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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 Na wstępie Dziekan powitał przybyłą na posiedzenie Rady Wydziału Prorektor Uni-
wersytetu Warszawskiego ds. Rozwoju – dr hab. Annę Gizę-Poleszczuk, prof. UW. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował zmianę sformułowania punktu 11.7 porządku 
obrad, dotyczącą przeniesienia dr. hab. Waldemara Wilka na stanowisko starszego wykładowcy 
od 1 IX 2018 r. (a nie od 1 X). 
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych 
uczestniczyło 29 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 29; nie – 0; wstrzymuję się – 0)            
przyjęła porządek obrad z zaproponowaną zmianą. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publika-
cje: „Kreślone innowacjami ścieżki regionów słabo rozwiniętych” pod red. dr. hab. Wojciecha 
Dziemianowicza, prof. UW, dr. inż. Korneliusza Pylaka i prof. dr. hab. Jacka Szlachty (Studia 
KPZK PAN, t. CLXXIX, Warszawa 2017); „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” – nr 1 (42) 
2017 (Wyd. SGH, Warszawa 2017) z artykułem dr. Dariusza Kotlewskiego i dr Agnieszki                 
Dudzińskiej-Jarmolińskiej pt. „Sztuczne wyspy jako przejaw globalizacji”; „Atlas współzależności 
parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce” – t. XXXVIII-XXXIX pt. „Postęp ba-
dań zmian klimatu Warszawy w ostatnich stuleciach (XVIII-XXI)” prof. dr hab. Marii Stopy-
Boryczki i dr. hab. Jerzego Boryczki, prof. UW (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2018); „Geografia 
– wspólne idee, wspólne wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej” pod red. prof. dr. 
hab. Macieja Jędrusika i in. (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2018). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik nawiązał do przeprowadzonej w dniu 21 I br. w Radiu TOK FM 
debaty na temat nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Dziekan wyraził                 
dezaprobatę wobec manipulacji medialnych oraz wobec pomówień wygłoszonych przez osobę 
nie uprawnioną do reprezentowania Uniwersytetu Warszawskiego. 

 
 

Ad 2. 
 
Na wstępie Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Rozwoju – dr hab. Anna              

Giza-Poleszczuk, prof. UW wyjaśniła, że władze rektorskie zdecydowały się odwiedzić 
wszystkie wydziały i wszystkie rady wydziałów w celu przedstawienia nowych wyzwań,                
z którymi Uczelnia musi się zmierzyć. 

Prorektor poinformowała, że spośród stojących przed Uniwersytetem Warszawskim 
wyzwań jedne mają charakter pozytywny, a inne są dość nieokreślone. Pozytywnym wy-
zwaniem jest sprawna realizacja wielu inwestycji za łączną kwotę 1 mld zł, przyznanego  
w ramach programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”. 

Następne wyzwanie wynika z nowej Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce”, której ogólne zarysy po konsultacjach społecznych przedstawił w dniu wczorajszym 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin. Spośród wielu nowych rozwią-
zań, zawartych w projekcie Ustawy, jedno oznacza możliwość przeprowadzenia potrzeb-
nych zmian w strukturze wewnętrznej Uczelni. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o uruchomieniu dodatkowych 
środków finansowych, ułatwiających uczelniom zintegrowane zarządzanie. Uniwersytet 
Warszawski uzyskał na następne 4 lata kwotę 38 mln zł w ramach zintegrowanego pro-
gramu rozwoju uczelni „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)”. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW podkreśliła, że podczas wprowadzania zmian 
regulacyjnych i realizacji wymienionych programów należy uwzględnić panujące trendy. 
Spadek liczebności grupy wiekowej 19-25 (wykazany w prognozach demograficznych) 
oraz ożywienie szkolnictwa zawodowego przyczyni się do spadku liczby studentów w Po l-
sce (do 1,1 mln w 2020 r.), w tym na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto wprowadzony 
do dotacji algorytmicznej współczynnik (maksymalnie 13 studentów na jednego pracown i-
ka) zniechęca uczelnie do zwiększania rekrutacji. 
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Rektor UW zdecydował, że po wprowadzeniu w życie nowej Ustawy władze rektor-
skie będą organizować warsztaty i spotkania, aby wspólnie ze społecznością Uczelni wy-
pracować wizję Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2020-2030. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW przypomniała cele zawarte w strategii ogó l-
nej Uczelni, programie wieloletnim i strategiach współtworzonych przez wydziały. W kon-
tekście nowej Ustawy Uniwersytet Warszawski będzie dążył do uzyskania rangi uczelni 
badawczej. Osiągnięcie tej pozycji pozwoli na znacznie większą autonomię  (m.in. w decy-
dowaniu o wydatkowaniu środków finansowych) oraz przyczyni się do zwiększenia dotacji 
o co najmniej 10% w ciągu 6 lat. 

Prorektor zaznaczyła, że osiągnięcie rangi uczelni badawczej zależy od spełnienia 
wielu kryteriów. Jednym z warunków jest brak jednostek kategorii B (według nowej Ustawy 
mogą być jednostki kategorii B+). Oznacza to wielkie wyzwanie dla Uniwersytetu War-
szawskiego, ponieważ w wyniku aktualnej parametryzacji aż 10 jednostek uzyskało kate-
gorię B. Następna parametryzacja będzie dotyczyła nie jednostek organizacyjnych, ale 
dyscyplin naukowych, co jest bardzo korzystne m.in. dla geografii jako nauki dwuobszaro-
wej. 

Aplikowanie o miano uczelni badawczej wymaga zadeklarowania realizacji dużych 
programów badawczych o charakterze interdyscyplinarnym. Uniwersytet Warszawski jest 
dobrze przygotowany do udziału w projektach wymagających współdziałania wielu nauk, 
dotyczących migracji, cyfryzacji, zdrowia, żywności i innych współczesnych wyzwań.  

Władze rektorskie podejmują starania o dalszy wzrost pozycji międzynarodowej 
Uniwersytetu Warszawskiego (w ubiegłym roku udało się poprawić o ponad 100 pozycji 
miejsce Uczelni w rankingu szanghajskim). Środki z programu POWER mogą przyczynić 
się do uzyskania przez UW znaczącej pozycji dydaktycznej. Opracowanie bardzo dobrych 
programów kształcenia w języku angielskim pozwoli na pozyskanie zdolnych studentów                       
i uznanych dydaktyków z zagranicy. 

Kolejnym celem władz rektorskich jest poprawa jakości rekrutacji na studia. Stwier-
dzono, że najlepsze wyniki w pozyskiwaniu wartościowych kandydatów osiągają wydziały 
organizujące olimpiady przedmiotowe i współpracujące ze szkołami.  

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zamierzają przeciwdziałać negatywnym kon-
sekwencjom mnożenia kierunków studiów, m.in. opuszczaniu Uczelni po I roku przez na j-
lepszych studentów (ponad 20%). Przeprowadzenie badań ankietowych wśród absolwen-
tów pozwoliło na ewaluację programów kształcenia z perspektywy ich doświadczenia za-
wodowego. 

Prorektor UW ds. Naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk zainicjował różne działa-
nia zmierzające do osiągnięcia przez Uniwersytet Warszawski doskonałości badawczej . 
Działania te mają pomagać pracownikom w aplikowaniu o duże granty (także międzynaro-
dowe). Podjęto także realizację projektów we współpracy z innymi uczelniami, m.in.                     
z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. 

