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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 37 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) przyjęła porządek obrad. 

 
 

Ad 2. 
 

Dziekan poinformował, że w dniu 18 III br. zmarł prof. dr hab. Adolf Szponar – geo-
morfolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspomnienie o Profesorze wygłosił prof. dr hab.       
A. Richling. Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą ciszy. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publi-
kacje: „Studia nad regionalizacją fizycznogeograficzną Polski” współautorstwa prof. dr. hab. 
Andrzeja Richlinga, dr Ewy Malinowskiej i mgr. Jerzego Lechnio (Wyd. IGPZ PAN,                     
Warszawa 2018); „Geographia Polonica” pt. „Physico-Geographical Mesoregions of Poland: 
Verification and Adjustment of Boundaries on the Basis of Contemporary Spatial Data” 
współautorstwa prof. dr. hab. Andrzeja Richlinga, dr Ewy Malinowskiej i mgr. Jerzego                
Lechnio (Wyd. IGPZ PAN, Warszawa 2018); „Prace i Studia Geograficzne” – t. 63, z. 1 pod 
red. prof. dr. hab. Andrzeja Richlinga i mgr. Jerzego Lechnio (Wyd. WGSR UW, Warszawa 
2018). 
 Prof. dr hab. A. Richling wyjaśnił, że zaprezentowane publikacje ukazały się w związ-
ku z audytem krajobrazowym i są poświęcone zagadnieniom regionalizacji fizycznogeogra-
ficznej Polski. Dokonana modyfikacja regionalizacji prof. dr. Jerzego Kondrackiego została 
uzgodniona ze wszystkimi krajowymi ośrodkami geograficznymi. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik pogratulował dr hab. Małgorzacie Durydiwce współautor-
stwa artykułu pt. „The determinants of more responsible restaurant food choice in Poland” 
(za 40 punktów), który ukazał się w wersji elektronicznej czasopisma z listy A „Journal of 
Sustainable Tourism”. 
 Mgr K. Rucińska przedstawiła przygotowaną przez dr. Jarosława Suchożebrskiego 
prezentację na temat Kongresu Geografii Polskiej, który odbył się w dniach 12-14 IV br.                 
w ramach obchodów 100-lecia Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, 100-lecia Polskie-
go Towarzystwa Geograficznego i Dnia Geografa.    
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że Kongres został uznany przez władze Uni-
wersytetu Warszawskiego, liczne ośrodki geograficzne i inne instytucje za wielki sukces   
merytoryczny i organizacyjny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Dziekan stwierdził, 
że wysoki poziom tego udanego wydarzenia był możliwy dzięki pracy ogromnego zespołu 
organizacyjnego oraz licznemu udziałowi społeczności Wydziału w kongresowych obradach  
i imprezach towarzyszących jubileuszowym obchodom. 
 Dziekan złożył podziękowania za aktywność i zaangażowanie wszystkim organizato-
rom Kongresu, autorom referatów i posterów oraz osobom zapewniającym sprawny przebieg 
wydarzenia. Na szczególne wyróżnienie zasłużyli: dr Sylwia Dudek-Mańkowska, mgr Kinga 
Rucińska, dr Paulina Pokojska, dr Wojciech Pokojski, mgr Bożena Ogorzelska, dr Jarosław 
Suchożebrski, dr hab. Sylwia Kulczyk, dr Anna Dudek, dr Anna Dąbrowska, mgr Jerzy Lech-
nio, mgr Mariusz Porczek, mgr Marta Jankowska, prof. dr hab. Andrzej Richling, dr Tomasz 
Wites, dr hab. Bogdan Zagajewski, dr hab. Maciej Dąbski, prof. dr hab. Jerzy Makowski, dr 
hab. Marcin Solarz, prof. UW, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, mgr Jan Skrzypczuk, mgr 
Wojciech Doroszewicz, mgr Alicja Folbrier, mgr Agata Korzeniecka, p. Ewa Mierzwiak, mgr 
Joanna Papis, mgr Joanna Miętkiewska-Brynda, mgr Katarzyna Greń, mgr Michał Tomczuk, 
dr Michał Osowiec, mgr Ewa Pluta, mgr Agnieszka Gmiterek, p. Aneta Onyszczuk, mgr 
Magdalena Dobrowolska, mgr Agnieszka Berlińska, mgr Anna Kowalska, p. Anna Marchwiń-
ska-Sławińska, mgr Joanna Szczęsna, dr Paweł Kowalski, dr Jolanta Korycka-Skorupa, dr 
hab. Izabella Łęcka, dr Maciej Kałaska, mgr Paweł Cywiński, prof. dr hab. Andrzej Kowal-
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czyk, mgr Ada Górna, mgr Krzysztof Górny, dr Małgorzata Wojtaszczyk, dr Izabela Gołę-
biowska, dr Izabela Karsznia, dr Piotr Szwarczewski, dr Marlena Kycko, mgr Anita Sabat-
Tomala, dr Edwin Raczko, dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW, mgr Kamil Leziak, dr hab.  
Irena Tsermegas, dr Katarzyna Grabowska, mgr Tomasz Grabowski, dr Anna Jarocińska, dr 
Adriana Marcinkowska-Ochtyra, mgr Adrian Ochtyra, dr Piotr Kociszewski, dr hab. Artur Ma-
gnuszewski, prof. UW, mgr Tomasz Nowacki, dr hab. Mikołaj Madurowicz, p. Agnieszka  
