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krutacyjnej na studia doktoranckie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku 
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U. Somorowska, prof. UW) 
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6. Uchwała w sprawie upoważnienia osób nie będących pracownikami Wydziału Geografii           
i Studiów Regionalnych do współkierowania pracami dyplomowymi (ref. dr M. Korotaj-
Kokoszczyńska) 

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Nauko-
wych (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW)  

8. Uchwała w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (ref. dr 
hab. M. Solarz, prof. UW)  
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9.2. Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu               

o nadanie tytułu naukowego profesora dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. UW (ref. 
prof. dr hab. A. Lisowski) 
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9.4. Uchwała w sprawie nadania mgr. Tomaszowi Paneckiemu stopnia naukowego dok-
tora  nauk o Ziemi w zakresie geografii (ref. dr hab. W. Wilk) 

9.5. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Klaudii          
Peszat i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. prof. dr 
hab. M. Jędrusik i dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW) 

9.6. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mariusza Porczka i wy-
znaczenia promotora rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i prof. dr 
hab. P. Werner) 

10. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):  
10.1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia mgr Anity Sabat-

Tomali na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych           
w wymiarze 1/2 etatu na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2020 r. 

11.  Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 29 V 2018 r. 
12.  Sprawy bieżące 
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt 8.1: 
„Powołanie członka Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia – przedstawi-
ciela samodzielnych pracowników naukowych (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik)”. 

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

 
 

Ad 2. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 9 VI br. zmarł prof. dr hab. Ryszard 
Glazik – hydrolog z Instytutu Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rada Wydziału 
uczciła pamięć Zmarłego chwilą  ciszy. 
 W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publi-
kacje: „The Problems of Landscape Ecology” – vol. XLIV – „Ecosystem Services –                  
Landscape Ecology Integrative Role (part I, II)” pod red. mgr. Jerzego Lechnio i dr hab.              
Sylwii Kulczyk (Wyd. PAEK i WGSR UW, Warszawa 2017); „Miscellanea Geographica – 
Regional Studies on Development” – vol. 22, No 1/2018 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 
2018). 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował zaproszonemu na posiedzenie Rady Wydziału 
dr. Stanisławowi Osińskiemu (przechodzącemu na emeryturę z dniem 1 VIII br.) za długolet-
nią pracę na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Dziekan przypomniał, że wraz z rozesłanym porządkiem dzisiejszych obrad zostały 
podane terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018/2019. Dziekan uprze-
dził członków Rady, że może zaistnieć konieczność zwołania dodatkowych posiedzeń. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że rozpatrzone zostało skierowane 
przez władze dziekańskie odwołanie w sprawie wyniku oceny parametrycznej Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych. Uwzględnienie uzasadnionych uwag nie wpłynęło jednak 
na podwyższenie przyznanej kategorii B, o której zadecydowała zwłaszcza ilościowa wartość  
dorobku naukowego jednostki (waga tego kryterium oceny wynosi 65%). Dziekan przypo-
mniał o podjętych w ubiegłym roku próbach poprawy pozycji parametrycznej Wydziału po-
przez zwiększenie liczby wysoko punktowanych publikacji w czasopismach z listy A i liczby 
realizowanych grantów oraz poprzez zmniejszenie liczby N. Dziekan podziękował pracowni-
kom Wydziału za włączenie się w starania zmierzające do zwiększenia aktywności publika-
cyjnej i projektowej. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zakomunikował, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego dokonało podziału dotacji budżetowej między uczelnie. Na jutrzejszym posiedzeniu 
Senatu UW odbędzie się głosowanie nad uchwaleniem budżetu Uniwersytetu Warszawskie-
go na 2018 r. Informacja na temat tegorocznego budżetu Wydziału Geografii i Studiów Re-
gionalnych zostanie przedstawiona na wrześniowym posiedzeniu Rady Wydziału. 
 Dziekan poinformował o udziale Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w pro-
mowanej przez władze rektorskie inicjatywie utworzenia sieci czterech uniwersytetów euro-
pejskich: Nowej Sorbony, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze i Uni-
wersytetu Warszawskiego. Wśród kilkudziesięciu zgłoszonych przez te uczelnie projektów 
znalazły się dwa złożone przez WGSR, dotyczące studiów miejskich i badań nad miastem. 
Na przełomie czerwca i lipca br. nastąpi wybór najważniejszych projektów, stanowiących 
podstawę do aplikowania wymienionych uczelni o grant Komisji Europejskiej na Uniwersytet 
Europejski. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w wyniku przeprowadzonej w bie-
żącym roku oceny publikacji zamieszczonych w zasobach bazy abstraktowej Scopus wydzia-
łowe czasopismo „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” znala-
zło się w drugim kwartylu czasopism z dziedziny nauk o Ziemi, zajmując pierwsze miej-
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sce wśród czasopism geograficznych w Polsce i ósme miejsce w Europie Środkowej            
i Wschodniej. Dziekan podziękował całemu zespołowi redakcyjnemu, a szczególnie dr              
Izabeli Gołębiowskiej i dr Izabeli Karszni za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w działa-
nia zmierzające do zwiększenia międzynarodowej pozycji „Miscellanea Geographica –  
Regional Studies on Development”. Rosnąca ranga czasopisma (m.in. dzięki zamiesz-
czanym artykułom zamawianym autorstwa znanych zagranicznych przedstawicieli geo-
grafii) wpływa na znaczący wzrost wskaźnika cytowań. Dziekan zachęcał pracowników 
Wydziału do publikowania artykułów w czasopiśmie. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się z prośbą o wykorzystywanie urlopów wypo-
czynkowych. Prodziekan prosił także o udostępnienie informacji na temat terminów dyżurów 
w okresie wakacyjnym. 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przypomniał, że w Sekretariacie Wydziału są dostępne 
formularze oświadczeń dotyczących wyrażenia zgody na zaliczenie do minimum kadrowego 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. 
 Prodziekan poinformował, że nadal nie została wyjaśniona sytuacja ośrodka wypo-
czynkowego Uniwersytetu Warszawskiego w Kirach, który z dniem 31 VIII br. ma zakończyć 
działalność w dotychczasowym zakresie. 

