządami lokalnymi. Główny cel współpracy stanowi propagowanie zrównoważonego rozwoju 
i społecznej odpowiedzialności biznesu. Organizacja powstała 17 lat temu jako agenda Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. Główne programy badawcze, prowadzone przez UN Global 
Compact Polska, dotyczą wody (zwłaszcza żeglugi śródlądowej) oraz jakości powietrza. Orga-
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nizacja uważa udział Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w realizacji tych programów za 
bardzo ważny. UN Global Compact Polska bierze udział w kreowaniu polityki globalnej i lokalnej 
wraz z władzami rządowymi. Działania podporządkowane są Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju. Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza wiążą się z badaniami nad 
stanem zdrowia mieszkańców Ziemi (w przypadku UN Global Compact Polska – mieszkańców 
Polski i Europy Środkowej). Organizacja opracowała wspólnie z Komitetem Ekonomicznym Ra-
dy Ministrów wspólny program. Część rekomendacji zawartych w raporcie jest bardzo interesu-
jąca z punktu widzenia prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych badań. 
Dotyczą one: kampanii edukacyjnej na temat czystości powietrza, transportu, zagospodarowa-
nia przestrzeni miast, rozwoju sieci stacji pomiarowych w Polsce. UN Global Compact Polska 
organizuje wydarzenia medialne, a w ramach współpracy oczekuje od Wydziału wkładu meryto-
rycznego, m.in. prezentacji ekspertyzy dotyczącej wyników badań nad jakością powietrza                         
i przeciwdziałaniem zagrożeniom. W maju 2018 r. odbędzie się kolejna konferencja na temat 
jakości powietrza w różnych krajach. Organizacja dostarczy danych, a liczy na wsparcie meryto-
ryczne i przedstawienie wyników badań. Bardzo ważny będzie także udział przedstawicieli UN 
Global Compact Polska i Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w Szczycie Klimatycznym 
w 2018 r.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował dr K. Szmigiel-Rawskiej za przekazaną informa-
cję. Dziekan uznał, że warto, aby Wydział Geografii i Studiów Regionalnych aktywnie uczestni-
czył w realizacji przedstawionego programu współpracy. Wdrożenia stanowią bowiem bardzo 
ważny element oceny parametrycznej jednostek naukowych. Pracownicy Wydziału proszeni są 
o zgłaszanie dalszych pomysłów dotyczących współpracy z partnerami zewnętrznymi. 
 
 
Ad 4. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Senat UW uchwalił dostosowanie profi-
lu i programów kształcenia na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka 
przestrzenna do nowych wymagań ustawowych. Jednocześnie Senat zobowiązał Radę Wydzia-
łu do sprostowania błędnego zapisu w Uchwale nr 78/2017 z dnia 27 VI 2017 r., dotyczącego 
zmiany nazwy specjalności na tych studiach z „Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego              
i lokalnego” na „Planowanie przestrzenne i regionalistyka”. Prawidłowy zapis powinien dotyczyć 
utworzenia nowej specjalności: „Planowanie przestrzenne i regionalistyka”. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie wprowadzenia w Uchwale nr 
78/2017 (§ 1, p. 2) zapisu dotyczącego utworzenia nowej specjalności: „Planowanie prze-
strzenne i regionalistyka” na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Gospodarka prze-
strzenna. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 40 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0)          
poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 1 – Uchwała nr 130/2017). 
 
 
Ad 5. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie upoważnienia do współ-
kierowania pracami dyplomowymi następujących osób nie będących pracownikami Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych: 
– dr. Andrzeja Affeka (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) – współkie-

rującego pracą magisterską pt. „Uwarunkowania i kierunki przekształceń dawnych pól ornych 
po akcji „Wisła” w Karpatach”, przygotowywaną przez Zofię Jabs pod kierunkiem dr Aliny 
Gerlée w Zakładzie Geoekologii; 

– dr. Stanisława Pagacza (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) – współkierującego pracą magister-
ską pt. „Problem detekcji i enumeracji dzikich ssaków kopytnych na lotniczych zdjęciach ter-
mowizyjnych”, przygotowywaną przez Bartosza Miętka pod kierunkiem dr Anny Zmarz w Za-
kładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji; 

– dr Magdaleny Górczyńskiej (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN) – 
współkierującej pracą magisterską pt. „Od rewitalizacji do gentryfikacji? Konsekwencje funk-
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cjonalnych i społecznych przemian na warszawskim Kamionku po 1989 roku”, przygotowy-
waną przez Joannę Kalbarczyk pod kierunkiem dr Marty Derek w Zakładzie Geografii Tury-
zmu i Rekreacji. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, do udziału w którym było upraw-
nionych 51 osób, Rada Wydziału jednogłośnie udzieliła wnioskowanego upoważnienia: 
– dr. Andrzejowi Affekowi (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0); 
– dr. Stanisławowi Pagaczowi (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0); 
– dr Magdalenie Górczyńskiej (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 0). 
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 131/2017). 
 
