
PROTOKÓŁ 
nr WGSR–0070–8/2018 

posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  

Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 30 października 2018 r. 
 
 

 
PORZĄDEK OBRAD 

 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń Senatu w dniach 

26.09.2018 r., 9.10.2018 r. i 24.10.2018 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  

3. Informacja o powołaniu dr hab. Urszuli Somorowskiej na Kierownika Studiów 

Doktoranckich  

od 1.10.2018 r. do 31.08.2020 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 

4. Uchwała ws. powołania prof. dr hab. Wiaczesława Andrejczuka w skład Wydziałowej 

Komisji Etyki Badań Naukowych (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  

5. Uchwała w sprawie nazw komisji doktorskich Rady Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  

6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji studiów podyplomowych 

„Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym” (ref. dr Maria 

Korotaj-Kokoszczyńska). 

7. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji studiów podyplomowych „Audyt 

krajobrazowy – ocena, kształtowanie, planowanie krajobrazu” (ref. dr Maria Korotaj-

Kokoszczyńska). 

8. Sprawy stopni naukowych     

8.1 Uchwała w sprawie poparcia wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  

dr hab. Iwonie Sagan, prof. UG (ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk). 

8.2 Uchwała w sprawie wszczęcia postepowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Wioletcie 

Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. Andrzej Lisowski). 

8.3 Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postepowaniu o nadanie 

tytułu profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. Andrzej 

Lisowski). 

8.4 Uchwała w sprawie wyznaczenia przewodniczącego komisji egzaminacyjnej  

do przeprowadzania egzaminów doktorskich na okres od 1.10.2018 r. do 31.08.2020 r. 

(ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 

8.5 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Greń pt. „Morfogeneza 

stożka rzeki Waldemara w warunkach wysokoarktycznych Spitsbergenu” i powołanie 

komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej oraz komisji, 

przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i 

dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW). 

9. Sprawy osobowe  (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW) 

9.1 Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o zgodę  

na ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów 

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/studia-na-wgsr/studia-podyplomowe/audyt-krajobrazowy-ocena-ksztaltowanie-planowanie-krajobrazu/
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/studia-na-wgsr/studia-podyplomowe/audyt-krajobrazowy-ocena-ksztaltowanie-planowanie-krajobrazu/


Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej na pełny etat na czas 

nieokreślony. 

9.2 Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie  

  na  stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze 

Geografii  

         Regionalnej i Politycznej na pełny etat na czas nieokreślony. 

9.3  Poparcie wniosku dot. zatrudnienia prof. dr. hab. Andrzeja Lisowskiego na stanowisku  

  profesora zwyczajnego na 0,25 etatu od 31.12.2018 r. na czas nieokreślony.  

10. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 25.09.2018 r. 

11. Sprawy bieżące. 

 

 

Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 

Dziekan powitał nowych członków Rady Wydziału: dr. hab. Mikołaja 

Madurowicza oraz nieobecnego prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka. 

Poinformował o zmianie miejsca zatrudnienia dr hab. I. Łęckiej (na Wydział 

Zarządzania UW) oraz dr hab. B. Lisockiej-Jaegermann (do Instytutu Europy i Ameryk). 

 

Ad 1. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że o godz. 11.00 przybędą na posiedzenie 

prof. dr hab. Marek Bryx i prof. dr hab. Bolesław Domański w związku ze sprawą dr hab. 

Iwony Sagan, prof. UG. Na prośbę Dziekana Rada wyraziła zgodę na procedowanie punktu 

8.1. niezwłocznie po przybyciu obu recenzentów dorobku dr hab. I. Sagan, prof. UG.  

Następnie Dziekan zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 

- w p. 5 dodanie po słowach: „w sprawie” słowa: „korekty” (nowe brzmienie: Uchwała w 

sprawie korekty nazw…); 

- dodanie p. 5.1. Powołanie dr. hab. Mikołaja Madurowicza w skład Komisji Doktorskiej w 

dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii społeczno-

ekonomicznej. 

- dodanie p. 5.2. Powołanie prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka w skład Komisji 

Doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej. 

- dodanie p. 7.1. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji studiów 

podyplomowych „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej” (ref. dr M. Korotaj-

Kokoszczyńska). 