Dr S. Dudek-Mańkowska zakomunikowała, że po uchwaleniu przez Senat UW tego-
rocznego budżetu Uniwersytetu Warszawskiego władze dziekańskie przystąpią do opraco-
wania budżetu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, nawiązującego formą do prowi-
zorium planu rzeczowo-finansowego, przyjętego przez Radę Wydziału w dniu 23 I br. Wła-
dze Wydziału nadal nie otrzymały informacji dotyczącej przyznania na 2018 r. dotacji na ba-
dania statutowe (BST i DSM). 

Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła się z prośbą o zgłaszanie w ciągu tygodnia uza-
sadnionych wniosków o dofinansowanie ze środków wydziałowych wydatków planowanych 
w okresie wakacyjnym, związanych np. z udziałem w konferencji, tłumaczeniem tekstu. Pro-
dziekan uprzedziła, że w okresie jej urlopu – w dniach 9-31 VII br. nie będzie możliwości do-
konania płatności służbową kartą wydziałową. 

Dr S. Dudek-Mańkowska ponowiła prośbę o pilne przekazanie mgr Ewie Plucie in-
formacji o publikacjach wydanych w pierwszym półroczu 2018 r., nie wprowadzonych jesz-
cze do Polskiej Bibliografii Naukowej. 
 Prodziekan podziękowała pracownikom Sekcji Obsługi Projektów za ogromny wkład 
pracy i zaangażowanie w przygotowanie licznych wniosków projektowych, a pracownikom 
Sekcji Ekonomiczno-Finansowej za sprawne rozliczanie środków przyznanych na realizację 
tematów badawczych. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poprosiła zaproszonego na posiedzenie Rady Wydziału 
studenta III roku kierunku Geografia – Bartłomieja Witana o przedstawienie informacji na 
temat nowej inicjatywy dydaktycznej, promowanej przez władze rektorskie Uniwersytetu 
Warszawskiego. 
 Bartłomiej Witan zaprezentował inicjatywę Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, 
utworzonego jako część Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Celem inicjatywy 
jest rozwijanie poczucia sprawczości i podmiotowości studentów, doktorantów, absolwentów  
i pracowników Uczelni w społeczeństwie oraz rozwijanie ich przedsiębiorczości. Inkubator 
UW zapewnia pomoc w realizacji projektów, oferuje liczne warsztaty i wydarzenia, uczy pre-
zentacji i komercjalizacji wyników badań oraz działalności społecznej. Bartłomiej Witan jako 
ambasador Inkubatora oraz dr Anna Dąbrowska i dr Mirosław Grochowski wystąpili z inicja-
tywą połączenia wybranych zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Geografii                    
i Studiów Regionalnych (na studiach I i II stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka 
przestrzenna) z warsztatami oferowanymi przez Inkubator – w celu uzupełnienia wiedzy stu-
dentów. Ambasador Inkubatora UW zaprosił pracowników Wydziału do współpracy z Inkuba-
torem oraz do zgłaszania propozycji przedmiotów do przedstawionej inicjatywy dydaktycznej. 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o wynikach spotkania w dniu wczoraj-
szym z Prorektor UW ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Jolantą Choińską-Miką, 
prof. UW. Spotkanie wykazało potrzebę uruchomienia nowych inicjatyw dydaktycznych (np. 
warsztatów) w celu uatrakcyjnienia przekazu wiedzy i zwiększenia samodzielności studen-
tów. Poruszono także sprawę możliwości grupowania wybranych zajęć dydaktycznych                     
w bloki tematyczne. Prodziekan zadeklarowała pomoc w realizacji zblokowanych zajęć wy-
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działowych (szczególnie na studiach magisterskich) w semestrze letnim roku akademickiego 
2018/2019 w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym i zwróciła się z prośbą o zgłaszanie 
propozycji bloków tematycznych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że pod koniec sierpnia br. pracowni-
cy otrzymają do weryfikacji zestawienia pensum wykonanego w roku akademickim 
2017/2018. 