 
Ad 6.1.  
 
 Dziekan – prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się z prośbą o przedstawienie sprawy do 
prof. dr. hab. Andrzeja Lisowskiego – Przewodniczącego Zespołu do wszczęcia postępowania o 
nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. 
 Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że do Dziekana wpłynęło z Centralnej Komisji 
ds. Stopni i Tytułów pismo z dnia 9 listopada 2017 r., w związku z uchwaleniem przez Radę 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w dniu 26 września 2017 r. wszczęcia postępowa-
nia o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. W piśmie 
Centralna Komisja wyjaśniła, że na dzień złożenia wniosku Kandydatka nie pełniła funkcji pro-
motora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia ani nie pełni 
funkcji promotora w otwartym przewodzie doktorskim. W związku z tym Kandydatka nie spełnia 
wymagań formalnych i Centralna Komisja obliguje Radę Wydziału, zgodnie z Kodeksem postę-
powania administracyjnego, do umorzenia wszczętego postępowania jako bezprzedmiotowego. 
Jeżeli zostaną spełnione warunki formalne, Kandydatka może ponownie złożyć wniosek                     
o wszczęcie postępowania. Centralna Komisja niezwłocznie oczekuje informacji o podjętych 
przez Radę Wydziału działaniach w zakresie przedmiotowej sprawy. 
 Po przedstawieniu stanowiska Centralnej Komisji prof. dr hab. A. Lisowski stwierdził, że 
sprawa jest skomplikowana, ponieważ istnieją różnice w zapisach w Ustawie o stopniach na-
ukowych i tytule naukowym oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego                  
z 2016 r. Zapis w Ustawie mówi, że w zakresie opieki naukowej kandydat do tytułu powinien co 
najmniej raz uczestniczyć w charakterze promotora w przewodzie doktorskim zakończonym 
nadaniem stopnia oraz w charakterze promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim za-
kończonym nadaniem stopnia lub w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim. 
Przewodniczący Zespołu podkreślił, że w dokumentacji złożonej przez dr hab. W. Kamińską, 
prof. UJK wymienione są dwa zakończone przewody doktorskie oraz opieka naukowa nad czte-
rema pracami doktorskimi bez otwartego przewodu. Zgodnie z zapisami Ustawy, na które powo-
łuje się Centralna Komisja, można to uznać za nie spełnienie wymagań formalnych. W Rozpo-
rządzeniu Ministra zapis dotyczący wymagań jest sformułowany inaczej, ponieważ wydzielono 
następujące punkty: pełnienie funkcji promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie 
doktorskim zakończonym nadaniem stopnia; uczestnictwo w charakterze promotora w otwartym 
przewodzie doktorskim (ten wymóg nie został przez Kandydatkę spełniony). W rozmowach 
przeprowadzonych z Dziekanem i Przewodniczącym Zespołu dr hab. W. Kamińska, prof. UJK 
uznała, że należy głównie brać pod uwagę, iż pełniła funkcję promotora w dwóch przewodach 
doktorskich zakończonych nadaniem stopnia. Kandydatka zapowiedziała złożenie odwołania od 
decyzji Centralnej Komisji. 
 W konkluzji wystąpienia prof. dr hab. A. Lisowski zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą 
o pozytywne zaopiniowanie decyzji Centralnej Komisji o konieczności umorzenia postępowania. 
Spełnienie przez Kandydatkę wymogu uczestnictwa w charakterze promotora w otwartym 
przewodzie doktorskim pozwoli na złożenie wniosku o wszczęcie nowego postępowania. 
 W dyskusji nad przedstawioną sprawą udział wzięli: prof. dr hab. Maciej Jędrusik, dr 
hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Andrzej 
Kowalczyk, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że umorzenie postępowania nakazała Radzie Wy-
działu Centralna Komisja, powołując się na Kodeks postępowania administracyjnego. Rozpo-
rządzenie Ministra mówi wyraźnie, że Kandydatka powinna spełnić wymóg pełnienia funkcji 
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promotora lub promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem 
stopnia oraz uczestniczyć w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim. Profe-
sor uznał wypromowanie przez dr hab. W. Kamińską, prof. UJK dwóch doktorów za większe 
osiągnięcie niż pełnienie funkcji promotora pomocniczego w zakończonym przewodzie doktor-
skim lub uczestniczenie w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim. Dziekan 
stwierdził jednak, że wobec obowiązujących przepisów Rada Wydziału może jedynie umorzyć 
postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora. Umorzenie postępowania umożliwi dr 
hab. W. Kamińskiej, prof. UJK złożenie odwołania od decyzji Centralnej Komisji. 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, uznając przedstawione przez Dziekana wyjaśnie-
nie za bardzo zrozumiałe, wyraził wątpliwość wobec trudnego do przyjęcia sposobu działania, 
związanego z koniecznością podejmowania decyzji w kwestii umorzenia postępowania. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik jeszcze raz podkreślił, że brak umorzenia postępowania unie-
możliwi Kandydatce złożenie odwołania. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz zastanawiał się nad koniecznością uczestniczenia w głoso-
waniu niezgodnie z własnym sumieniem i niezgodnie z logiką. Profesor zauważył, że wiele osób 
z nadanym dawniej tytułem naukowym profesora nie pełniło funkcji promotora pomocniczego 
ani promotora w otwartym przewodzie doktorskim. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk spytał o dalsze działanie Rady Wydziału w przypadku odwo-
łania się Kandydatki od decyzji o umorzeniu postępowania. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że w takim przypadku Rada zajęłaby stanowisko w tej 
sprawie na następnym posiedzeniu. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk zauważył, że wobec wątpliwości istnieje możliwość wstrzy-
mania się od głosu. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz dodał, że nie jest wymagana bezwzględna większość gło-
sów. 