- p. 8.2. ulega zmianie; nowe brzmienie p. 8.2.: Uchwała w sprawie powołania Zespołu do 

wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie 

Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. A. Lisowski). 

- p. 8.5 przyjmie numer 8.3. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, Rada Wydziału przyjęła do 
akceptującej wiadomości porządek obrad z zaproponowanym i zmianami. 

 

 

Ad 2. 

Dziekan wręczył dr. hab. Andrzejowi Harasimiukowi dyplom nagrody jubileuszowej. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik pogratulował studentom: Anicie Sabat-Tomali i Stefanowi 

Józefowiczowi – za zajęcie odpowiednio: II i III miejsca w konkursie na najlepszą prace 

dyplomową z zakresu hydrologii. Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW wyjaśnił, że jest to 

Konkurs im. prof. Kazimierza Dębskiego organizowany przez Stowarzyszenie Hydrologów 

Polskich. 



Dziekan poinformował, że dr T. Wites został powołany przez Centralną Komisję 

Egzaminacyjną w skład Zespołu Zadaniowego ds. opracowania założeń egzaminu 

maturalnego geografii od roku szkolnego 2022/23. 

W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące 

publikacje: „Globalización y desarrollo sostenible”„Texto y contexto en el desarrollo 

sostenible” - 2 tomy współredagowane przez prof. dr hab. M. Czerny (WUW, Warszawa 

2018), „Gmina Nieporęt w latach 1918-2018 Setna rocznica odzyskania niepodległości” – 

rozdział dr. hab. A. Magnuszewskiego, prof. UW: „Jezioro Zegrzyńskie - Historia powstania i 

warunki hydrologiczne”,  „Nasze Korzenie”, 2018 , Tom 13, - artykuł dr. hab. A. 

Magnuszewskiego, prof. UW: „Mazowieckie Greenwich”, „Geografia fizyczna świata” prof. 

dr. hab. J. Makowskiego (Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2018), „Miscellanea 

Geographica – Regional Studies on Development” – vol. 21, No. 3/2018 (Wyd. WGSR UW, 

Warszawa 2018).  

Dziekan podziękował sekretarzowi redakcji Miscellanea Geographica dr I. Karszni 

za nieustanną znakomitą pracę. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informacje z Centralnej Komisji ds. Stopni i 

Tytułów o zatwierdzeniu 2 habilitacji i 3 doktoratów oraz komentarz prof. dr hab. J. 

Pociask-Karteczki o uchybieniach w procedurze nadawania stopni na WGiSR UW. 

Dziekan powiadomił, że w sprawach formalnych dotyczących nadawania stopni 

naukowych na Wydziale zostaną wprowadzone rekomendowane korekty.  

Dziekan przypomniał, że od 1.10.2018 r. istnieją nowe dyscypliny. Na polecenie 

władz rektorskich zebrane zostały od pracowników zaliczanych do liczby N deklaracje z 

informacjami, w których dziedzinach osoby te prowadzą badania naukowe . W 

deklaracjach dominują dwie dyscypliny: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia 

społeczno-ekonomiczna i regionalna. Ponadto wśród wskazanych dziedzin występują: 

architektura, socjologia, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauki o polityce i 

administracji. Deklaracje zostaną przekazane władzom rektorskim. Rektorzy po 

przejrzeniu ogólnouniwersyteckiego zestawienia mogą poprosić o  prowadzenie 

indywidualnych rozmów z pracownikami na temat weryfikacji wskazanej dziedziny. 

Dziekan poinformował, że MNiSW podało wiadomość o zmianie propozycji 

przypisywania poszczególnym czasopismom dyscyplin w kontekście parametryzacji. 