Prodziekan poinformowała, że od semestru zimowego roku akademickiego 
2018/2019 sala 121 będzie całkowicie wyłączona z zajęć dydaktycznych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska, powołując się na rozmowę z Prorektor ds. Studentów           
i Jakości Kształcenia, przypomniała, że Uniwersytet Warszawski pracuje i prowadzi zajęcia 
dydaktyczne w godzinach 8-20. Prodziekan zwróciła się z prośbą, aby przy układaniu planów 
zajęć starać się pogodzić w miarę możliwości potrzeby pracowników i pracujących studen-
tów. 

Prodziekan podziękowała za sprawne przeprowadzenie zaliczeń przedmiotów w se-
mestrze letnim i nie komasowanie ich w ostatnim tygodniu zajęć. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że pierwsza tura egzaminów 
dyplomowych będzie trwać do 31 VII br., z przerwą w dniach 6-13 VII podczas rekrutacji na 
studia I stopnia. Termin składania prac dyplomowych do Dziekanatu upływa 24 VII. Druga 
tura egzaminów dyplomowych zostanie przeprowadzona w dniach 10-26 IX. Egzaminy 
wstępne na studia II stopnia odbędą się 18 IX. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o udziale Wydziału Geografii i Studiów 
Regionalnych w dwóch nowych inicjatywach dydaktycznych. Prodziekan przypomniała, że           
w 2017 r. Uniwersytet Warszawski wystąpił z inicjatywą przystąpienia do Programu Opera-
cyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wydział Geografii i Studiów Regionalnych 
zgłosił trzy propozycje dotyczące rozszerzenia oferty specjalnościowej i jedną dotyczącą 
studiów doktoranckich. Ostatecznie przyjęty został projekt opracowania programu kształce-
nia na kierunku Gospodarka przestrzenna, specjalności magisterskiej „Foresight terytorial-
ny”, przygotowany przez dr. hab. Wojciecha Dziemianowicza, prof. UW we współpracy ze 
studentami Wydziału i otoczeniem zewnętrznym. Ponadto w ramach programu POWER Wy-
dział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW zaproponował Wydziałowi Geografii i Stu-
diów Regionalnych współudział w tworzeniu nowego kierunku studiów „Strategia dziedzictwa 
kulturowego”. Projekt uzyskał akceptację, a jego realizacją ze strony WGSR kierować będzie 
dr hab. Małgorzata Durydiwka. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podziękowała pracownikom Wydziału za współpracę              
w zakresie organizacji procesu dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018. 

Prodziekan zwróciła się z prośbą do opiekunów prac dyplomowych o mobilizowanie 
magistrantów i licencjuszy do terminowego składania prac i zdawania egzaminów dyplomo-
wych. 
 Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr 
Urszula Nikitin przedstawiła prezentację na temat stale rosnącej aktywności projektowej pra-
cowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Kierownik SOP poinformowała, że            
w dniu dzisiejszym nastąpi podpisanie umowy na realizację od września br. projektu                   
„Mazowsze przez pryzmat lokalnych ojczyzn – edukacja młodzieży w zakresie ochrony za-
sobów i walorów środowiska geograficznego i działań służących zrównoważonemu rozwojo-
wi w lokalnej i regionalnej skali przestrzennej” (koordynowanego przez dr Bożenę Kicińską) 
w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Spośród sukcesów projektowych pra-
cowników i doktorantów Wydziału należy również wymienić: udział dr Anny Jarocińskiej                    
i mgr. Adriana Ochtyry w projekcie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącym ba-
dania koron drzew; zgłoszenie dr. hab. Bogdana Zagajewskiego do udziału w projekcie 
wdrożeniowym Centrum Nowych Technologii UW dotyczącym badań satelitarnych zbóż; 
złożenie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wniosku projektowego „Uniwersytecka lekcja 
edukacji globalnej” (kierownik projektu – dr Alina Awramiuk-Godun); uzyskanie finansowania 
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów dwóch doktorantek – mgr 
Martyny Kopcińskiej i mgr Kingi Kuleszy. 