Prof. dr hab. A. Lisowski stwierdził, że można zwrócić się o wykładnię przepisów w roz-
patrywanej sprawie. Profesor poinformował, że w Rozporządzeniu znalazł się zapis mówiący, 
że promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim może być doktor, a nawet osoba nie 
mająca zakończonego własnego przewodu doktorskiego. Dyskutant uznał, że wobec stwier-
dzonych sprzeczności oraz wobec wypromowania przez dr hab. W. Kamińską, prof. UJK dwóch 
doktorów niektóre wymogi stawiane kandydatom do tytułu wydają się niezrozumiałe. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował przeprowadzenie głosowania nad umorzeniem 
postępowania, a niezależnie od jego wyniku przesłanie do Centralnej Komisji informacji o podję-
tych przez Radę Wydziału działaniach, wraz z dołączonym wyciągiem z protokołu posiedzenia 
Rady i podkreśleniem sprzeczności w obowiązujących przepisach. 

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz zauważył, że Centralna Komisja nie wydaje przepisów,              
a jedynie je stosuje. W związku z tym o zmianę przepisów można zwracać się do organów je 
wydających. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że Rada Wydziału nie będzie kierować do Centralnej 
Komisji sugestii o potrzebie zmiany przepisów, tylko przekaże informację o podjętych działa-
niach, dotyczących umorzenia postępowania. Centralna Komisja w przesłanym piśmie wyraźnie 
zaznaczyła, że z przyczyn oczywistych nie może dalej procedować przedmiotowej sprawy. 
 Po zakończeniu dyskusji prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie umo-
rzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. 
UJK. 

W zarządzonym przez Dziekana tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych 
uczestniczyły 23 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 13; nie – 0; wstrzymuję się – 
10) postanowiła umorzyć postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie 
Kamińskiej, prof. UJK. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 132/2017). 

 
 
Ad 6.2.  
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 Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przedstawił wniosek Zespołu                   
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dys-
cyplinie geografia dr hab. Iwonie Sagan, prof. UG. 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że powołany przez Radę Wydziału w dniu              
30 X 2017 r. Zespół stwierdził, iż dokumentacja dołączona do wniosku jest kompletna. Po zapo-
znaniu się z dorobkiem naukowym Zespół uznał, że Kandydatka spełnia wszystkie wymogi for-
malne do nadania tytułu profesora. Na posiedzeniu w dniu 15 XI 2017 r. Zespół przychylił się do 
zarekomendowania Radzie Wydziału wniosku o wszczęcie postępowania (załącznik nr 4 – 
wniosek Zespołu).  
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk przedstawił konkluzję pozytywnej opinii Zespołu. 
 Rada Wydziału zapoznała się z wystawą publikacji Kandydatki. 
 Za poparciem wniosku wypowiedzieli się prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab.  
Paweł Swianiewicz, podkreślając znaczenie dorobku Kandydatki oraz zasadność wniosku. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć postępowa-
nie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia dr hab. Iwonie 
Sagan, prof. UG. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 133/2017). 
 