Punkty za publikacje będą przyznawane niezależnie od tego, czy wystąpi zbieżność 

dyscypliny zadeklarowanej przez autora z dyscypliną przypisaną czasopismu. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaprosił członków Rady Wydziału na zebranie 

pracowników  w dniu 13.11.2018 r. o godzinie 11.30 w sali 102, prosząc o przekazanie 

tej informacji pozostałym pracownikom Wydziału. W tym dniu w godzinach 11.30-13.00 

zostały ogłoszone godziny dziekańskie. Zebranie będzie poświęcone wręczeniu nagród 

Rektora UW oraz sprawom związanym z dostosowaniem organizacji i działalności UW 

do nowej ustawy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powiadomił, że wizja władz rektorskich związana z 

wykorzystaniem nowej ustawy do zmian na UW jest zamieszczona na stronie 

Uniwersytetu (zakładka „UW a nowa ustawa”). Dziekan zwrócił się z prośbą do 

pracowników o zgłaszanie refleksji dotyczących rozwiązań tam proponowanych. 

Powiadomił też, że 7.11.2018 r. odbędzie się posiedzenie Senatu UW, na którym 

planowane jest głosowanie w sprawie przyjęcia propozycji zmian zamieszczonych na 

stronie UW. Jest to pierwszy etap do przygotowania Statutu UW. Ma on powstać w 

ciągu 3-4 miesięcy. Rozwiązania zawarte w wizji budzą wiele kontrowersji. 

Najważniejsze kwestie problematyczne to: odłączenie kształcenia od wydziałów i jego 

konsekwencje, rola wydziałów w strukturze UW, niejasne zasady finansowania 

wydziałów. Dziekan powtórzył prośbę o zgłaszanie przemyśleń dotyczących 



planowanych na uczelni zmian. Podkreślił, że w trakcie głosowania na posiedzeniu 

Senatu, chciałby reprezentować zdanie wszystkich pracowników Wydziału. 

Następnie przekazał informacje z trzech posiedzeń Senatu UW. 

W trakcie obrad Senatu w dniu 26.09.2018 r. tematem wiodącym była federacja 

Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). 

Rektor WUM prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś przedstawił korzyści wynikające z 

federacji. Nie pozbawia ona indywidualności jej członków, a zwiększa ich możliwości, 

na przykład wpływa na wzrost pozycji w rankingach. Każda z uczelni – członków 

federacji podlega osobnemu finansowaniu. Wizja wspólnej przyszłości została przyjęta 

pozytywnie przez członków Senatu. 

Konsekwencją tego posiedzenia Senatu  było podpisanie 16.10.2018 r. listu 

intencyjnego w sprawie utworzenia federacji UW i WUM. 

W trakcie kolejnego posiedzenia Senatu UW w dniu 24.10.2018 r. list intencyjny 

został zaakceptowany. Od 1.10.2019 r. UW i WUM staną się federacją. 

10.10.2018 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie „małego” Senatu 

poświęcone zmianom na UW w związku z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. 

W trakcie obrad podniesiono wiele wątpliwości dotyczących funkcjonowania UW w 

świetle nowej ustawy. 

Następnie Dziekan poprosił o zabranie głosu dr S. Dudek-Mańkowską.  

Prodziekan podziękowała za złożenie oświadczeń dotyczących dyscyplin 

naukowych.  

Przypomniała o konieczności potwierdzania autorstwa publikacji w PBN.  

Prodziekan poinformowała o przygotowywaniu szkoleń dla pracowników i 

doktorantów na temat profili autorskich wymaganych przez Ustawę 2.0. Jako pierwsze 

będzie zorganizowane szkolenie dotyczące zmian w PBN, zakładania i obsługi profilu 

autora w bazach Scopus, ReasercherID, integracji ORCID z tymi bazami. W przyszłości 

będzie konieczna integracja dotychczas używanych systemów z bazami Scopus  i Web 

of Science. O terminach szkoleń pracownicy zostaną powiadomieni mailowo.  

Dr S. Dudek-Mańkowska przekazała informację, że Ustawa 2.0 zmienia 

funkcjonowanie PBN i wprowadza ORCID jako bazę danych do parametryzacji 

jednostek naukowych. Poprosiła pracowników o sprawdzenie, czy w nowym module 

PBN widoczne są poprawnie wszystkie publikacje dotychczas przez nich wprowadzone. 

Przypomniała, że ocena pracowników dokonywana jest na podstawie wydruku z PBN. 