Mgr U. Nikitin zachęcała pracowników Wydziału do zapoznania się z rozesłanymi 
ofertami konkursowymi, kontaktu z Sekcją Obsługi Projektów i składania wniosków projekto-
wych w konkursach ogłoszonych m.in. przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mini-
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sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs na Działalność Upowszechniającą Naukę), 
Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (konkurs „Monografie”).  

Mgr K. Rucińska zakomunikowała, że na Wydziale trwają prace nad uruchomieniem 
nowego programu mającego zastąpić niedziałający system SUPPort. 
 Dyrektor zwróciła się z prośbą o zgłaszanie do Dziekanatu wszelkich zapotrzebowań 
na korzystanie z sal dydaktycznych. 
 Mgr K. Rucińska podziękowała pracownikom Wydziału za liczny udział w dniu 20 VI 
br. w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony praw własności inte-
lektualnej w działalności naukowo-badawczej. Uczestnicy szkoleń otrzymają w najbliższym 
czasie odpowiednie certyfikaty.  
 Dyrektor powiadomiła, że wkrótce zostanie przekazana informacja dotycząca godzin 
otwarcia budynku Wydziału w okresie wakacji. 
 Mgr J. Lechnio przekazał informację na temat inauguracyjnego posiedzenia Rady 
Programowej Mazowieckiego Ośrodka Geograficznego, które odbyło się w dniu 30 V br. 
Uczestnicy posiedzenia w wyniku dyskusji ustalili następujące zakresy działalności Rady 
Programowej: działalność naukowa (reaktywacja badań regionalnych, dotyczących głównie 
wpływu ośrodka miejsko-przemysłowego na otoczenie; uruchomienie automatycznej sieci 
pomiarowej); edukacja akademicka (organizacja zajęć terenowych dla studentów kierunków 
Geografia i Gospodarka przestrzenna oraz studiów niestacjonarnych Wydziału Geografii                    
i Studiów Regionalnych, a także dla studentów z innych ośrodków akademickich); edukacja 
szkolna (realizacja projektów zajęć dla szkół; prezentacja wyników pomiarów; edukacja na 
temat środowiska); współpraca z otoczeniem (badania wpływu Petrochemii na otoczenie 
oraz uciążliwości oddziaływania wysypiska odpadów w Kobiernikach na środowisko gminy 
Brudzeń Duży). Powołane zostały osoby odpowiedzialne za określenie szczegółowych za-
dań poszczególnych grup roboczych. 
 Mgr J. Lechnio podał do wiadomości, że w budynku Mazowieckiego Ośrodka Geogra-
ficznego została reaktywowana sala telewizyjna, wyposażona obecnie w dwa odbiorniki te-
lewizyjne, przeznaczone na potrzeby prezentacji dydaktycznych oraz do korzystania przez 
studentów i pracowników.  
 Dr E. Malinowska zwróciła się do kierowników zakładów z prośbą o przekazanie in-
formacji dotyczącej osób prowadzących poszczególne zajęcia dydaktyczne na studiach nie-
stacjonarnych w roku akademickim 2018/2019. Kierownik Studiów Niestacjonarnych podkre-
śliła, że w bieżącym roku znacznie wzrosła liczba kandydatów na te studia. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że Centralna Komisja ds. Stopni         
i Tytułów zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z dnia                       
27 III 2018 r. w sprawie nadania dr. Mirosławowi Mularczykowi stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. 
 
 
Ad 3. 
 
 Kierownik Studiów Doktoranckich – dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła 
wniosek w sprawie powołania mgr Karoliny Sielickiej na przedstawiciela doktorantów                        
w Komisji Rekrutacyjnej na studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regional-
nych w roku akademickim 2018/2019. Konieczność powołania nowego przedstawiciela dok-
torantów wynika z rezygnacji z tej funkcji przez mgr Katarzynę Słomską. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 36 członków Rady Wydziału (spośród 
51 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
poparła przedstawiony wniosek.  
 
 
Ad 4. 
 
 Kierownik Studiów Niestacjonarnych – dr E. Malinowska wystąpiła z wnioskiem                    
o wprowadzenie zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Geogra-
fia w roku akademickim 2018/2019. 
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 Pierwsza zmiana, skonsultowana z dr. hab. Waldemarem Wilkiem, dotyczy wprowa-
dzenia na II roku w semestrze letnim przedmiotu „Geografia przedsiębiorstw” (24 godz. wy-
kładu i 16 godz. ćwiczeń) – w miejsce przedmiotów „Geografia rolnictwa” i „Geografia prze-
mysłu”. 
 Druga zmiana, uwzględniająca sugestie studentów, polega na wprowadzeniu na                 
III roku w semestrze zimowym przedmiotu „Ochrona i kształtowanie krajobrazu – audyt            
krajobrazowy” (16 godz. konwersatorium) – w miejsce przedmiotu „Oceny oddziaływania na 
środowisko”. 