 
Ad 6.3.  
 
 Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wyznaczenia 
kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk                   
o Ziemi w dyscyplinie geografia dr hab. Iwonie Sagan, prof. UG. 
 Zespół zaproponował następujących kandydatów na recenzentów dorobku dr hab.          
Iwony Sagan, prof. UG: 
  1. prof. dr. hab. Marka Bryxa (Szkoła Główna Handlowa); 
  2. prof. dr. hab. Bolesława Domańskiego (Uniwersytet Jagielloński); 
  3. prof. dr hab. Wandę Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); 
  4. prof. dr. hab. Sławomira Gzella (Politechnika Warszawska); 
  5. prof. dr. hab. Tadeusza Markowskiego (Uniwersytet Łódzki); 
  6. prof. dr. hab. Tadeusza Marszała (Uniwersytet Łódzki); 
  7. prof. dr hab. Grażynę Prawelską-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński); 
  8. prof. dr. hab. Jacka Purchlę (Uniwersytet Jagielloński); 
  9. prof. dr hab. Ewę Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); 
10. prof. dr hab. Danielę Szymańską (Uniwersytet Mikołaja Kopernika).  
 Wobec niezgłoszenia przez członków Rady Wydziału innych kandydatur lista kandyda-
tów została zamknięta. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby, Rada 
Wydziału wyznaczyła kandydatów na recenzentów, którymi zostali: 
        tak nie   wstrz.    nieważny    
  1. prof. dr hab. Marek Bryx     21 0 1 1       
  2. prof. dr hab. Bolesław Domański    23 0 0 0       
  3. prof. dr hab. Wanda Gaczek    23 0 0 0       
  4. prof. dr. hab. Sławomir Gzell    23 0 0 0      
  5. prof. dr. hab. Tadeusz Markowski   22 0 1 0       
  6. prof. dr. hab. Tadeusz Marszał    22 0 1 0       
  7. prof. dr. hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek  21 0 2 0       
  8. prof. dr. hab. Jacek Purchla    22 0 1 0       
  9. prof. dr hab. Ewa Rewers    22 0 1 0       
10. prof. dr hab. Daniela Szymańska   20 1 2 0        
(załącznik nr 6 – Uchwała nr 134/2017). 
 
 
Ad 6.4. 
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 Prof. dr hab. A. Kowalczyk przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej o nadanie mgr. Maciejowi Kałasce 
stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 7 – wniosek Komi-
sji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Kałaski pt. „Przestrzeń turystyczna w struktu-
rze miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu” i dopuszczenie do publicznej obrony 
nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-
ekonomicznej w dniu 17 X 2017 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 7 XI 2017 r. 
przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Obrona 
została oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wy-
powiedziała się za nadaniem mgr. Maciejowi Kałasce stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi 
w zakresie geografii. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 135/2017). 
 
 
Ad 6.5. 
 
 Prof. dr hab. A. Kowalczyk przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej o nadanie mgr Ewie Wilk stopnia na-
ukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 9 – wniosek Komisji). Przyję-
cie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Wilk pt. „Modelowanie przestrzennego rozmieszczenia wyro-
bów azbestowych w Polsce i oszacowanie kosztów ich usunięcia” i dopuszczenie do publicznej 
obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii spo-
łeczno-ekonomicznej w dniu 17 X 2017 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu                 
7 XI 2017 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-
ekonomicznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 
1) wypowiedziała się za nadaniem mgr Ewie Wilk stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi 
w zakresie geografii. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 136/2017). 
 
 
Ad 6.6. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek o wyznaczenie promotora pomocnicze-
go w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego, wszczętym w dniu 28 II 2017 r. na 
temat „Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017”. 

We wniosku zaproponowano na promotora pomocniczego dr Małgorzatę Wojtaszczyk, 
która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr 
Małgorzatę Wojtaszczyk na promotora pomocniczego. (załącznik nr 11 – Uchwała nr 137/2017). 
 