Prodziekan podziękowała za składanie wniosków o dofinansowanie na nowych 

formularzach przypominając, że jest to obecnie jedyna forma ubiegania się o środki na 

realizację zadań badawczych. Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że w przypadku 

ponownego ubiegania się o dofinansowanie, przyznanie środków na kolejny projekt jest 

uwarunkowane merytorycznym rozliczeniem się z poprzednich zobowiązań 

(wykonaniem zadań, na które przyznano finansowanie).  

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że w przypadku ubiegania się o 

dofinansowanie monografii (np. książki „habilitacyjnej”) zarówno na Wydziale, jak i u 

Rektora czy w Fundacji UW, należy przygotować dwie wyceny publikacji książki z 

różnych wydawnictw (w tym jedno z Wydawnictw UW). Obie wyceny muszą spełniać 

identyczne warunki. Wyceny muszą być przygotowane z pomocą Sekcji Umów i 

Zamówień Publicznych. Niewłaściwie przygotowane kalkulacje kosztów powodują 

przedłużanie procedury przyznawania środków. Prodziekan wyjaśniła, że przyznawanie 

dofinansowania na publikację w czasopismach z listy A podlega prostszej procedurze 

niż w przypadku monografii. 



Prof. dr hab. J. Makowski zapytał, czy w jest możliwa interwencja władz 

dziekańskich w celu pojawienia się w systemie ORCID polskiej wersji  językowej. 

Dziekani obiecali podjęcie działań w tej sprawie. 

Dziekan poprosił dr M. Korotaj-Kokoszczyńską o przedstawienie bieżących 

spraw związanych z dydaktyką. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podziękowała za sprawne rozliczenie pensum za rok 

ubiegły. Nadpensum w skali Wydziału szacowane było wstępnie na 2100 godzin, po 

ostatecznym rozliczeniu wyniosło 2500 godzin. W porównaniu z rokiem poprzednim 

nadpensum jest mniejsze, jednak jego koszty są wyższe w związku ze zmianą zasad 

finansowania nadgodzin. Prodziekan podziękowała kierownikom za uniknięcie bardzo 

wysokich wartości nadgodzin wśród pracowników w poszczególnych zakładach. Wszystkie 

nadmiary lub niedomiary pensum zostały wyjaśnione na poziomie Prodziekana ds. 

Studenckich. W przypadku dwóch zakładów Prodziekan będzie prowadziła rozmowy z 

kierownikami zakładów: Geoekologii – w związku ze znacznym niedopensum oraz 

Klimatologii w związku z wysokim nadpensum pracowników. Należy zastanowić się nad 

sposobami uniknięcia tego rodzaju sytuacji w przyszłości. Od lat wysokie nadpensa mają 

również pracownicy byłego Zakładu Rozwoju i Planowania Przestrzennego (architekci). 

Wynika to ze specyfiki prowadzonych przez nich zajęć. Odbywają się one  w pracowniach 

komputerowych, gdzie mieści się określona liczba osób, co przy dużej liczbie studentów na 

roku skutkuje dużą liczbą grup i godzin zajęć. Pozostałe niedopensa i nadpensa 

zbilansowały się w ramach poszczególnych zakładów.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że dzisiaj pracownikom zostaną 

przekazane wydruki pensum na rok bieżący z prośbą o weryfikację. Zwróciła się z prośbą o 

wprowadzenie zmian, które się pojawiły w stosunku do planów. Prodziekan przekazała 

informację, że w semestrze letnim będzie 13 piątków i 14 lub 15 czwartków i poprosiła aby - 

w związku z tym - prowadzący zajęcia zastanowili się nad zblokowaniem zajęć piątkowych. 

Prodziekan powiadomiła, że obecnie jest układany plan na  semestr  letni i zaapelowała, aby 

teraz zgłaszać  do Dziekanatu wszelkie plany utworzenia bloków zajęciowych, warsztatów.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaznaczyła, że w tym roku władzom dziekańskim 

zależy na rozliczeniu pensum do końca lipca 2019 r. Przypomniała, że w programie studiów 

jest dużo ćwiczeń terenowych i zdarza się, że trudno jest je zrealizować do końca lipca. W 

związku z tym Prodziekan poprosiła o zastanowienie się nad zblokowaniem zajęć tak, aby w 

ostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną możliwy był wyjazd na ćwiczenia terenowe. 