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) uchwaliła wprowadzenie zaproponowanych zmian w programie studiów. (załącznik nr 1 – 
Uchwała nr 105/2018). 
 
 
Ad 5. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie dyplomu magister-
skiego z wyróżnieniem Katarzynie Lisowskiej (z kierunku Gospodarka przestrzenna, specjal-
ności „Urbanistyka i regionalistyka”). 

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) postanowiła przyznać Katarzynie Lisowskiej dyplom magisterski z wyróżnieniem. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie dyplomu licencjac-
kiego z wyróżnieniem Dominikowi Żmudzie (z kierunku Geografia, specjalności „Geoinforma-
tyka”). 

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) postanowiła przyznać Dominikowi Żmudzie dyplom licencjacki z wyróżnieniem. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie dyplomu licencjac-
kiego z wyróżnieniem Martynie Wakulińskiej (z kierunku Geografia, specjalności „Geoinfor-
matyka”). 

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) postanowiła przyznać Martynie Wakulińskiej dyplom licencjacki z wyróżnieniem. 
(załącznik nr 2 – Uchwała nr 106/2018). 
 
  
Ad 6. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie upoważnienia dr Agaty 
Hościło (Instytut Geodezji i Kartografii) do współkierowania pracą magisterską pt. „Ocena 
przydatności obrazów satelitarnych Sentinel–2 do kartowania lasów Gabonu”, przygotowy-
waną przez Adama Waśniewskiego pod kierunkiem dr. hab. Bogdana Zagajewskiego w Za-
kładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) udzieliła wnioskowanego upoważnienia. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 107/2018). 
 
 
Ad 7. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW poinformował, że prof. dr hab. Paweł Swianiewicz wystą-
pił z inicjatywą powołania Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Kolegium Dzie-
kańskie przychyliło się do zgłoszonej propozycji i opracowało Regulamin Komisji (załącznik 
nr 4 – Regulamin). 
 Prodziekan wyjaśnił, że Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych będzie roz-
patrywać wnioski o stwierdzenie zgodności prowadzonych na Wydziale Geografii i Studiów 
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Regionalnych badań ze standardami etycznymi badań społecznych i przyrodniczych. Udo-
kumentowane wnioski mogą zgłaszać kierownicy projektów badawczych oraz Dziekan 
WGSR. Komisja w 7-osobowym składzie będzie wybierana przez Radę Wydziału na okres 
kadencji. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnio-
nych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; wstrzymuję się – 
0) przyjęła Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. (załącznik nr 5 – 
Uchwała nr 108/2018). 
 
 
Ad 8.   

 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie powołania Wydziałowej 
Komisji ds. Etyki Badań Naukowych w następującym składzie: 
1. dr hab. Waldemar Wilk, 
2. dr hab. Sylwia Kulczyk, 
3. dr Barbara Jaczewska, 
4. dr Anna Dąbrowska, 
5. dr Izabela Gołębiowska, 
6. dr hab. Ewa Smolska, prof. UW. 
 Prodziekan poinformował, że wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandy-
dowanie. Wybór siódmego członka Komisji nastąpi na posiedzeniu Rady Wydziału w paź-
dzierniku br. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 34 osoby, 
Rada Wydziału powołała Wydziałową Komisję ds. Etyki Badań Naukowych w składzie: 
        tak nie     wstrzymuję się    
1. dr hab. Waldemar Wilk     34 0 0       
2. dr hab. Sylwia Kulczyk     32 1 1       
3. dr Barbara Jaczewska     33 1 0       
4. dr Anna Dąbrowska     34 0 0       
5. dr Izabela Gołębiowska     34 0 0       
6. dr hab. Ewa Smolska, prof. UW    34 0 0       
(załącznik nr 6 – Uchwała nr 109/2018). 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW podał do wiadomości, że przewodniczący Wydziałowej 
Komisji ds. Etyki Badań Naukowych zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu Komisji. 
 
 
Ad 8.1. 

 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w związku z rezygnacją złożoną przez 
prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka zaistniała potrzeba powołania w skład Wydziałowego 
Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia nowego przedstawiciela samodzielnych pracowni-
ków naukowych. Dziekan zaproponował kandydaturę dr hab. Ireny Tsermegas, która wyrazi-
ła zgodę na kandydowanie. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 33 osoby, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 30; nie – 1; wstrzymuję się – 2) powołała dr hab. 
Irenę Tsermegas w skład Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
 
 
Ad 9.1. 
 