 
Ad 7. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 31 X 2017 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 
 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)   
przyjęła protokół. 
 
 
Ad 8. 
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 Dr hab. M. Solarz, prof. UW podał do wiadomości, że w dniu 2 I 2018 r. budynek Wy-
działu będzie zamknięty.  

Dr hab. M. Durydiwka przekazała informację na temat działalności Redakcji czasopisma 
„Prace i Studia Geograficzne”. Redaktor Naczelna poinformowała, że kolejne zeszyty czasopi-
sma ukazują się regularnie. W grudniu br. zostanie wydany 3. zeszyt tomu 62. Ze względu na 
ograniczony budżet Redakcja wspólnie z władzami Wydziału podjęła decyzję, że od początku 
2018 r. czasopismo będzie ukazywać się wyłącznie w wersji elektronicznej. W przypadku zeszy-
tów tematycznych zostanie rozważona ewentualna potrzeba wydania także wersji drukowanej. 
Od stycznia 2018 r. nastąpi wznowienie członkostwa „Prac i Studiów Geograficznych” w bazie 
Scopus, co może wpłynąć na wzrost liczby cytowań. Zmianie ulegnie układ artykułów, który 
uwzględni m.in. nazwę Wydziału i datę przyjęcia tekstu przez Redakcję. Redaktor Naczelna 
zaprosiła pracowników Wydziału do współpracy i do zgłaszania artykułów. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował dr hab. Małgorzacie Durydiwce za ogromny wkład 
pracy włożony w dostosowanie „Prac i Studiów Geograficznych” do światowych standardów 
wydawniczych. Dziekan zapewnił, że władze Wydziału będą starały się utrzymać czasopismo. 
Członkostwo w bazie Scopus może stanowić szansę na zwiększenie liczby punktów przyzna-
wanych za artykuły (obecnie jest to 8 punktów, a do dorobku Wydziału przy ocenie parame-
trycznej wliczane są publikacje za co najmniej 13 punktów). Dziekan wyraził przekonanie, że 
czasopismo może być bardzo odpowiednim miejscem do zamieszczania tekstów doktorantów              
i autorów z innych ośrodków naukowych. 

Dr hab. M. Durydiwka podkreśliła, że dotychczas starano się, aby udział autorów spoza 
Wydziału był wyraźnie przeważający. 
 Dr J. Korycka-Skorupa ponowiła zaproszenie do udziału w uroczystej sesji poświęconej 
prof. dr. hab. Lechowi Ratajskiemu w związku z 40. rocznicą śmierci. Sesja odbędzie się w dniu 
5 XII br. o godz. 14.45 w sali 115. 
 Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW poinformował o możliwości nawiązania przez Wy-
dział Geografii i Studiów Regionalnych współpracy z Urzędem Gminy Stare Juchy. Władze lo-
kalne są bardzo zainteresowane współpracą, dotyczącą m.in. opracowania koncepcji oczysz-
czenia jeziora.  
 Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW spytał o dalsze przeznaczenie wydziałowego po-
mieszczenia, zajmowanego do końca bieżącego roku przez „Adnan Café”. Dziekan odpowie-
dział, że nadal można zgłaszać propozycje w tej sprawie, a osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt z mgr Kingą Rucińską.  

Prof. dr hab. A. Lisowski przekazał informację na temat Ogólnopolskiej Konferencji               
„Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”, zorganizowanej w dniach 24-25 XI br. 
przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz Muzeum Warszawy. Konferencja miała 
charakter interdyscyplinarny, a w licznych referatach dominowała problematyka z dziedziny pla-
nowania przestrzennego i polityki miejskiej. Profesor podziękował dr. Mikołajowi Madurowiczowi 
i członkom Komitetu Organizacyjnego za perfekcyjne przygotowanie wydarzenia. 

M. Anusz w imieniu Samorządu Studentów zaprosiła wszystkich pracowników i studen-
tów do udziału w wydziałowej Wigilii, która odbędzie się w dniu 20 XII br. Wigilię poprzedzi 
aukcja charytatywna, która rozpocznie się o godz. 14. Przewodnicząca Samorządu zwróci-
ła się z prośbą o przekazywanie fantów na aukcję oraz o zgłaszanie propozycji  celu chary-
tatywnego, na który będą zbierane środki finansowe.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik, przyłączając się w imieniu władz Wydziału do zaprosze-
nia, podał do wiadomości, że w tym dniu od godz. 13.15 zostały ogłoszone godziny dzie-
kańskie.  
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