Kolejnym celem władz rektorskich jest usprawnienie organizacyjnego działania 
Uniwersytetu Warszawskiego. Środki z programu POWER pozwolą m.in. na opracowanie 
wskaźników umożliwiających monitorowanie i poprawę jakości funkcjonowania Uczelni.  

Nowa Ustawa zakłada podwyższenie rangi studiów doktoranckich (nie będą one już 
studiami III stopnia). Na uczelniach utworzone zostaną szkoły doktorskie – co najmniej 
dwudyscyplinowe, a wszyscy doktoranci otrzymają wysokie stypendia.  Będzie to kolejne 
wyzwanie dla Uniwersytetu Warszawskiego. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW stwierdziła, że obecnie obowiązująca Ustawa 
i rozporządzenia dotyczące sposobu finansowania uczelni (dotacja zależna od procento-
wego udziału w ogólnej krajowej liczbie studentów) spowodowały gwałtowny wzrost rekru-
tacji na studia w uczelniach publicznych (także na Uniwersytecie Warszawskim), konkuro-
wanie wydziałów o studentów, wewnętrzną atomizację i dezintegrację. Wyzwaniem jest 
zatem budowanie wewnętrznej współpracy (m.in. poprzez wspólne inicjatywy i projekty) 
oraz poszukiwanie brakującej obecnie synergii. Należy przeciwdziałać tworzeniu jednako-
wych, konkurujących ze sobą kierunków studiów na różnych wydziałach.  

Prorektor uznała, że potrzebne są rozwiązania instytucjonalne, sprzyjające efek-
tywnemu wykorzystywaniu sprzętu komputerowego i pomiarowego w jednostkach organi-
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zacyjnych Uczelni, zarządzania nieruchomościami w skali całego kampusu, tworzenia 
miejsc integrujących społeczność akademicką. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW, kończąc wystąpienie, podkreśliła, że istnieje 
potrzeba wspólnej analizy wielu wyzwań stojących przed Uniwersytetem Warszawskim              
i tworzenia silnej uczelni z atrakcyjnymi dyscyplinami naukowymi, umiejętnie wykorzystu-
jącej swoje liczne atuty. 

W dyskusji nad poruszonymi w wystąpieniu Prorektor sprawami udział wzięli: prof. 
dr hab. M. Czerny, dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. 
UW, dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW, dr hab. P. Werner, prof. UW, dr hab. B. Lisocka-
Jaegermann, mgr K. Rucińska, mgr J. Lechnio.  

Prof. dr hab. M. Czerny poruszyła problem internacjonalizacji. Wydział Geografii                 
i Studiów Regionalnych otrzymał prośbę o przedstawienie listy przedmiotów, które mogą 
być wykładane w języku angielskim studentom z krajów Ameryki Łacińskiej (wymienionej 
przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego jako jeden z priorytetów procesu internacjo-
nalizacji). Zdaniem Profesor, WGSR i UW nie mogą konkurować np. ze Stanami Zjedno-
czonymi lub Wielką Brytanią, oferującymi cudzoziemcom wysokie stypendia i naukę języka 
angielskiego przed rozpoczęciem zajęć. Wydział i Uczelnia mogą natomiast  zapropono-
wać licznym chętnym do studiowania w Polsce bardzo bogaty program wykładów prowa-
dzonych w języku hiszpańskim. Profesor zaapelowała o wykorzystanie potencjału  i tradycji 
Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wieloletnich badań latynoamerykańskich, prowa-
dzonych na różnych wydziałach. Pozwoli to na dalszy rozwój współpracy z Ameryką Ła-
cińską.  

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW zaproponował, aby przygotować również ofer-
tę zajęć prowadzonych dla zagranicznych studentów w językach rosyjskim i ukraińskim. 
Profesor spytał, czy środki finansowe z programu POWER pozwolą na opracowanie no-
wych (konkurencyjnych do prowadzonych na innych uczelniach) programów studiów, re-
prezentujących kierunki zintegrowanego planowania rozwoju. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW poparła wypowiedzi dotyczące potrzeby pro-
wadzenia dla zagranicznych studentów zajęć nie tylko w języku angielskim, ale i np. hisz-
pańskim czy rosyjskim. Przygotowanie takiej propozycji dydaktycznej wymaga rozpozna-
nia zasobów kadrowych, oferty przedmiotowej, możliwości przyjęcia określonej grupy 
osób. Prorektor wyjaśniła, że program POWER zapewni środki finansowe w zakresie czte-
rech modułów. Pierwszy moduł dotyczy nowych programów studiów II stopnia (w tym       
w języku angielskim) i doskonalenia programów już istniejących. Uniwersytet Warszawski, 
starając się o rangę uczelni badawczej, powinien wzmocnić studia II stopnia (m.in. po-
przez programy zintegrowanego planowania rozwoju), a nie powtarzać na nich kierunków 
studiów I stopnia. Drugi moduł związany jest z multidyscyplinarnymi szkołami doktorskimi. 
Trzeci moduł dotyczy rozwoju kompetencji miękkich (umiejętności pracy zespołowej, ko-
munikowania się, zarządzania), inkubatora przedsiębiorczości, wolontariatu. Czwarty mo-
duł koordynuje zarządzanie uczelnią – rozwój kompetencji kadry administracyjnej i dydak-
tycznej, zintegrowany system wskaźników efektywności badań i jakości rekrutacji (w opa r-
ciu o USOS, SAP i inne bazy). 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW przypomniał, że na Wydziale Geografii i Stu-
diów Regionalnych w poprzednich latach powstały pomysły na dwuobszarowość studiów, 
ale ich realizację uniemożliwiły panujące realia. Zaproponowany wspólnie z Wydziałem 
Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW nowy kierunek dotyczący systemów geoinforma-
cyjnych (oparty na bazach danych przestrzennych, przetwarzaniu danych satelitarnych, 
teledetekcji, geoinformacji) nie został uruchomiony z powodu sposobu podziału dotacji 
między wydziały. Profesor stwierdził, że WGSR i UW mają duży potencjał w zakresie in-
terpretacji cyfrowych danych przestrzennych, ale rozwój współpracy międzywydziałowej            
w  poszukiwaniu nowych, obiecujących obszarów badawczych był blokowany przez sys-
tem finansowania, który nie motywował do świadczenia usług dydaktycznych między jed-
nostkami Uczelni. Konieczne jest zatem znalezienie sposobów dalszego działania, zmie-
rzającego do pełnego wykorzystania potencjału WGSR (w tym kadrowego) w zakresie te-
ledetekcji, przetwarzania obrazów hiperspektralnych, kartografii.     
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Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW uznała poszukiwanie obiecujących, silnych 
obszarów badawczych w skali Uniwersytetu Warszawskiego za bardzo cenną inicjatywę, 
wartą realizacji. 

Dr hab. P. Werner, prof. UW , nawiązując do wypowiedzi dr. hab. A. Magnuszew-
skiego, prof. UW, zaapelował do władz rektorskich, aby stosowana w dydaktyce                 
i badaniach naukowych ponadstandardowa ścieżka eksperymentalna (wykorzystująca 
funkcjonujące na rynku nowoczesne programy komputerowe i licencje)  nie spotykała się            
z obojętnością, lecz miała szansę szybkiego rozwoju.  