 Prof. dr hab. Andrzej Lisowski przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wszczęcia  
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia 
dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. UW (załącznik nr 7 – wniosek Zespołu). 
 Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że dr. hab. Marcin Solarz, prof. UW                 
zwrócił się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora. Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 
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29 V 2018 r. powołała Zespół do wszczęcia postępowania. Zespół stwierdził, że dokumenta-
cja dołączona do wniosku jest kompletna. Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym, dydak-
tycznym i organizacyjnym dr. hab. M. Solarza, prof. UW Zespół stwierdził, że kandydat speł-
nia warunki formalne do nadania tytułu profesora. Na posiedzeniu w dniu 6 VI 2018 r. Zespół 
jednomyślnie uznał wniosek kandydata za zasadny i przychylił się do zarekomendowania go 
Radzie Wydziału. 
 W dyskusji nad wnioskiem Zespołu o wszczęcie postępowania wypowiedzieli się: 
prof. dr hab. Jerzy Makowski, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Andrzej Richling, 
prof. dr hab. Andrzej Lisowski, dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW, prof. dr hab. Piotr                  
Werner. 
 Prof. dr hab. J. Makowski bardzo wysoko ocenił dotychczasową współpracę z dr. hab. 
M. Solarzem, prof. UW. Profesor uznał kandydata do tytułu za osobę bardzo dobrze zorgani-
zowaną, potrafiącą kierować zespołami, bardzo koleżeńską. Na szczególne podkreślenie 
zasługują liczne kontakty naukowe kandydata z zagranicą oraz starania zakończone wyda-
niem dwóch monografii, zawierających teksty wielu pracowników Wydziału.  

Prof. dr hab. P. Swianiewicz uznał kandydaturę dr. hab. M. Solarza, prof. UW za bar-
dzo dobrą i godną bardzo mocnego poparcia. 

Prof. dr hab. A. Richling, przychylając się do bardzo wysokiej oceny osobowości kan-
dydata, spytał o liczbę jego publikacji.  

Prof. dr hab. A. Lisowski udzielił w tej sprawie wyjaśnień, zaznaczając, że ocenie 
podlega dorobek po uzyskaniu przez kandydata stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
czyli od 2011 r. 

Prof. dr hab. A. Richling stwierdził, że liczba publikacji dr. hab. M. Solarza, prof. UW 
w okresie objętym oceną nie jest zbyt duża, ale inne aspekty dorobku naukowego kandydata 
(zwłaszcza liczne staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa) równoważą tę niedo-
skonałość. Zdaniem Profesora, wniosek nie jest bardzo mocny, ale warto go bardzo poprzeć. 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, popierając wypowiedź prof. dr. hab. P. Swia-
niewicza, uznał, że dr. hab. M. Solarz, prof. UW jest bardzo dobrym i wartościowym kandy-
datem Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych do tytułu naukowego profesora. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz podkreślił, że dyskusja jest cenna, a jej uczestnicy mogą 
wyrazić odmienne zdanie lub przedstawić wątpliwości naukowe. Profesor podtrzymał swoją 
opinię, stwierdzając, że liczba publikacji nie stanowi najważniejszego kryterium oceny dorob-
ku kandydata. Dyskutant uznał, że dorobek dr. hab. M. Solarza, prof. UW jest na tyle warto-
ściowy pod względem jakościowym, iż warto poprzeć wniosek. Profesor dodał, że w projek-
tach nowych rozporządzeń dotyczących oceny dyscyplin naukowych w większym stopniu 
zwraca się uwagę na jakość dorobku publikacyjnego, a ogranicza się udział kryterium ilo-
ściowego. 

Prof. dr hab. P. Werner uznał, że dr hab. M. Solarz, prof. UW wybrał odpowiedni mo-
ment na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu naukowego 
profesora. Kandydat może bowiem wykazać się wartościowym dorobkiem, osiągniętym po 
uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. 

Prof. dr hab. A. Richling podkreślił, że we współczesnej geografii brakuje geografii po-
litycznej (w tym zagadnień zmian granic i koncepcji politycznych) – domeny zainteresowań 
naukowych dr. hab. M. Solarza, prof. UW. Zdaniem Profesora, jest to tematyka bardzo inte-
resująca. 

Po zakończeniu dyskusji Dziekan zarządził głosowanie nad wnioskiem Zespołu. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję się – 0; głos nieważny – 1) 
postanowiła wszcząć postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi                    
w dyscyplinie geografia dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. UW. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 
110/2018). 
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Ad 9.2. 
 