Gaca, p. Michał Gaca, p. Michał Laskowski, p. Ewa Grzywacz, p. Jadwiga Pachulska,                  
p. Wiesława Piotrowska, p. Marzena Matera, p. Bogusława Włodarska, liczni studenci – wo-
lontariusze i doktoranci Wydziału.   
  Dr hab. J. Pasławski, prof. UW zaproponował rozważenie możliwości zamieszczenia 
na stronie internetowej Wydziału zdjęć z Kongresu wraz z komentarzem. 
 Dziekan zapewnił, że na wydziałowej stronie zostanie zamieszczona ta prezentacja 
oraz plansze składające się na kongresową wystawę. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że w bieżącym roku zakup licencji                   
ArcGIS został w całości sfinansowany ze środków uczelnianych i nie obciąży budżetu Wy-
działu. 
 Dziekan podał do wiadomości, że w dniu 12 IV br. Sekcja V Centralnej Komisji ds. 
Stopni i Tytułów pozytywnie rozpatrzyła odwołanie Wydziału Geografii i Studiów Regional-
nych dotyczące ograniczenia uprawnień Rady WGSR do nadawania stopni naukowych dok-
tora i doktora habilitowanego. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Prezydium CK. 
 Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego – mgr J. Lechnio powiadomił, że 
w Ośrodku zakończyły się oficjalne odbiory nowego budynku. Obecnie prowadzone są prace 
wykończeniowe na zewnątrz budynku, związane z renowacją schodów. W nowym budynku 
po wyposażeniu w meble znajdzie się 35 miejsc noclegowych dla studentów oraz pokoje dla 
pracowników. Obecnie negocjowane są warunki instalacji stacji automatycznej na terenie 
Ośrodka. Uzgodniono z władzami dziekańskimi, że laboratorium w starym budynku zostanie 
przystosowane do zajęć ze studentami i uczniami oraz do obsługi badań wydziałowych. Na 
terenie Ośrodka kontynuowane są wieloletnie pomiary zapylenia atmosfery. Planowane jest 
wznowienie pomiarów chemizmu opadów. Kierownik MOG zaprosił pracowników Wydziału 
do prowadzenia badań na terenie Ośrodka. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik stwierdził, że planowane przeniesienie większości zajęć 
terenowych do Murzynowa pozwoli na poprawę sytuacji finansowej Wydziału. 
 Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr 
Urszula Nikitin poinformowała, że władze Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przy-
stępują do negocjacji z Narodowym Centrum Nauki dotyczących realizacji projektu w ramach 
programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, mającego na celu rozbudzenie ciekawości po-
znawczej dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat oraz zapoznanie społeczności lokalnych z dzia-
łalnością uczelni. Dr Bożena Kicińska, mgr Jerzy Lechnio i mgr Urszula Nikitin opracowali 
projekt pt. „Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn – edukacja młodzieży w zakresie 
ochrony zasobów i walorów środowiska geograficznego i działań służących zrównoważone-
mu rozwojowi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej”.   
 Dr B. Kicińska przedstawiła założenia opracowanego projektu. Najważniejsza część 
projektu dotyczy organizacji zajęć terenowych dla młodzieży do 16 lat z sześciu wytypowa-
nych szkół. Zgodnie z kryteriami wyboru szkoły będą reprezentować różne regiony Mazow-
sza, w tym połowa – tereny wiejskie. Celem zajęć jest nauczenie młodzieży umiejętności 
postrzegania otaczającego środowiska oraz oceny korzystnych i niekorzystnych zjawisk. 
Zajęcia zakończy wykonanie opracowania podsumowującego. Obecnie autorzy projektu 
przygotowują odpowiedzi na pytania zawarte w przysłanym protokole. 
 Mgr U. Nikitin przedstawiła prezentację na temat aktywności pracowników i doktoran-
tów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie realizacji projektów naukowo-
badawczych. W ramach konkursu NCN Harmonia 9 finansowanie na 2 lata uzyskał projekt 
prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza pt. „Reformy terytorialne w Europie – międzynarodowa 
perspektywa porównawcza”. Zaakceptowany został projekt dr Marleny Kycko, wykonywany 
w ramach europejskiej współpracy naukowo-technicznej. W kwietniu br. złożono 2 wnioski 
projektowe do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2016 r. na Wydziale realizo-
wano 18 projektów, w 2017 r. – 23, a w pierwszym kwartale 2018 r. – 23. Głównie są to pro-
jekty finansowane przez NCN i MNiSzW (w tym 2 projekty z programu Horyzont 2020, kiero-
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wane przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza i dr. hab. Bogdana Zagajewskiego). W latach 
2015-2017 systematycznie wzrastała liczba składanych wniosków projektowych (w 2017 r. 
wyniosła ona 21). 