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW zapewniła, że władze rektorskie dążą do 
unowocześnienia działalności Uniwersytetu Warszawskiego poprzez pokonanie barier 
administracyjnych i finansowych, hamujących nowe ścieżki rozwoju. Zniesieniu barier f i-
nansowych ma służyć m.in. modyfikacja planu rzeczowo-finansowego Uczelni. 

Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann spytała, czy istnieje wizja powołania na UW struk-
tury organizacyjnej, służącej wprowadzaniu w życie innowacji – np. zespołu ds. tworzenia 
nowych inicjatyw. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW wyjaśniła, że władze rektorskie nie mają wizji 
nowej struktury organizacyjnej, ale rozpoznały istniejące potrzeby. Stwierdzono, że należy 
unowocześnić działanie Funduszu Innowacji Dydaktycznych. Wdrożenie programu                
POWER pozwoli na przeprowadzenie wewnętrznych konkursów na rzeczywiste innowacje 
w sferze kształcenia. Planowane jest także utworzenie funduszu wspomagającego pra-
cowników w aplikowaniu o duże granty badawcze. Istnieje potrzeba zorganizowania Adm i-
nistracji Uczelni w sposób, który usprawni komunikację wydziałowych sekcji obsługi pro-
jektów z Biurem Obsługi Badań UW, umożliwi podział kompetencji jednostek organizacy j-
nych, biur, sekcji, zniesie podwójną podległość (np. pełnomocników Kwestora wobec dzie-
kanów i Kwestora). Konieczne jest wprowadzenie jednolitych zasad zarządzania budyn-
kami Uczelni, w tym standardu przeglądów technicznych, remontów, prowadzenia ksiąg 
obiektów. Warunkiem usprawnienia funkcjonowania Uczelni jest utworzenie profesjonal-
nych służb, działających zgodnie z programem rozwoju kompetencji.  Obecnie istnieją na 
UW wydziały wieloinstytutowe, w których każdy instytut ma własną, nie skomunikowaną               
z pozostałymi sekcję obsługi badań, pełnomocnika ds. USOS.  

Mgr K. Rucińska stwierdziła, że na Uniwersytecie Warszawskim brakuje spotkań 
administratorów budynków z Kanclerzem i Biurem Administracyjnym, które usprawniłyby 
prowadzone działania. 

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW poinformowała, że tworzona jest rada kam-
pusu na Ochocie, złożona z administratorów obiektów. 

Mgr J. Lechnio poruszył sprawę umiejscowienia Funduszu Innowacji Dydaktycz-
nych w strukturze Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Geografii i Studiów Regional-
nych tworzy interdyscyplinarne programy kształcenia, aplikuje o dofinansowanie projektów 
z FID, prowadzi zajęcia z GIS dla studentów różnych wydziałów. Problemem jest zorgan i-
zowanie na UW warsztatów integrujących (np. z GIS). WGSR pozyskuje sprzęt będący 
podstawą nowoczesnej dydaktyki, który jednak po zakończeniu grantu okazuje się prze-
starzały i wyeksploatowany. Zdaniem dyskutanta, projekty interdyscyplinarne, związane            
z nowymi inicjatywami, wymagają takiego zmodyfikowania FID, aby dostarczał on zabez-
pieczenia technicznego. Wydziałom przyrodniczym brakuje zaplecza do organizacji zajęć 
terenowych, a stan techniczny wydziałowych stacji terenowych jest niewystarczający ze 
względów finansowych. Dyskutant stwierdził, że Wydział Geografii i  Studiów Regionalnych 
może tworzyć inicjatywy zewnętrzne i ekspertyzy w zakresie ocen oddziaływania na śro-
dowisko, planowania przestrzennego, opracowań fizjograficznych, ale przegrywa                     
w konkurencji z firmami zewnętrznymi z powodu: zbyt wolnej ścieżki obiegu informacji na 
Uniwersytecie Warszawskim, skomplikowanych formalności związanych z przeprowadze-
niem wniosku, kwestii kosztów pośrednich, sposobu kalkulacji ofert.  

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW uznała, że przemyślenie struktury wsparcia 
organizacyjno-technicznego jest bardzo ważne. Wyzwaniem będzie współdzielenie zaso-
bów i usuwanie barier przetargowych. Władze rektorskie rozważają możliwość utworzenia 
wirtualnego instytutu naukowego do szybkiej obsługi administracyjnej projektów,  z narzu-
tem 10-procentowym. Brakuje także biura ds. kontaktów Uniwersytetu Warszawskiego                 
z otoczeniem. 
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Prof. dr hab. M. Czerny podkreśliła, że mimo dużego zainteresowania ze strony po-
tencjalnych nabywców występuje problem ze sprzedażą książek autorstwa pracowników 
Uczelni, wydawanych w językach angielskim i hiszpańskim. Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego nie mają bowiem zawartej żadnej umowy z globalną siecią sprzedaży.   

Dr hab. A. Giza-Poleszczuk, prof. UW zapewniła, że dowie się, jak można rozwią-
zać poruszony problem. 

Po zakończeniu dyskusji Prorektor zwróciła się do społeczności Wydziału Geografii 
i Studiów Regionalnych z prośbą o zaangażowany udział w spotkaniach warsztatowych                  
i wsparcie działań władz rektorskich. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował dr hab. A. Gizie-Poleszczuk, prof. UW za wizytę 
na Wydziale, wystąpienie i udział w dyskusji. 
 
 
Ad 3. 

 
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     

20 XII 2017 r. Uczestników posiedzenia poinformowano o planach współpracy Uniwersytetu 
Warszawskiego z Uniwersytetem Piotra i Marii Curie w Paryżu. Przekazano także informację na 
temat nagród przyznanych pracownikom Uczelni za działalność naukowo-badawczą, dydak-
tyczną i organizacyjną. Senat przyjął uchwałę w sprawie powołania Uniwersyteckiego Centrum 
Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (połączonego z Mię-
dzywydziałowymi Studiami Ochrony Środowiska) i zmiany nazwy kierunku studiów „Ochrona 
środowiska” na „Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska”. 

Dziekan w imieniu władz Wydziału i Samorządu Studentów podziękował pracownikom 
za udział w aukcji charytatywnej i Wigilii Wydziałowej, które odbyły się w dniu 20 XII 2017 r. 

Dziekan wyraził podziękowanie za zgłoszone opinie na temat nowej struktury organiza-
cyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że władze dziekańskie wysłały w grudniu 2017 r. 
pismo do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, zawierające odwołanie od decyzji w sprawie 
ograniczenia na czas nieokreślony uprawnień Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o Ziemi w dyscyplinie 
geografia. Odwołanie zostanie rozpatrzone na posiedzeniu Prezydium CK w dniu 29 I 2018 r. 

Dziekan podał do wiadomości, że Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów skierowała do 
Kancelarii Prezydenta RP wniosek o nadanie dr. hab. Piotrowi Wernerowi, prof. UW tytułu na-
ukowego profesora. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powiadomił, że dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK przy-
sługuje prawo złożenia odwołania do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów od decyzji Rady 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie umorzenia postępowania o nadanie tytu-
łu profesora. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
nawiązał współpracę z Wydziałem Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki War-
szawskiej. Pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy została dr Anna Zmarz. 

Dziekan poinformował, że od dnia 1 II br. funkcję Kierownika Sekcji Obsługi Projektów 
pełnić będzie mgr Urszula Nikitin.  

Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału mgr U. Nikitin zachęcała do składania wnio-
sków projektowych i korzystania z pomocy pracowników SOP. 

Dr S. Dudek-Mańkowska podała do wiadomości, że Wydział Geografii i Studiów Regio-
nalnych uzyskał dofinansowanie w kwocie 135 tys. zł z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW 
na realizację projektu „Wdrożenie systemu zintegrowanych obserwacji środowiskowych do pro-
gramu zajęć prowadzonych przez WGSR UW”.  Dofinansowanie pozwoli na zakup automatycz-
nej stacji pomiarowej do Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego. 

Prodziekan powiadomiła, że trwają prace nad projektem współpracy z Uniwersytetem 
Młodego Odkrywcy. Wniosek opracowują: dr Bożena Kicińska, mgr Jerzy Lechnio, mgr Urszula 
Nikitin. Ponadto władze dziekańskie podejmują starania o rozwój współpracy Wydziału ze szko-
łami. 

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała o przebiegu przygotowań do Kongresu Geogra-
fii Polskiej, który odbędzie się na Wydziale w dniach 12-14 IV br. W ostatnim dniu Kongresu 
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zostanie przeprowadzony m.in. finał konkursu wiedzy geograficznej, który organizują dr Bożena 
Kicińska i dr Wojciech Pokojski. Pracownicy proszeni są o zgłaszanie propozycji warsztatów, 
wycieczek, konkursów przewidzianych w ostatnim dniu Kongresu oraz o czynny udział w obsłu-
dze tych wydarzeń. 

Prodziekan zakomunikowała, że na Wydziale trwają prace nad sporządzeniem planu 
zamówień publicznych na 2018 r. (w tym zakresie z jednostkami współpracuje mgr J. Lechnio) 
oraz sprawozdań z działalności w 2017 r. – wydziałowego, do Rektora UW, do systemu POLON 
i do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z wykorzystania środków BST). kierownicy 
jednostek będą proszeni o przekazanie do 15 II br. brakujących informacji. Ponadto Prodziekan 
zaapelowała o uzupełnienie kart aplikacji produktu, będącego wynikiem badań naukowych lub 
prac rozwojowych w 2017 r.                       

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zachęcał do utrzymania bardzo dobrego wyniku w zakresie 
wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Prodziekan zapowiedział, że wkrótce rozpocznie się 
sporządzanie planów urlopowych na 2018 r. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW poinformował, że do 5 II br. można zgłaszać kierownictwu 
Uniwersytetu Otwartego UW propozycje zajęć na III trymestr roku akademickiego 2017/2018. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że do 29 I br. należy wpisać oceny                         
z przedmiotów kończących się zaliczeniem. Po tym terminie system USOS zostanie zamknięty. 

Prodziekan podkreśliła, że w sesji egzaminacyjnej odbywają się wyłącznie egzaminy. 
Zgodę na przeprowadzenie zaliczenia uzyskał jedynie dr Tomasz Zaborowski – w przypadku 
przedmiotu, który na jednym kierunku studiów kończy się egzaminem, a na drugim – zalicze-
niem.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Pełnomocnik Dziekana ds. USOS – 
mgr J. Skrzypczuk zamieścił na wydziałowej stronie internetowej nowe programy I roku studiów 
II stopnia, obowiązujące od roku akademickiego 2018/2019. Programy zostały zweryfikowane 
wspólnie z kierownikami specjalności. Kierownicy zakładów i osoby prowadzące zajęcia są pro-
szone o zapoznanie się z nowymi programami i zgłaszanie ewentualnych uwag. 

Prodziekan uprzedziła, że niedługo rozpoczną się prace nad obsadą zajęć dydaktycz-
nych przewidzianych na rok akademicki 2018/2019. Za obsadę zajęć na studiach II stopnia od-
powiadają kierownicy specjalności lub kierownicy jednostek, a na studiach I stopnia – Prodzie-
kan ds. Studenckich. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podziękowała za przekazanie zweryfikowanych zagadnień 
obowiązujących na egzaminie licencjackim. Propozycje zmian są jeszcze przyjmowane. Zwery-
fikowany wykaz zagadnień zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału na począt-
ku semestru letniego. 

Prodziekan poinformowała, że Wydział Geografii i Studiów Regionalnych zgłosił akces 
do systemu POWER, co stwarza możliwość dostosowania programów studiów II stopnia. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że lutym i marcu br. odbędą się 
egzaminy dyplomowe osób, które uzyskały wznowienie studiów na semestr zimowy roku aka-
demickiego 2017/2018. Egzaminy zostaną przeprowadzone w dwóch terminach: 19-22 lutego           
(prace dyplomowe należy złożyć do 12 lutego) oraz 26-29 marca (prace należy złożyć do                 
15 marca). Osoby, które nie dotrzymają terminu złożenia prac, zostaną skreślone z listy studen-
tów.  

Prodziekan zaapelowała o sprawdzanie w Dziekanacie statusu osób zgłaszających się  
z ukończonymi pracami dyplomowymi. Zgodnie z Regulaminem Studiów wznowienia etapu stu-
diów są udzielane od nowego roku akademickiego, a tylko w wyjątkowych przypadkach – od 
semestru letniego. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Samorząd Studentów WGSR z powodu 
braku quorum nie mógł podjąć uchwały w sprawie proponowanej wysokości opłat za usługi 
edukacyjne dla studentów studiujących na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku 
akademickim 2018/2019.  

Wobec braku wymaganej akceptacji Samorządu Studentów prof. dr hab. M. Jędrusik za-
proponował wykreślenie punktów 7 i 8 z porządku obrad. 
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych 
uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 0)            
wyraziła zgodę na wykreślenie wymienionych punktów z porządku obrad. 
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Mgr K. Rucińska zakomunikowała, że wkrótce nastąpi zakończenie prac remontowych  
w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym. 

Dyrektor podała do wiadomości, że w semestrze letnim w środy i piątki sala 121 będzie 
wyłączona z zajęć dydaktycznych, co umożliwi przeprowadzanie zebrań, posiedzeń komisji, 
egzaminów doktorskich. 
 