 Prof. dr hab. Andrzej Lisowski przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wyznaczenia 
kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk                
o Ziemi w dyscyplinie geografia dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. UW. 
 Profesor przypomniał, że Rada Wydziału zgłasza co najmniej 10 kandydatów na re-
cenzentów, wybranych spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora i zatrudnionych 
w innej jednostce organizacyjnej niż kandydat do tytułu. 
 Zespół zaproponował następujących kandydatów na recenzentów dorobku dr. hab.         
Marcina Solarza, prof. UW: 
  1. prof. dr. hab. Stanisława Cioka (Uniwersytet Wrocławski); 
  2. prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza); 
  3. prof. dr. hab. Antoniego Z. Kamińskiego (Instytut Nauk Politycznych PAN); 
  4. prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospoda-

rowania PAN); 
  5. ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Tadeusza Kościelniaka (Uniwersytet Jagielloński); 
  6. prof. dr. hab. Jacka Knopka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika); 
  7. prof. dr. hab. Czesława Maja (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej); 
  8. prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego (Uniwersytet Gdański); 
  9. prof. dr hab. Tomasza Rynarzewskiego (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu); 
10. prof. dr. hab. Tadeusza Sporka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach).  
 Wobec nie zgłoszenia przez członków Rady Wydziału innych kandydatur lista kandy-
datów została zamknięta. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 
Rada Wydziału wyznaczyła kandydatów na recenzentów, którymi zostali: 
        tak nie     wstrzymuję się    
  1. prof. dr hab. Stanisław Ciok    19 0 1       
  2. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek   17 1 2       
  3. prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński    19 0 1       
  4. prof. dr hab. Tomasz Komornicki   19 0 1       
  5. ks. prof. dr hab. Krzysztof Tadeusz Kościelniak  17 0 3       
  6. prof. dr hab. Jacek Knopek    17 0 3       
  7. prof. dr hab. Czesław Maj    17 0 3       
  8. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski   18 0 2       
  9. prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski   18 0 2       
10. prof. dr hab. Tadeusz Sporek    16 1 3        
(załącznik nr 9 – Uchwała nr 111/2018). 
 
 
Ad 9.3. 
 
 Dr hab. Waldemar Wilk przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej o nadanie mgr Annie Markowskiej 
stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 10 – wniosek 
Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Anny Markowskiej pt. „Użyteczność kartogra-
ficznych anamorfoz powierzchniowych” i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na 
posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej 
w dniu 22 V 2018 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 5 VI 2018 r. przed Komi-
sją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Obrona została 
oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wypowiedziała się za nadaniem mgr Annie Markowskiej stopnia naukowego doktora nauk 
o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 11 – Uchwała nr 112/2018). 
 
 
 



 10 

Ad 9.4. 
 
 Dr hab. Waldemar Wilk przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. przewodów 
doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej o nadanie mgr. Tomaszowi Panec-
kiemu stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 12 – 
wniosek Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Paneckiego pt. „Koncepcja 
struktury bazy danych historycznych obiektów topograficznych” i dopuszczenie do publicznej 
obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii spo-
łeczno-ekonomicznej w dniu 22 V 2018 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu          
5 VI 2018 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-
ekonomicznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta większością głosów. 
 Za nadaniem stopnia doktora wypowiedziała się dr hab. Urszula Somorowska, prof. 
UW, bardzo wysoko oceniając postępy mgr. T. Paneckiego na studiach doktoranckich, 
szczególnie w zakresie działalności publikacyjnej. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 19; nie – 0; wstrzymuję 
się – 2) wypowiedziała się za nadaniem mgr. Tomaszowi Paneckiemu stopnia naukowego 
doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 13 – Uchwała nr 113/2018). 
 
 
Ad 9.5. 
 
 Promotor – dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW pozytywnie zaopiniował ukończoną 
rozprawę doktorską mgr Klaudii Peszat pt. „Proces przedsiębiorczego odkrywania w regio-
nach peryferyjnych Polski w kontekście koncepcji inteligentnej specjalizacji”. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów 
rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Peszat. Dziekan podał do wiadomości, że Komisja ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej zaproponowała na re-
cenzentów: dr. hab. Pawła Churskiego, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dr. hab. 
Adama Ambroziaka, prof. Szkoły Głównej Handlowej. 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW omówił sylwetki kandydatów na recenzentów. 
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wyznaczyła dr. hab. Pawła Churskiego, prof. UAM na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr 
Klaudii Peszat. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 
28 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję 
się – 1) wyznaczyła dr. hab. Adama Ambroziaka, prof. SGH na recenzenta rozprawy doktor-
skiej mgr Klaudii Peszat. 
 Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się 
– 0) powołała komisję do przeprowadzania  egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą 
następujące osoby: 
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca, 
2. prof. dr hab. Andrzej Lisowski, 
3. dr hab. Małgorzata Durydiwka, 
4. dr hab. Waldemar Wilk. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Peszat, 
dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów dok-
torskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozy-
cję zaakceptowała.  
(załącznik nr 14  – Uchwała nr 114/2018). 
 