Mgr U. Nikitin zachęcała do: 
– zapoznania się z ofertą zamieszczoną na stronie internetowej Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej, prowadzącej nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski do 
programów dla naukowców i instytucji; 

– licznego udziału pracowników i doktorantów Wydziału w szkoleniu z zakresu ochrony wła-
sności intelektualnej, planowanym na 25 V br.; 

– kontaktu z Sekcją Obsługi Projektów, służącą pomocą przy opracowywaniu i składaniu 
wniosków projektowych; 

– składania przez doktorantów wniosków w konkursach NCN, m.in. Preludium. 
M. Anusz przekazała informację na temat kolejnej edycji inicjatywy „Ogarnij Gegrę”, 

która odbyła się w dniach 16-20 IV br. i skupiła ok. 700 uczestników. Przewodnicząca Samo-
rządu Studentów podziękowała wszystkim organizatorom wydarzenia oraz osobom, które 
wygłosiły wykłady (bardzo dobrze przyjęte przez słuchaczy). 

Mgr J. Skrzypczuk poinformował o przebiegu Dnia Otwartego Uniwersytetu War-
szawskiego, zorganizowanego 21 IV br. Stoisko Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych 
odwiedziło ok. 300 osób, a w spotkaniu z kandydatami na studia uczestniczyło ok. 100 zain-
teresowanych. Zorganizowane zostało także zwiedzanie budynku Wydziału i konkurs wiedzy 
geograficznej. Mgr J. Skrzypczuk podziękował za organizację wydarzenia: dr Marii Korotaj-
Kokoszczyńskiej, dr Paulinie Pokojskiej, mgr Monice Lisowskiej, dr Joannie Krukowskiej, dr. 
Wojciechowi Pokojskiemu, Maciejowi Podsiadłemu, Magdzie Anusz, Justynie Wojtkiewicz, 
Anicie Śmiałkowskiej, Robertowi Piątkowi, Cezaremu Ćwiekowi. 

Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że w dniach 30 IV – 6 V br. budynek Wydzia-
łu będzie zamknięty, w związku z dniami dziekańskimi (30 IV, 2 V, 4 V) przyznanymi pra-
cownikom i studentom Wydziału za aktywny udział i pomoc w organizacji Kongresu Geografii 
Polskiej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu     
18 IV 2018 r. Wśród pozytywnie zaopiniowanych przez Senat wniosków znalazł się wniosek 
o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Ewy Smolskiej, prof. UW i dr hab. Urszuli Somorowskiej, 
prof. UW na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony. Dr hab. U. Somo-
rowska, prof. UW została wyróżniona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. W dodatko-
wym punkcie porządku obrad Senat powołał specjalność magisterską „Studia miejskie i re-
gionalne” (w ramach kierunku Gospodarka przestrzenna) w Centrum Europejskich Studiów 
Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik, nawiązując do sprawy powołania nowej specjalności, wyja-
śnił, że EUROREG od kilku lat podejmował o to starania, popierane przez władze rektorskie. 
Wyrażone podczas dyskusji opinie części uczestników posiedzenia Senatu UW wskazały na 
niedogodną sytuację Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w warunkach wewnątrzu-
czelnianej konkurencji. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz wyraził ubolewanie wobec rozpatrywania tak poważnej 
sprawy jako dodatkowego punktu porządku obrad Senatu. Profesor przypomniał, że                       
EUROREG od kilkunastu lat prowadzi studia magisterskie z gospodarki przestrzennej. Senat 
nie powołał zatem nowego kierunku. Profesor wypowiedział się przeciw nazwie specjalności 
„Studia miejskie i regionalne”, lecz stwierdził, że jej utworzenie nie powinno wywołać nega-
tywnych skutków dla Wydziału. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził jednak obawy, ponieważ studia miejskie są atrakcyj-
ne dla kandydatów.  