Zwróciła się z prośbą aby w przypadku, gdy prowadzący przewidują zblokowanie zajęć, 

zgłosili to do dziekanatu do 14 listopada br. Natomiast ostateczną datą zwrotu 

zweryfikowanego pensum na rok bieżący jest 7 listopada. Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska 

poprosiła aby na każdym wydruku pensum był podpis kierownika katedry. Przypomniała, że 

wprowadzane w pensum zmiany w przypadku studiów II stopnia muszą być konsultowane z 

kierownikiem specjalności, zaś zmiany na studiach I stopnia z Prodziekanem ds. 

Studenckich.  

Prodziekan zasygnalizowała, że zasady rozliczania pensum w przyszłym roku ulegną 

zmianie, ale szczegółowe wytyczne w tej sprawie  nie są obecnie znane.   

Następnie przedstawiła terminy rozliczenia zajęć w obecnym roku akademickim: w 

czerwcu 2019 r. zostanie pracownikom przekazane do weryfikacji  pensum z regularnych 

zajęć oraz z egzaminów dyplomowych, które odbędą się do czerwca 2019 r. Do rozliczenia 

pozostaną zajęcia terenowe i obrony, które odbędą się we wrześniu 2019 r. Wszystkie 

egzaminy dyplomowe we wrześniu zakończą się do 15.09.2019 r. – obecni studenci muszą 

skończyć studia w tym terminie. Prodziekan zaapelowała o takie rozłożenie pracy, aby ten 

wymóg został spełniony.  15 września 2019 r. pensa zostaną uzupełnione o godziny 

nieregularne związane z egzaminami dyplomowymi przeprowadzonymi we wrześniu. 

30.09.2019 r. pensa muszą być przekazane z Wydziału. 



Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zapowiedziała, że skieruje do wszystkich pracowników 

dydaktycznych list dotyczący procedury odwoływania zajęć. Wszystkie odwołania zajęć 

muszą być zgłoszone do Dziekanatu i  muszą uzyskać zgodę Prodziekan – to Prodziekan 

odwołuje zajęcia. 

Dr J. Korycka-Skorupa zapytała czy w związku z wolnym dniem 12.11.2018 (w 

semestrze zimowym będzie 13 poniedziałków) można znaleźć sposób aby zajęcia z 

poniedziałku odrobić. Dziekani odpowiedzieli, że w obecnej chwili nie ma rozwiązania tego 

problemu. 

 

Wobec przybycia zaproszonej na posiedzenie Rady Wydziału prof. dr. hab. 

Bolesława Domańskiego i prof. dr. hab. Marka Bryxa  Dziekan zarządził rozpatrzenie punktu 

8.1.  

 

Ad 8.1.  

 

Przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad w posiedzeniu Rady Wydziału   

uczestniczyło dwóch (spośród pięciu wyznaczonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i 

Tytułów Naukowych) recenzentów dorobku dr hab. Iwony Sagan, prof. UG: prof. dr hab. 

Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa) i prof. dr hab. Bolesław Domański (Uniwersytet 

Jagielloński). Trzej pozostali recenzenci: prof. dr hab. Wanda M. Gaczek (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki) i prof. dr 

hab. Ewa Rewers (Uniwersytet Adama Mickiewicza) byli nieobecni. 

Po powitaniu recenzentów prof. dr hab. Maciej Jędrusik przypomniał, że przed 

posiedzeniem członkom Rady Wydziału rozesłano treść wszystkich recenzji dorobku dr hab. 

Iwony Sagan, prof. UG oraz treść wniosku Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu 

naukowego profesora.  

Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk zwrócił się do Rady 

Wydziału z pozytywnym wnioskiem Zespołu w sprawie nadania dr. hab. Iwonie Sagan, prof. 

UG tytułu naukowego profesora w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, 

w dyscyplinie geografia (załącznik nr 1 – wniosek Zespołu).. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że wniosek został uzasadniony pozytywną 

oceną dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Kandydatki, zawartą we 

wszystkich recenzjach. Wszyscy recenzenci zaznaczyli, że dorobek naukowy dr hab. I. 