 
Ad 4. 
 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-
finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2017 r. oraz prowizorium budżeto-
we na 2018 r. (załącznik nr 1 – plan rzeczowo-finansowy).  
 Prodziekan poinformowała, że władze dziekańskie, przygotowując prowizorium budże-
towe na bieżący rok, założyły jego realizację na poziomie połowy wykonania planu rzeczowo-
finansowego z 2017 r. Opracowanie dokumentu było bardzo trudne, ponieważ wysokość środ-
ków budżetowych przyznanych Uniwersytetowi Warszawskiemu na 2018 r. i sposób ich podzia-
łu będzie znana w połowie roku. Ponadto część wydziałowych płatności przypada na pierwszą 
połowę roku, a część – na drugą.  
 Trudna sytuacja finansowa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych nie wynika ze 
wzrostu wydatków (od 2015 r. utrzymują się one na podobnym poziomie), ale z trzech proble-
mów: niższej niż ubiegłoroczna dotacji budżetowej, niskich przychodów własnych, nie zmniej-
szających się kosztów utrzymania. 
 Wynik finansowy na koniec 2017 r. okazał się ujemny i wyniósł –326 tys. zł. Zakładano 
deficyt na poziomie 500 tys. zł, ale Wydział uzyskał ze środków rektorskich dotację celową                  
w wysokości 150 tys. zł na remont prowadzony w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym.  
 W 2017 r. działalność dydaktyczna finansowana ze środków budżetowych przyniosła 
deficyt na poziomie 446 tys. zł. Dotacja budżetowa, przekraczająca 10,7 mln zł, została prze-
znaczona głównie na wynagrodzenia (ponad 10,4 mln). Koszty utrzymania budynku Wydziału                
i MOG wyniosły 255 tys. zł. 
 Prodziekan podała do wiadomości, że w związku z przyznaną Wydziałowi kategorią B 
dotacja budżetowa w 2018 r. będzie niższa o 7-8% od ubiegłorocznej (tzn. o ok. 800 tys. zł). 
 Koszty ponoszone przez Wydział obejmą m.in.: tzw. trzynastkę, nagrody jubileuszowe, 
nagrody Rektora UW, koszty utrzymania, bieżące remonty sal dydaktycznych, opłaty za media, 
wynajem sal dydaktycznych. 
 Przychody własne Wydziału (środki pozabudżetowe) pochodzą głównie z opłat za usługi 
edukacyjne na studiach niestacjonarnych. W 2017 r. bilans działalności dydaktycznej finanso-
wanej z przychodów własnych był dodatni i wyniósł ponad 5 tys. zł. Na bieżący rok planowany 
jest również bilans dodatni, na poziomie ok. 74 tys. zł. 
 Dr S. Dudek-Mańkowska zapowiedziała, że władze dziekańskie będą kontynuować dzia-
łania zmierzające do poprawy trudnej sytuacji finansowej Wydziału. Działania te obejmą m.in.: 
wstrzymanie dofinansowania organizacji konferencji naukowych, rozszerzenie działalności ko-
mercyjnej w zakresie studiów podyplomowych, podejmowanie inicjatyw prowadzących do 
zwiększenia przychodów własnych (ekspertyzy, wdrożenia, organizacja szkoleń i warsztatów). 
Władze Wydziału apelują do pracowników o składanie jak największej liczby wniosków na pro-
jekty indywidualne i zespołowe. Wprowadzone zostaną zmiany obciążeń dydaktycznych pra-
cowników, które umożliwią ograniczenie liczby godzin ponadwymiarowych (jest to konieczne 
m.in. ze względu na 2-3-krotny wzrost w bieżącym roku stawek opłat za nadgodziny). Oszczęd-
ności obejmą także koszty praktyk. Władze Wydziału liczą na wpływy z organizacji Kongresu 
Geografii Polskiej w kwietniu br. (wprowadzona opłata w wysokości 50 zł za udział w spotkaniu 
absolwentów wynika z braku dofinansowania wydarzenia). 
 Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że przedstawione prowizorium budżetowe za-
kłada na koniec 2018 r. wynik finansowy na poziomie –667 tys. zł. Prodziekan, nawiązując do 
prowadzonych prac nad planem rzeczowo-finansowym i planem zamówień publicznych, uprze-
dziła, że wobec konieczności wprowadzenia oszczędności należy liczyć się z odmową sfinan-
sowania niektórych wydatków planowanych przez poszczególne jednostki (np. zakupu tonerów 
do małych drukarek, w związku z zapowiedzianym zakupem urządzeń wielofunkcyjnych).       
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 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że przedstawiona trudna sytuacja finansowa Wy-
działu jest bezpośrednim skutkiem uzyskania kategorii B. Dziekan przypomniał, że dotacja bu-
dżetowa będzie co roku znacznie się zmniejszać, natomiast dotacje celowe są źródłem niepew-
nym i sporadycznym. Władze Wydziału starają się poprzez racjonalne działania zrównoważyć 
budżet (a przynajmniej nie powiększać deficytu), aby uniknąć konieczności podjęcia planu na-
prawczego  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zarządził głosowanie nad wnioskiem w sprawie przyjęcia pro-
wizorium budżetowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na 2018 r. 
 W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 35 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 35; nie – 0; wstrzymuję się – 0) przyjęła prowizorium budżetowe. 
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 1/2018). 
 
 
Ad 5. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW poinformował o zmianie zasad rozliczania kosztów autor-
skich. 
 Zmienione przepisy dotyczą m.in. dziedzin, w których osoby zatrudnione mogą potrącać 
50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Wśród osób uprawnionych wymienieni są pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni, natomiast brakuje informacji dotyczącej pracowników nauko-
wych i pracowników dydaktycznych. Władze Uniwersytetu Warszawskiego wystąpiły do Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprecyzowanie przepisów w tej sprawie. 
 Prorektor UW ds. Kadrowych i Polityki Finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki wyja-
śnił, że władze Uczelni zamierzają wprowadzić na wiosnę br. jednolity system obliczania pro-
centowego udziału kosztów uzyskania przychodów. Do tej pory, w okresie przejściowym, pra-
cownicy (także naukowi i dydaktyczni) sami deklarują wysokość procentowego udziału (władze 
Wydziału akceptują złożone deklaracje) i sami ponoszą odpowiedzialność przed Urzędem 
Skarbowym. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał, że od bieżącego roku Uniwersytet Warszawski 
nie dokonuje przed Urzędem Skarbowym rozliczeń podatkowych pracowników uzyskujących 
przychody z jednego miejsca pracy, czyli UW. Rozliczeń dokonują sami podatnicy lub na ich 
wniosek – Urząd Skarbowy. 
 
 
Ad 6. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Rady Wydziału 
prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił założenia zaproponowanych przez władze dziekańskie 
zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. W odpowiedzi 
na prośbę Dziekana zgłoszono kilka uwag dotyczących planowanej reorganizacji. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW poinformował, że władze dziekańskie proponują wprowa-
dzenie 3-stopniowej struktury organizacyjnej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
Pierwszym stopniem struktury będzie Wydział, którego funkcjonowanie jest uwarunkowane 
określoną liczbą profesorów tytularnych (WGSR spełnia to kryterium). Drugi stopień struktury 
stanowiłyby katedry (obecnie na tym poziomie, wymagającym ujednolicenia, funkcjonuje: Kate-
dra Geografii Fizycznej, 2 instytuty oraz podlegający bezpośrednio Dziekanowi zakład i pra-
cownia). Katedry koordynowałyby proces dydaktyczny na studiach II stopnia (studia I stopnia 
pozostałyby w gestii Prodziekana ds. Studenckich). Każda z katedr prowadziłaby 1-2 specjalno-
ści magisterskie. 

Zespół Dziekański przedstawił do rozważenia 2 warianty systemu katedralnego. W wa-
riancie A zaproponowano 6 katedr (ich nazwy są umowne): Katedrę Geografii Fizycznej, Kate-
drę Systemów Informacji Przestrzennej, Katedrę Rozwoju i Polityki Lokalnej, Katedrę Geografii 
Miast i Planowania Przestrzennego, Katedrę Geografii Regionalnej i Politycznej, Katedrę Geo-
grafii Turystyki i Rekreacji. W wariancie B byłoby 5 katedr, ponieważ dwie ostatnie katedry zo-
stałyby połączone w Katedrę Geografii Regionalnej, Politycznej i Turystyki. 