Dziekan zaapelował o zachowanie dystansu wobec ukazujących się w czasopismach 
Uniwersytetu Warszawskiego artykułów dotyczących nowej struktury Uczelni, odnoszącej się 
do nowego podziału dyscyplin naukowych. Wspomniane artykuły (zawierające m.in. sugestie 
podziału geografii) nie są bowiem stanowiskiem władz rektorskich. 

Dr hab. B. Zagajewski poinformował, że przedstawienie stanowiska władz Uczelni               
w tej sprawie jest zapowiadane na przełom maja i czerwca br. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że w dniu 26 IV br. odbędzie się spotkanie Dziekana 
z Prorektor UW ds. Rozwoju, poświęcone problemom w zarządzaniu jednostką. 
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Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że Przewodnicząca Zarządu Polskie-
go Towarzystwa Afrykanistycznego zwróciła się z prośbą o rozważenie możliwości przeka-
zania Towarzystwu czasopisma „Africana Bulletin” wraz z numerem ISSN. Towarzystwo wy-
raża gotowość podjęcia się wydawania kolejnych numerów czasopisma. Dziekan poprosił                  
o zgłaszanie uwag i zapowiedział rozpatrzenie tej sprawy na następnym posiedzeniu Rady 
Wydziału. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podziękowała Samorządowi Studentów za wkład w or-
ganizację udanych inicjatyw – „Ograrnij Gegrę” i Dnia Otwartego. 

Dr hab. M. Korotaj-Kokoszczyńska wyraziła dezaprobatę wobec uchwały Senatu UW 
w sprawie powołania specjalności magisterskiej „Studia miejskie i regionalne” w EUROREG. 
Zdaniem Prodziekan uchwała jest niekorzystna dla Wydziału Geografii i Studiów Regional-
nych, ponieważ konkurencja może stanowić trudność dla naboru na wydziałowe studia II 
stopnia. 

Prodziekan zakomunikowała, że do dnia dzisiejszego trwają zapisy na proseminaria 
licencjackie w ramach trzech specjalności na studiach I stopnia na kierunku Geografia.                        
W przypadku małej liczby chętnych może nastąpić połączenie niektórych grup proseminaryj-
nych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że wstępna analiza dokonanego przy-
działu pensum dydaktycznego na rok akademicki 2018/2019 wykazała w miarę równomierne 
obciążenie pracowników. Obsadzone zostały wszystkie zajęcia na studiach dziennych                       
i część zajęć na studiach zaocznych. Obecnie trwają prace nad przydziałem pozostałych 
przedmiotów na studiach zaocznych. 