Sagan, prof. UG jest obfity i znaczący merytorycznie. Zdaniem wszystkich recenzentów, 

osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Kandydatki uzasadniają wniosek o 

nadanie tytułu naukowego profesora. Prof. dr hab. A. Kowalczyk podkreślił, że członkowie 

Zespołu ds. postępowania o nadanie tytułu jednogłośnie poparli wniosek.  

  Następnie głos zabrali recenzenci – prof. dr hab. Marek Bryx i prof. dr hab. Bolesław 

Domański.  

Prof. dr hab. M. Bryx ocenił dorobek naukowy dr hab. I. Sagan, prof. UG bardzo 

wysoko. Stwierdził, że obejmuje on oryginalne dzieła oraz świadczy o pracowitości 

Kandydatki. Recenzent zwrócił uwagę na solidną pracę dydaktyczną dr hab. I. Sagan, prof. 

UG, co poparł informacją o pięciu wypromowanych przez Nią doktorach. Zaznaczył, że 

dorobek Kandydatki zawiera konkretne osiągnięcia w każdym wymiarze Jej działalności. 

Kończąc wypowiedź prof. dr hab. M. Bryx zdecydowanie poparł nadanie dr hab. Iwonie 

Sagan, prof. UG tytułu naukowego profesora. 

Prof. dr hab. Bolesław Domański stwierdził, że Kandydatka prowadzi działalność 

naukową  na szerokim, interdyscyplinarnym polu badań miejskich. W dorobku dr hab. I. 

Sagan, prof. UG jest szereg prac dotyczących problematyki społecznej, rozwoju lokalnego i 



polityki przestrzennej. Większość tematów podejmowanych przez Badaczkę po uzyskaniu 

habilitacji to problemy aktualne, będące w literaturze światowej przedmiotem debaty. 

Kandydatkę cechuje poszukiwanie nowych podejść, nowych interpretacji. Na podkreślenie 

zasługują także inne niż naukowa dziedziny aktywności dr hab. I. Sagan, prof. UG, m. in. 

udział w licznych projektach międzynarodowych i krajowych. Recenzent zwrócił uwagę na 

umiejętność współdziałania Kandydatki w różnych zespołach badawczych. Zaznaczył, że 

publikacje dr hab. I. Sagan, prof. UG są znaczącym wkładem do dyskusji nad istotnymi, 

aktualnymi problemami. 

Następnie prof. dr hab. M. Jędrusik otworzył dyskusję, w której udział wzięli: prof. dr 

hab. A. Lisowski, prof. dr hab. M. Czerny, prof. dr hab. A. Kowalczyk, prof. dr hab. P. 

Swianiewicz. 

Prof. dr hab. A. Lisowski przychylił się do wyrażonych przez Recenzentów 
pozytywnych opinii dotyczących dorobku dr hab. I. Sagan, prof. UG. Wyraził uznanie dla 
współpracy dr hab. I. Sagan, prof. UG z pracownikami WGiSR UW. Podkreślił, że 
Kandydatka jest osobą mającą bardzo dobre kontakty z młodą kadrą naukową, co ułatwi w 
przyszłości ich wspólną działalność.  Dr hab. I. Sagan, prof. UG jest bardzo aktywna w 
zakresie współpracy międzynarodowej. Jest to wyróżniająca się kandydatura do tytułu 
profesora. Prof. dr hab. A. Lisowski zwrócił uwagę, że pojawiające się w recenzjach uwagi 
polemiczne świadczą o tym, że poruszane przez dr hab. I. Sagan, prof. UG zagadnienia są 
aktualne, ważne, oczekujące na rozwiązania. 

Prof. dr hab. M. Czerny zgodziła się z Recenzentami, ze Kandydatka ma zdolność 
przekraczania granic jednej dyscypliny. Potwierdziła znakomitą współpracę pracowników 
naszego Wydziału z dr hab. I. Sagan, prof. UW. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk zwrócił uwagę na pojawiające się w recenzjach uwagi 
polemiczne. Najwięcej słów krytyki dotyczących nie dorobku, a tzw. książki profesorskiej dr 
hab. I. Sagan, prof. UG  miała prof. dr hab. E. Rewers. Recenzentka  nie stwierdziła 
uchybień   w publikacji, a zabrakło Jej przede wszystkim ustosunkowania się Autorki do 
cytowanych w pracy filozofów. Prof. dr hab. E. Rewers swoje uwagi wyjaśniła inną 
perspektywą badawczą - kulturoznawcy. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz jeszcze raz podkreślił aktywność dr hab. I. Sagan, prof. 
UG w międzynarodowej współpracy naukowej. Dodał, że Kandydatka jest ceniona w 
środowisku nie tylko geografów, ale badaczy miast, którzy wywodzą się różnych dyscyplin. 
Prof. dr hab. P. Swianiewicz wyraził opinię, że rozpoznawalność międzynarodowa jest 
istotnym elementem przy ocenie dorobku. 