Władze dziekańskie uznały za celowe wprowadzenie trzeciego stopnia struktury organi-
zacyjnej, który koordynowałby badania naukowe. Zaproponowano powołanie na tym poziomie 
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zespołów badawczych, zamiast zakładów. Przedstawiono do rozważenia 2 warianty poziomu 
badawczego. W wariancie A (inspirowanym rozwiązaniem przyjętym na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki UW) nie byłoby formalnej struktury. Każdy zatrudniony byłby pracowni-
kiem jednej z katedr i realizowałby temat badawczy lub mikrogrant. W wariancie B założono, że 
część pracowników pozostawałaby poza strukturą, ale w katedrze. W ramach katedr funkcjo-
nowałyby: pracownie – grupy badawcze (realizujące temat badawczy, np. w ramach BST), pra-
cownie – laboratoria, pracownie – ośrodki. Kryterium powołania pracowni byłoby realizowanie 
konkretnego tematu badawczego przez zespół co najmniej 3-osobowy (np. dwóch pracowników 
i jednego doktoranta).   
 Prof. dr hab. M. Jędrusik, uzupełniając informacje na temat proponowanej reorganizacji 
Wydziału, dodał, że na poziomie badawczym w wariancie B możliwe jest istnienie zakładu, o ile 
będzie to jednostka odpowiednio liczna i skoncentrowana wokół wspólnego tematu badawcze-
go. Celem wprowadzenia poziomu badawczego jest maksymalne zwiększenie efektywności 
badań naukowych. W związku z obniżeniem liczby N zmniejszeniu ulegną wydziałowe środki 
BST, które zostaną przyznane tylko na konkretne tematy badawcze. Badania naukowe będą 
finansowane głównie z grantów zewnętrznych. 
 Dziekan zapowiedział, że w lutym br. Rada Wydziału będzie kontynuować dyskusję nad 
nową strukturą organizacyjną Wydziału, a w marcu podejmie decyzję w tej sprawie. Nowa struk-
tura będzie obowiązywać od roku akademickiego 2018/2019. Wprowadzenie nazwy „pracow-
nia” pozwoli na zminimalizowanie zmian w Regulaminie WGSR. 
 W dyskusji na temat proponowanych zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Geo-
grafii i Studiów Regionalnych głos zabrali: dr hab. B. Lisocka-Jaegermann, prof. dr hab.                        
M. Jędrusik, prof. dr hab. P. Swianiewicz, dr hab. M. Solarz, prof. UW, dr hab. M. Skoczek, prof. 
UW, prof. dr hab. A. Lisowski, dr hab. E. Smolska, prof. UW, dr hab. W. Dziemianowicz, prof. 
UW, dr D. Rucińska, dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW, dr S. Dudek-Mańkowska.   
 Dr hab. B. Lisocka-Jaegermann spytała, czy osoby realizujące w danej pracowni – gru-
pie badawczej grant interdyscyplinarny mogą być pracownikami różnych katedr. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że umożliwia to jedno z założeń projektu struktury or-
ganizacyjnej. Każdy pracownik Wydziału musi być członkiem jednej z katedr, koordynujących 
proces dydaktyczny. Pracownie – zespoły badawcze mogą być tworzone wewnątrz jednej kate-
dry lub składać się z pracowników różnych katedr. Pracownie będą zatem włączone w działal-
ność katedry lub będą podlegać w zakresie badawczym bezpośrednio Prodziekanowi ds. na-
ukowych. Dziekan przypomniał, że na Wydziale pojawił się już międzyjednostkowy grant inter-
dyscylinarny. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz, odnosząc się do założeń trzeciego poziomu struktury orga-
nizacyjnej Wydziału, uznał, że zwolennik braku formalnej struktury (poniżej poziomu katedry) 
nie oznacza osoby, która woli pracować indywidualnie, a nie w zespole. Zdaniem Profesora, 
realizacja różnych projektów w zmieniających się zespołach powoduje, że przypisanie do kon-
kretnej pracowni będzie sztuczne, pozbawione celu. Warto zatem poniżej poziomu katedr do-
puścić pewną dowolność (w obrębie katedry może funkcjonować pracownia, ale nie musi). Pro-
fesor stwierdził, że nierealny byłby podział na pracownie w obecnym Zakładzie Rozwoju i Poli-
tyki Lokalnej, który realizuje 7 projektów badawczych, a niektórzy pracownicy pracują równole-
gle przy kilku projektach. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że wariant B przewiduje, iż podział na pracownie nie 
będzie obowiązkowy. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW dodał, że wariant A poziomu badawczego stanowi pewne 
uproszczenie, zakładające, że nie ma formalnej struktury i wszyscy pracownicy działają nieza-
leżnie. Na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW można pracować indywidualnie 
lub skupiać się wokół konkretnych tematów badawczych.   

Dr hab. M. Skoczek, prof. UW podkreśliła, że na Uniwersytecie Warszawskim prowa-
dzona jest połączona działalność naukowa i dydaktyczna. W związku z tym Profesor uważa za 
niezrozumiałą propozycję oddzielenia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych badań 
naukowych od dydaktyki. Ponadto struktura organizacyjna Wydziału (instytuty, katedry, zakłady) 
przewiduje pewien czas trwania, a nie częste zmiany. Dyskutantka aprobuje utworzenie syste-
mu katedr, ale bez rozdzielania dydaktyki i badań naukowych. Należy uwzględnić różny czas 
realizacji poszczególnych projektów. Zdaniem Profesor, nie należy powoływać się na przykład 
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WMIM UW, ponieważ tam system bez stałej struktury organizacyjnej istnieje od lat. Społecz-
ność WGSR jest natomiast przyzwyczajona do stałej struktury. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że przedstawiony projekt nie zakłada oddzielenia 
badań naukowych od dydaktyki, skoro poza wyjątkowymi przypadkami międzywydziałowych 
grup interdyscyplinarnych każdy zakład lub pracownia będzie stanowić część katedry. Dziekan 
uznał, że jedną z barier rozwoju i skuteczności działania Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych było przywiązanie do struktur długotrwałych. Na przykład we Francji tworzy się zespoły 
badawcze na czas trwania projektu, a następnie powołuje się inne. Sprzyja to wzrostowi efek-
tywności działania. Dziekan przypomniał, że głównym celem Wydziału jest podwyższenie kate-
gorii naukowej poprzez rozwój działalności badawczej oraz zwiększenie liczby publikacji i gran-
tów. 

Prof. dr hab. A. Lisowski, aprobując przedstawiony projekt, wyraził zrozumienie dla dzia-
łań Zespołu Dziekańskiego. Na Uniwersytecie Warszawskim łączy się działalność naukową                   
i dydaktyczną, ale należy osiągnąć główny cel restrukturyzacji Wydziału, którym jest aktywizacja 
badań. Zdaniem Profesora, pracownia stanowi substytut zakładu. Środki BST będą przyznawa-
ne na działalność grup badawczych (realizację projektów), a nie katedr. Dyskutant uznał pra-
cownie za zbędne i wypowiedział się za powołaniem grup badawczych, które pozwolą na akty-
wizację badań. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że przedmówca bardzo dobrze zrozumiał intencje 
działania Zespołu Dziekańskiego. Dziekan wyjaśnił, że w Regulaminie Wydziału jest wymienio-
na pracownia, a nie ma zdefiniowanej grupy badawczej. Pracownie mogą być zatem powoły-
wane lub odwoływane. 

Dr hab. E. Smolska, prof. UW wypowiedziała się za formalnym utrzymaniem w struktu-
rze organizacyjnej Wydziału laboratorium (i osoby odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie                        
i sprzęt badawczy), powołując się na działalność Laboratorium Analiz Środowiskowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że laboratorium będzie podlegać bezpośrednio Pro-
dziekanowi ds. naukowych.  