Prodziekan przedstawiła harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej roku akademic-
kiego 2017/2018. Zaliczenie przedmiotów kończących się zaliczeniem (ćwiczeń, konwersato-
riów, wykładów) oraz ćwiczeń do przedmiotów kończących się egzaminem powinno nastąpić 
do 10 VI br., a wpisanie ocen do systemu USOS – do 12 VI. Zaliczenia należy rozłożyć rów-
nomiernie, aby nie zostały skumulowane w ostatnim tygodniu semestru. Egzaminy odbywają 
się wyłącznie w sesji egzaminacyjnej, a oceny należy wpisać do 3 VII. Oceny z wykładów 
ogólnouniwersyteckich i przedmiotów na programie Erasmus można wpisywać do 3 VII. Zali-
czenia seminariów dyplomowych należy wpisać w pierwszym terminie do 3 VII (w tym termi-
nie można wpisywać nie zaliczenia z powodów innych niż nie złożenie pracy dyplomowej),    
a w drugim terminie od 9 VII do 18 IX. Zaliczenie zajęć terenowych (ćwiczeń terenowych, 
praktyk, wycieczek) można wpisywać do 24 IX. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska powiadomiła, że egzaminy dyplomowe odbędą się              
w następujących terminach: I tura – od 20 VI do 5 VII br. (głównie dla osób z przedłużonym o 
3 miesiące terminem złożenia pracy dyplomowej); II tura – w dniach 16-31 VII; III tura –               
w dniach 10-26 IX (głównie dla osób z poprawkami). Prodziekan zakomunikowała, że prace 
dyplomowe należy złożyć do Dziekanatu na tydzień przed planowanym terminem egzaminu. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że w dniu 13 VI br. odbędzie 
się uroczyste Absolutorium osób kończących studia magisterskie na kierunkach Geografia               
i Gospodarka przestrzenna. Dni adaptacyjne i wydziałowa inauguracja roku akademickiego 
2018/2019 odbędą się 24 i 25 IX. 

Prodziekan zaapelowała o jak najszybsze wpisanie ocen studentom III roku, aby 
umożliwić im składanie prac licencjackich.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała o konieczności uzupełnienia sylabusów 
do nowych przedmiotów na studiach II stopnia oraz zweryfikowania obowiązujących sylabu-
sów (weryfikacja dotyczy m.in. osób prowadzących, zasad zaliczenia przedmiotu). 

Mgr J. Skrzypczuk dodał, że uzupełnianie sylabusów przedmiotów z semestru zimo-
wego roku akademickiego 2018/2019 będzie możliwe w terminie 29 IV – 30 V br. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że na Uniwersytecie Warszawskim powstał 
projekt uruchomienia międzywydziałowych studiów miejskich. Starania w tym zakresie pro-
wadzą: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów 
Międzynarodowych, Wydział Historyczny. 
 
 
Ad 3. 
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału o przyjęcie minimum 
programowego dla studentów rozpoczynających w roku akademickim 2018/2019 studia                   
II stopnia na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych 
oraz Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych (załącz-
nik nr 1 – minimum programowe). 

Prodziekan wyjaśniła, że konieczność dostosowania minimum programowego                   
MISMaP i MISH dotyczyła głównie weryfikacji nazw przedmiotów.  

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych wzięło udział 37 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) przyjęła minimum programowe.  
  
 
Ad 4. 
 
 Zaproszeni na posiedzenie Rady Wydziału przedstawiciele działających na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych studenckich kół naukowych przedstawili sprawozdania                  
z działalności w 2017 r.: Koła Naukowego Studentów Geografii (Kalina Kowalska), Studenc-
kiego Koła Przewodników Beskidzkich (Zofia Jabs), Koła Naukowego EGEA Warszawa              
(Patrycja Sokołowska i Stanisław Konieczny) oraz Koła Naukowego Geoinformatyki i Telede-
tekcji (Magda Anusz) (załącznik nr 2 – sprawozdania z działalności kół). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za przedstawione sprawozdania. Dziekan 
zwrócił uwagę na nieobecność przedstawicieli Koła Naukowego Geografii Politycznej i Geo-
polityki „POLIGEOS” oraz Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej „Spatium”. 
 Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz i dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW pogratulowali 
studentom Wydziału aktywnej działalności. 
 Rada Wydziału przyjęła sprawozdania do akceptującej wiadomości. 
 
 
Ad 5.1. 
 
 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji 
ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr Emilii Bali stopnia 
naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 3 – wniosek Komisji). 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Emilii Bali pt. „Dynamika holoceńskich procesów fluwial-
nych w świetle badań sedymentologicznych na przykładzie Liwca” i dopuszczenie do pu-
blicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geo-
grafii fizycznej w dniu 20 III 2018 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 10 IV 
2018 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Obrona zo-
stała oceniona pozytywnie i przyjęta większością głosów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 20 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wypowiedziała się za nadaniem mgr Emilii Bali stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi 
w zakresie geografii. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 82/2018). 
 
 
Ad 5.2. 
 