Po zakończeniu dyskusji Dziekan zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem Zespołu.  

W głosowaniu uczestniczyło  23 członków Rady Wydziału (spośród 29 uprawnionych 

do głosowania). W wyniku głosowania Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) poparła wniosek w sprawie nadania dr hab. Iwonie Sagan, prof. UG 

tytułu naukowego profesora w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w 

dyscyplinie geografia (załącznik nr 2 – Uchwała nr 121/2018). 

 

Ad 2. – c.d. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że w przypadku konieczności odwołania 

zajęć, decyzję o odwołaniu może podjąć wyłącznie Dziekan (także w przypadku choroby 

pracownika). Ponieważ uprawnienie to scedowane jest na Prodziekana ds. Studenckich, w 

praktyce decyduje Prodziekan, wobec czego dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaapelowała o 

zgłaszanie tego typu sytuacji do Dziekanatu. Jeśli prowadzący zajęcia wyjeżdża służbowo, to 

zajęcia przypadające w trakcie takiego wyjazdu powinny być odrobione lub zostaną 

skreślone z pensum danego pracownika. Jeżeli niemożliwe jest odrobienie danych zajęć, 

powinny być one przeprowadzone przez inną osobę. Prodziekan poprosiła o informowanie 



Dziekanatu o zastępstwach na zajęciach. W przypadku studiów II stopnia również kierownik 

specjalności powinien być poinformowany o zmianach w zajęciach. 

Następnie dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła informację o zmianach 

wprowadzanych w zakresie kształcenia w wyniku wejścia w życie Ustawy 2.0. Przypomniała, 

że na stronie internetowej UW jest zamieszczona propozycja dotycząca zasad kształcenia w 

ramach nowej ustawy. Na UW odbywają się spotkania dotyczące wdrażania nowej ustawy w 

dziedzinie kształcenia, w tym dostosowania programów studiów do nowej ustawy. Wiele 

szczegółów wzbudza kontrowersje i wymaga wyjaśnienia.  

27.09.2018 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie studiów. Jednym z punktów jest konieczność dostosowania programów 

studiów do nowej ustawy. Prodziekan poinformowała, że będzie konieczne opracowanie 

programów według nowych wytycznych. Niedawno przeprowadzone dostosowanie programu 

studiów II stopnia na kierunku geografia zostało przygotowane zgodnie z Polską Ramą 

Kwalifikacji. W związku z tym, w przypadku tego kierunku do spełnienia pozostanie wymóg 

wskazania dyscyplin, do których kierunek będzie przypisany oraz dyscypliny wiodącej, czyli 

tej, w ramach której odbywa się ponad 50% zajęć.  

Natomiast przy dostosowaniu programów studiów I stopnia do nowej ustawy będzie 

dużo zmian. Jedną z nich jest likwidacja na kierunku geografia podziału na 3 specjalności.  

Nowa ustawa zmieniła efekty kształcenia na efekty uczenia się. Ta zmiana zostanie 

opracowana. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że wewnątrz Uniwersytetu ustalono 

zasadę, że na UW będzie istniał jeden kierunek studiów z danego zakresu. Wobec tej 

regulacji, w związku kierunkiem gospodarka przestrzenna, na studiach II stopnia będą 

konieczne rozmowy WGiSR i Euroreg w celu ustalenia warunków funkcjonowania tego 

kierunku w przyszłości.  