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW uznał, że skoro środki finansowe nie są przyzna-
wane katedrom, a na badania naukowe, warto rozważyć potrzebę powierzenia katedrom koor-
dynowania dużych projektów badawczych zamiast dydaktyki. Profesor zaproponował, aby 
sprawami dydaktycznymi związanymi ze studiami II stopnia kierowała jedna osoba (podobnie 
jak Prodziekan ds. Studenckich odpowiada za studia I stopnia). Wówczas katedry mogłyby sku-
pić się na aktywizacji dużych obszarów działalności naukowo-badawczej, na której prowadzenie 
uzyskałyby finansowanie. Mniejsze projekty mogłyby być realizowane przez zespoły badawcze. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że pomysły dotyczące restrukturyzacji Wydziału 
można było zgłaszać do 15 I br. 

Dr D. Rucińska spytała o możliwość działania pracowni złożonej z trzech pracowników 
wobec wymogu powołania do tej jednostki doktoranta.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że udział doktoranta przy realizacji projektu nie jest 
obowiązkowy. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW poinformował, że pracownicy Katedry Geografii Fi-
zycznej na zorganizowanym w dniu 11 I br. zebraniu wypowiedzieli się za utrzymaniem dotych-
czasowej struktury zakładowej. W przypadku geografii fizycznej można łatwo wyznaczyć grani-
ce między poszczególnymi naukami, a zatem i zakres działania zakładów. Dyskusja dotycząca 
struktury organizacyjnej będzie kontynuowana na następnych zebraniach Katedry. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zapewnił, że zapoznał się z wnioskami z przebiegu spotkania. 
Dziekan wyjaśnił, że zakład może istnieć w strukturze Wydziału, jeśli pracownicy wyrażą taką 
wolę i będzie to uzasadnione merytorycznie i kadrowo. 

Dr S. Dudek-Mańkowska podkreśliła, że środki BST nie będą przyznawane katedrom 
(podobnie jak obecnie nie są przyznawane instytutom), ale na konkretne tematy realizowane              
w ramach pracowni lub zespołów badawczych (tak jak obecnie – na tematy realizowane w ra-
mach zakładów). Obsługa procesu dydaktycznego będzie finansowana ze środków centralnych. 

Dziekan zamknął dyskusję i zapowiedział jej kontynuację na następnym posiedzeniu 
Rady Wydziału. 
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Ad 9. 
 
 Kierownik Studiów Doktoranckich WGSR – dr hab. U. Somorowska, prof. UW zgłosiła 
wniosek o zatwierdzenie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów – cudzoziem-
ców studiujących na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na zasadach odpłatności                    
w roku akademickim 2018/2019. Proponowana opłata jednorazowa za odbywanie studiów dok-
toranckich wyniesie 200 Euro, a opłata za rok akademicki – 5000 Euro. Kierownik Studiów Dok-
toranckich wyjaśniła, że wysokości opłat nie uległy zmianie w porównaniu z obowiązującymi     
w roku akademickim 2017/2018. 
 Zaproponowane stawki opłat zostały zaakceptowane przez Samorząd Doktorantów 
WGSR. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięły udział 32 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 32; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
zatwierdziła zaproponowane stawki opłat. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 2/2018). 
 
 
Ad 10.1. 
 
 Promotor – dr hab. Ewa Smolska, prof. UW pozytywnie zaopiniowała ukończoną roz-
prawę doktorską mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej pt. „Fazy osadnicze na obszarze zlewni 
Węgierki w czasach prehistorycznych i wczesnohistorycznych oraz ich zapis w środowisku sto-
kowym i rzecznym”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej. Dziekan podał do wiadomości, że               
Komisja ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzen-
tów: dr hab. Iwonę Hildebrandt-Radke, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i prof. dr. hab. 
Przemysława Urbańczyka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). 
 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. Iwonę Hildebrandt-Radke, prof. UAM na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr                   
Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej. 
 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. Przemysława Urbańczyka na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr                
Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej. 
 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. Andrzej Harasimiuk, 
3. dr hab. Irena Tsermegas, 
4. dr hab. Maciej Dłużewski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Zawadzkiej-
Pawlewskiej, dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. prze-
wodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję za-
akceptowała.  
(załącznik nr 4 – Uchwała nr 3/2018). 
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Ad 10.2. 
 
 Promotor – dr hab. Ewa Smolska, prof. UW pozytywnie zaopiniowała ukończoną roz-
prawę doktorską mgr Emilii Bali pt. „Dynamika holoceńskich procesów fluwialnych w świetle 
badań sedymentologicznych na przykładzie Liwca”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr Emilii Bali. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała na recenzentów: dr. hab. Jacka 
Szmańdę, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie                  
i prof. dr. hab. Wacława Florka Akademia Pomorska w Słupsku). 
 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. Jacka Szmańdę, prof. UP im. KEN w Krakowie na recenzenta rozprawy dok-
torskiej mgr Emilii Bali. 
 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. Wacława Florka, prof. AP w Słupsku na recenzenta rozprawy doktorskiej 
mgr Emilii Bali. 
 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. Andrzej Harasimiuk, 
3. dr hab. Irena Tsermegas, 
4. dr hab. Maciej Dąbski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Emilii Bali, dopusz-
czenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktorskich                    
z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała.  
(załącznik nr 5 – Uchwała nr 4/2018). 
 
 
Ad 10.3. 
 
 Promotor – dr hab. Jacek Pasławski, prof. UW pozytywnie zaopiniował ukończoną roz-
prawę doktorską mgr Anny Markowskiej pt. „Użyteczność kartograficznych anamorfoz                     
powierzchniowych”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów roz-
prawy doktorskiej mgr Anny Markowskiej. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. prze-
wodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zaproponowała na recenzen-
tów: dr hab. Wiesławę Żyszkowską , prof. Uniwersytetu Wrocławskiego i dr. hab. Andrzeja 
Czernego, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 
1) wyznaczyła dr hab. Wiesławę Żyszkowską , prof. UWr. na recenzenta rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Markowskiej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 
1) wyznaczyła dr. hab. Andrzeja Czernego, prof. UMCS na recenzenta rozprawy doktorskiej 
mgr Anny Markowskiej. 
 Następnie Dziekan zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego zespołu egzaminacyj-
nego. 
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 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, Rada 
Wydziału jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 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. Joanna Angiel, 
3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 
4. dr hab. Piotr Werner, prof. UW. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Anny Markowskiej, 
dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktor-
skich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję 
zaakceptowała.  
(załącznik nr 6 – Uchwała nr 5/2018). 
 
 
Ad 10.4. 
 

Przewodniczący Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej – dr 
hab. A. Magnuszewski, prof. UW przedstawił informację na temat rozprawy doktorskiej mgr. 
Prakasha Madhava Nimbalkara pt. „Optimal HySpex band selection for roof classification                
determined from supervised classifier efficiency”. 

Przewodniczący Komisji podał do wiadomości, że wpłynęły obie recenzje rozprawy, 
przygotowane przez wyznaczonych przez Radę Wydziału recenzentów: prof. dr. hab. Jerzego 
Cierniewskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) i dr. hab. inż. Przemysława Kupidurę (Po-
litechnika Warszawska). Prof. dr hab. J. Cierniewski zakończył recenzję pozytywną konkluzją, 
natomiast dr hab. inż. P. Kupidura wnioskował o nie dopuszczenie rozprawy do dalszych eta-
pów postępowania doktorskiego. 