 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji 
ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr Monice Lisowskiej 
stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 5 – wniosek Ko-
misji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Moniki Lisowskiej pt. „Wpływ warunków cyrkula-
cyjnych na zmiany prędkości i kierunku wiatru w pionie w wybranych regionach Polski” 
i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów dok-
torskich z zakresu geografii fizycznej w dniu 19 XII 2017 r. Obrona rozprawy doktorskiej od-
była się w dniu 9 I 2018 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fi-
zycznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 
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 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 20 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wypowiedziała się za nadaniem mgr Monice Lisowskiej stopnia naukowego doktora nauk 
o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 6 – Uchwała nr 83/2018). 
 
 
Ad 5.3. 
 
 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji 
ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr. Abd Alsalamowi 
Mohammedowi Mailowi stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (za-
łącznik nr 7 – wniosek Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Abd Alsalama Moham-
meda Maila pt. „Assessment of Drought Conditions and their Impacts on the Environment of 
the Udhaim River Basin, Iraq” i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu 
Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej w dniu 19 XII 2017 r. Obro-
na rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 9 I 2018 r. przed Komisją ds. przewodów doktor-
skich z zakresu geografii fizycznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta większo-
ścią głosów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 20 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) wypowiedziała się za nadaniem mgr. Abd Alsalamowi Mohammedowi Mailowi stop-
nia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 
84/2018). 
 
 
Ad 5.4. 
 
 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji 
ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr Małgorzacie Mordal 
stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 9 – wniosek Ko-
misji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Mordal pt. „Potencjał nadmorskich par-
ków narodowych w nauczaniu o przyrodzie nieożywionej” i dopuszczenie do publicznej obro-
ny nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej 
w dniu 19 XII 2017 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 30 I 2018 r. przed Ko-
misją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Obrona została oceniona 
pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 20 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) wypowiedziała się za nadaniem mgr Małgorzacie Mordal stopnia naukowego doktora 
nauk o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 85/2018). 
 
 
Ad 5.5. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab.               
Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia prze-
wodu doktorskiego mgr. Michała Bila na temat „Strategie rozwoju powiatów w kontekście 
zarządzania zintegrowanego”.  

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną 
oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. M. Bila rozprawy. 

Za wszczęciem przewodu wypowiedziała się dr hab. U. Somorowska, prof. UW, wy-
soko oceniając postępy mgr. M. Bila na studiach doktoranckich. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 
przewód doktorski mgr. Michała Bila na temat „Strategie rozwoju powiatów w kontekście za-
rządzania zintegrowanego”.  
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 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr. Michała Bila.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 
dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 11  – Uchwała nr 86/2018). 
 
 
Ad 5.6. 
 Opiekun rozprawy doktorskiej – prof. dr hab. Maciej Jędrusik przedstawił wniosek              
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Kani na temat „Turystyka na              
Nowej Kaledonii. Zróżnicowanie przestrzenne i jego uwarunkowania”. Wniosek został uza-
sadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr K. Kanię 
rozprawy. 

Za wszczęciem przewodu wypowiedziała się dr hab. U. Somorowska, prof. UW, wy-
soko oceniając aktywność mgr K. Kani na studiach doktoranckich. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 
przewód doktorski mgr Karoliny Kani na temat „Turystyka na Nowej Kaledonii. Zróżnicowanie 
przestrzenne i jego uwarunkowania”.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr Karoliny Kani.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 
prof. dr. hab. Macieja Jędrusika na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 12 – Uchwała nr 87/2018). 
 
 
Ad 6.1. 
 

Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Lisowski zwrócił się do Rady Wydzia-
łu o wyrażenie opinii w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka na sta-
nowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na peł-
nym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że na posiedzeniu w dniu 10 IV 2018 r. Komi-
sja konkursowa jednogłośnie poparła kandydaturę prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka 
na wymienione stanowisko, uwzględniając spełnienie przez kandydata wszystkich wymogów 
formalnych w postępowaniu konkursowym oraz pozytywną ocenę dorobku naukowego, dy-
daktycznego i organizacyjnego kandydata, dokonaną przez dwóch recenzentów – prof. dr. 
hab. Andrzeja Richlinga i prof. dr. hab. Krzysztofa Błażejczyka.  

Za zatrudnieniem prof. dr. hab. W. Andrejczuka wypowiedział się prof. dr hab.                    
A. Richling. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego na pełnym etacie od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 13 – 
Uchwała nr 88/2018). 