 
Ad 9.6. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – prof. dr. hab.               
Piotra Wernera o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. 
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Mariusza Porczka na temat „Uwarunkowania przebiegu granic współczesnego podziału ad-
ministracyjnego Polski”.  

Prof. dr hab. P. Werner przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 
zaawansowania przygotowywanej przez mgr. M. Porczka rozprawy. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz spytał o zastosowane przez doktoranta metody analizy 
badanych zjawisk. Prof. dr hab. P. Werner udzielił w tej sprawie wyjaśnień. 

Następnie w sprawie zaproponowanego tytułu rozprawy głos zabrali: prof. dr hab.                 
M. Jędrusik, prof. dr hab. P. Werner, prof. dr hab. A. Richling, dr hab. M. Dąbski, prof. dr hab. 
J. Matuszkiewicz, dr hab. I. Tsermegas. W wyniku przeprowadzonej dyskusji uzgodniono  
następujące sformułowanie tytułu: „Uwarunkowania przebiegu granic jednostek współcze-
snego podziału administracyjnego Polski”.   
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła 
wszcząć przewód doktorski mgr. Mariusza Porczka na temat „Uwarunkowania przebiegu 
granic jednostek współczesnego podziału administracyjnego Polski”.  
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora roz-
prawy doktorskiej mgr. Mariusza Porczka.  
 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, 
Rada Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wy-
znaczyć prof. dr. hab. Piotra Wernera na promotora rozprawy doktorskiej. 
(załącznik nr 15  – Uchwała nr 115/2018). 
 

 
Ad 10.1. 
 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w spra-
wie zatrudnienia mgr Anity Sabat-Tomali na stanowisku wykładowcy na Wydziale Geografii            
i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określo-
ny od 1 X 2018 r. do 30 IX 2020 r. 

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 Anity Sabat-Tomali na stanowisku wykładowcy w wymiarze                
1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 X 2018 r. do 30 IX 2020 r. 
(załącznik nr 16 – Uchwała nr 116/2018). 

 
 
Ad 11. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                
Wydziału w dniu 29 V 2018 r. 

W protokole uwzględniono poprawkę zgłoszoną drogą elektroniczną przez prof. dr. 
hab. Pawła Swianiewicza do punktu 9 na str. 10, dotyczącą zamieszczenia następującego 
sformułowania: „Prof. dr hab. P. Swianiewicz zakomunikował, że wraz z mgr Anną Kurnie-
wicz otrzymał nagrodę na dorocznej Konferencji NISPACEE (The Network of Institutes and            
Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) za współautorstwo najlep-
szego referatu porównawczego na temat politycznego cyklu budżetowego w opłatach za 
usługi lokalne w Polsce i Bułgarii.”.  
 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) przyjęła protokół z uwzględnioną poprawką.. 
 
 
Ad 12. 
 
 Prof. dr hab. P. Werner przekazał informację na temat II Ogólnopolskiej Konferencji 
„GIS w Edukacji” (zorganizowanej w dniach 14-15 VI br. w Łodzi) oraz VII Ogólnopolskiej 
Konferencji „GIS w Nauce” (zorganizowanej w dniach 20-22 VI br. w Krakowie). 
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 Prof. dr hab. A. Richling przypomniał, że dyplom ukończenia studiów na Uniwersyte-
cie Warszawskim (a zwłaszcza studiów doktoranckich) zobowiązuje do umiejętności właści-
wego zachowania się w każdej sytuacji. 

R. Trzciński w imieniu Samorządu Studentów podziękował Zespołowi Dziekańskiemu                
i pracownikom Wydziału za udział w dniu 13 VI br. w uroczystym Absolutorium tegorocznych 
absolwentów studiów magisterskich na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna.  

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW poinformowała, że został rozstrzygnięty XXXIV Kon-
kurs Prac Magisterskich z zakresu geografii, zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Geograficznego. Spośród trzech prac zgłoszonych przez Wydział Geografii                 
i Studiów Regionalnych wyróżnienie otrzymała praca Artura Surowieckiego pt. „Meteorolo-
giczne i synoptyczne uwarunkowania silnych burz w Polsce (2010-2016)”.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska dodała, że na Wydziale została przeprowadzona we-
wnętrzna kwalifikacja prac przekazanych na konkurs. Zasada ta zostanie utrzymana w przy-
szłym roku. 

Na zakończenie posiedzenia prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał członkom Rady Wy-
działu życzenia udanego wypoczynku podczas wakacji. 
 
 
 
       SEKRETARZ               DZIEKAN 
 
 
(Mgr Elżbieta Błażek)          (Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