Komisja ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zebrała się na posie-
dzeniu w dniu 9 I 2018 r. Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję nad sugestią zawartą                
w recenzji dr. hab. inż. P. Kupidury, iż rozprawa może zostać poprawiona przez autora. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja większością głosów poparła wniosek 
o skierowanie rozprawy doktorskiej mgr. Prakasha Madhava Nimbalkara do autora do poprawy, 
a następnie przedstawienie poprawionej wersji obu recenzentom do recenzji.  

Rada Wydziału przyjęła informację do akceptującej wiadomości.  
 
 
Ad 11. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że rozpatrywane na dzisiejszym posiedzeniu Rady 
Wydziału sprawy osobowe nie dotyczą nowych zatrudnień, lecz mają charakter uzgodnionych            
z władzami rektorskimi działań, zmierzających do zmniejszenia liczby pracowników naukowo-
dydaktycznych (liczby N) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW dodał, że w przedłużenie zatrudnienia na tym samym sta-
nowisku nie wymaga ogłaszania konkursu, a jedynie powołania Komisji. Przeniesienie ze sta-
nowiska naukowo-dydaktycznego na stanowisko dydaktyczne również nie wymaga ogłaszania 
konkursu, a jedynie pozytywnego zaopiniowania przez Radę Wydziału. 
 
 
Ad 11.1.1.a. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
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 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 34 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie 
konkursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych. 

 
 

Ad 11.1.1.b. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 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) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie kon-
kursu na zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 

 
 

Ad 11.1.2. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 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) 
wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie kon-
kursu na zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 

 
 

Ad 11.1.3. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 32 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 32; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie 
konkursu na zatrudnienie na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regio-
nalnych. 

 
 

Ad 11.1.4.a. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 33 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 33; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie 
konkursu na zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych. 
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Ad 11.1.4.b. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisku 
starszego wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 34 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 31; nie – 1; wstrzymuję 
się – 2) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłosze-
nie konkursu na zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy na Wydziale Geografii                     
i Studiów Regionalnych. 
(załącznik nr 7 – Uchwała nr 6/2018). 

 
 

Ad 11.2. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie  
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych dwóch adiunktów. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. dr hab. Piotr Werner, prof. UW – przewodniczący, 
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW, 
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 
4. dr Izabela Gołębiowska,  
5. dr inż. Agata Hościło (Instytut Geodezji i Kartografii).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Piotr Werner, prof. UW (przewodniczący)   31   0     1  
2. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW     32   0     0  
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW      32   0     0  
4. dr Izabela Gołębiowska           32   0     0  
5. dr inż. Agata Hościło        31   0     1   
 Następnie dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii 
w sprawie  powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych: asystenta, wykładowcy i dwóch starszych wykładowców. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
4. dr Tomasz Wites,  
5. dr Daniel Przastek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (przewodniczący)   32   0     0  
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski      32   0     0  
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski       32   0     0  
4. dr Tomasz Wites            32   0     0  
5. dr Daniel Przastek         31   0     1   
(załącznik nr 8 – Uchwała nr 7/2018). 

 
 

Ad 11.3. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie  
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr Anny Dąbrowskiej na stano-
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wisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW – przewodniczący, 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 
4. dr Katarzyna Szmigiel-Rawska,  
5. dr Daniel Przastek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW (przewodniczący)  32   0     0  
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski      32   0     0  
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski       32   0     0  
4. dr Katarzyna Szmigiel-Rawska          32   0     0  
5. dr Daniel Przastek         32   0     0   
(załącznik nr 9 – Uchwała nr 8/2018). 
 
 
Ad 11.4. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie  
powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr. Tomasza Zaborowskiego na 
stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie od           
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Mirosława Czerny – przewodnicząca, 
2. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, 
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka, 
4. dr Dorota Mantey,  
5. dr Daniel Przastek (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Mirosława Czerny (przewodnicząca)   32   0     0  
2. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW    32   0     0  
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka       32   0     0  
4. dr Dorota Mantey            32   0     0  
5. dr Daniel Przastek         32   0     0   
(załącznik nr 10 – Uchwała nr 9/2018). 
 
 
Ad 11.5. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
przeniesienia dr. hab. Andrzeja Harasimiuka na stanowisko starszego wykładowcy na pełny etat 
od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 27; nie – 1; wstrzymuję się – 4) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przeniesienia dr. hab. Andrzeja Harasimiuka na stanowisko starszego wykładowcy 
na pełny etat od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 11 – Uchwała nr 10/2018). 
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Ad 11.6. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
przeniesienia dr hab. Ireny Tsermegas na stanowisko starszego wykładowcy na pełny etat od            
1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 27; nie – 1; wstrzymuję się – 4) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przeniesienia dr hab. Ireny Tsermegas na stanowisko starszego wykładowcy na peł-
ny etat od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 11/2018). 

 
 

Ad 11.7. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
przeniesienia dr. hab. Waldemara Wilka na stanowisko starszego wykładowcy na pełny etat od 
1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 32 osoby, Rada 
Wydziału większością głosów (tak – 28; nie – 1; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytywną opinię 
w sprawie przeniesienia dr. hab. Waldemara Wilka na stanowisko starszego wykładowcy na 
pełny etat od 1 IX 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 13 – Uchwała nr 12/2018). 

 
 

Ad 12. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 19 XII 2017 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 32 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 32; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) przyjęła protokół. 
 
 
Ad 13. 
 
 Prof. dr hab. J. Makowski spytał o możliwość powielenia testów egzaminacyjnych wobec 
przedłużającej się procedury zakupu na Wydział dużych drukarek. Mgr K. Rucińska poinformo-
wała, że w tej sprawie można zwracać się do mgr Agaty Korzenieckiej. 
 Dr hab. M. Durydiwka spytała, czy władze dziekańskie rozważały możliwość zakupu 
urządzenia do przeprowadzania głosowań, w celu usprawnienia posiedzeń Rady Wydziału                   
i oszczędności papieru. Prof. dr hab. M. Jędrusik odpowiedział, że ze względu na wysoki koszt 
urządzenia (40 tys. zł) i trudną sytuację finansową Wydziału zakup nie jest obecnie możliwy. 
 Mgr K. Rucińska zakomunikowała, że wobec dotychczasowego braku zgłoszeń nadal 
przyjmowane są propozycje zagospodarowania pomieszczenia opuszczonego przez „Adnan 
Café”. 
 Prof. dr hab. P. Swianiewicz zaproponował, aby przy rozpatrywaniu spraw dotyczących 
konkursów na zatrudnienie określać zakres każdego stanowiska. Ponadto Profesor zauważył, 
że w przypadku przeniesienia ze stanowiska adiunkta na stanowisko starszego wykładowcy                 
z dniem 1 września (a nie 1 października) osobom zainteresowanym zwiększy się wymiar            
pensum dydaktycznego o kilkanaście godzin. Prof. dr hab. M. Jędrusik zapewnił, że wszelkie 
zmiany kadrowe zostały uzgodnione z władzami Uczelni, a realizacja wyższego pensum będzie 
zapewniona. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