 
 
Ad 6.2. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zwiększenia wymiaru zatrudnienia dr Doroty Rucińskiej do pełnego etatu na stanowisku 
adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 34; nie – 0; wstrzymuję się – 3) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zwiększenia wymiaru zatrudnienia dr Doroty Rucińskiej do pełnego etatu 
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na stanowisku adiunkta od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 
89/2018). 

 
 

Ad 6.3. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia dr Marleny Kycko na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów 
Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas                  
nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opi-
nię w sprawie zatrudnienia dr Marleny Kycko na stanowisku adiunkta na pełnym etacie na 
podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (załącznik nr 15 – Uchwała 
nr 90/2018). 

 
 

Ad 6.4. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia dr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry na stanowisku adiunkta na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od                        
1 X 2018 r. na czas nieokreślony. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 1; wstrzymuję się – 1) wyraziła pozytyw-
ną opinię w sprawie zatrudnienia dr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry na stanowisku adiunkta 
na pełnym etacie na podstawie umowy o pracę od 1 X 2018 r. na czas nieokreślony. (za-
łącznik nr 16 – Uchwała nr 91/2018). 

 
 

Ad 6.5. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie dr. Piotra Żubera na stanowisku wy-
kładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/3 etatu od 1 X 2018 r. 
na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji: 
1. prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – przewodniczący, 
2. dr hab. Marta Lackowska, 
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
4. dr Adam Gendźwiłł,  
5. dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin (Instytut Socjologii UW).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, 
Rada Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym 
składzie: 
          tak nie      wstrz.    
1. prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (przewodniczący)   37   0     0 
2. dr hab. Marta Lackowska       37   0     0 
3. prof. dr hab. Andrzej Lisowski       37   0     0 
4. dr Adam Gendźwiłł            37   0     0 
5. dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin      35   0     2  
(załącznik nr 17 – Uchwała nr 92/2018). 
 
 
Ad 7. 
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 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 27 III 2018 r. 
 Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek.  
 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyły 33 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 32; nie – 0; wstrzy-
muję się – 1) przyjęła protokół. 
 
 
Ad 8. 
 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW uznał powołanie w EUROREG specjalności 
„Studia miejskie i regionalne” za sprzeczne z interesami Wydziału Geografii i Studiów Regio-
nalnych. Profesor wyraził dezaprobatę wobec dopuszczania przez władze Uniwersytetu 
Warszawskiego konkurencji wewnętrznej między jednostkami. Profesor uznał za konieczne 
zastanowienie się nad działaniami, które Wydział może podjąć w tej sytuacji, aby wykazać 
przewagę własnej specjalizacji „Studia miejskie” pod względem efektów kształcenia. Zda-
niem dyskutanta, potrzebne jest pilne przeprowadzenie dyskusji wewnątrz nowo powołanych 
katedr, m.in. Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik, popierając wypowiedź przedmówcy, wskazał na sprzecz-
ność między deklaracjami władz Uczelni o potrzebie współistnienia jednostek a wyrażaniem 
zgody na wewnętrzną konkurencję, dotyczącą niektórych kierunków studiów (np. europeisty-
ka, kulturoznawstwo) prowadzonych na różnych wydziałach UW. 

Dr hab. M. Durydiwka poinformowała, że Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Ja-
gielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Wrocławski podpisały porozu-
mienie dotyczące inicjatyw naukowych i dydaktycznych w zakresie geografii turystyki. Jedną 
z tych inicjatyw jest organizacja międzyuczelnianych seminariów geografii turyzmu, dających 
możliwość prezentacji i dyskusji założeń rozpraw habilitacyjnych. W dniu 11 IV br. na Wy-
dziale Geografii i Studiów Regionalnych odbyło się trzecie seminarium z tego cyklu. 

Dr hab. M. Lackowska przekazała informację na temat Warsztatów Projakościowych, 
zorganizowanych w dniach 16-17 IV br. na Uniwersytecie Warszawskim przez Uczelniany 
Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia. Warsztaty poświęcone były procedurze oceny prac 
dyplomowych i przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich. Dyskutowano 
m.in. nad możliwością wprowadzenia formularzy recenzji prac, opartych na systemie przy-
znawania punktów. 

Mgr J. Lechnio podał do wiadomości, że zmodyfikowana regionalizacja fizycznoge-
ograficzna Polski jest dostępna w wersji wektorowej na stronie internetowej czasopisma 
„Geographia Polonica”. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