Następnie Prodziekan przedstawiła ogólną organizację przeprowadzania procedury 

dostosowania. Przypomniała, że za całość procedur jest odpowiedzialna Komisja 

Dydaktyczna. Zostaną powołane grupy robocze, które przygotują koncepcje dostosowań i 

przedstawią je Komisji Dydaktycznej. Gdy dokumenty zostaną opracowane, będą 

przekazane pracownikom do konsultacji. Dostosowanie do Ustawy 2.0 będzie dotyczyło 

również studiów niestacjonarnych i podyplomowych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że Ustawa 2.0 wprowadza 

zmiany w zakresie zasad przyjmowania na studia. Według zapisów nowej ustawy nie będzie 

można przyjąć kandydata na studia w oparciu o wznowienie studiów. W związku z tym 

wszelkie wznowienia studiów na Wydziale będą przeprowadzone z początkiem semestru 

letniego. Prodziekan poprosiła o poinformowanie pracowników i studentów o tym terminie. 

Poinformowała, że nowa ustawa reguluje przyznawanie urlopu macierzyńskiego i 

wychowawczego dodając, że na Wydziale przepis ten funkcjonował dotychczas, wobec 

czego w tym zakresie nie będzie zmian. 

Ponadto w ustawie wprowadzono zmiany dotyczące skreśleń studentów z listy 

studentów. Został dodany punkt: „Student może być skreślony z listy studentów w przypadku 

stwierdzenia braku udziału w obowiązkowych zajęciach”. Oznacza to, że jeśli po 

zakończeniu zajęć zostanie stwierdzone, że student był nieobecny na 50% zajęć 

obowiązkowych, będzie automatycznie skreślony. Prowadzący zajęcia obowiązkowe, po 

stwierdzeniu ponad 50% nieobecności, mają prawo nie zaliczyć studentowi przedmiotu. 

Prodziekan przypomniała, że studenci studiujący na więcej niż jednym kierunku, w 

przypadku kolizji zajęć powinni napisać w USOS podanie do Prodziekan ds. Studenckich 

zawierające informację o takiej kolizji. 

Prodziekan podała do wiadomości, że obecnie Regulamin Wydziału jest 

podstawowym dokumentem, na który się powołujemy. Zapowiedziała również, że w związku 



z koniecznością dostosowania do przepisów nowej ustawy, będzie opracowany nowy 

Regulamin.  

Prodziekan podkreśliła konieczność prawidłowego prowadzenia dokumentacji i 

spełniania formalnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska wystąpiła do Rady Wydziału o upoważnienie mgr inż. 

arch. Małgorzaty Łaskarzewskiej-Średzińskiej do prowadzenia w semestrze zimowym roku 

akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych następujących zajęć: „Teoria 

urbanistyki”, „Planowanie i polityka przestrzenna’, „Gospodarka przestrzenna i planowanie 

przestrzenne” (studia II stopnia, specjalność urbanistyka i rewitalizacja). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby 

uprawnione  uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 37; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) udzieliła wnioskowanego upoważnienia.   

 

Ad 3. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o powołaniu przez Rektora dr hab. U. 

Somorowskiej, prof. UW na Kierownika Studiów Doktoranckich od 1.10.2018 r. do 

31.08.2020 r. Rada przyjęła informację do akceptującej wiadomości.  

 

Ad 4. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że dzięki inicjatywie prof. dr. hab. Pawła 

Swianiewicza została powołana Wydziałowa Komisja ds. Etyki Badań Naukowych. Rada 

Wydziału na posiedzeniu 18.06.2018 r. powołała sześciu członków Komisji, wybór siódmego 

członka został przesunięty na październik br. Dziekan przedstawił wniosek w sprawie 

powołania prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka w skład Wydziałowej Komisji ds. Etyki 

Badań Naukowych. 

Dr hab. W. Wilk zgłosił uwagę do projektu uchwały w tej sprawie: w tekście uchwały 

przy nazwie Komisji brakuje słowa „Etyki”.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 39 osób, 

Rada Wydziału większością głosów powołała prof. dr. hab. Wiaczesława Andrejczuka w 

skład Wydziałowej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych (tak – 37, nie – 0, wstrzymuję się – 

2). (załącznik nr 3 – Uchwała nr 122/2018). 

 

Ad 5. 

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik w związku z koniecznością ujednolicenia nazw komisji 

doktorskich działających na WGiSR UW zaproponował następujące brzmienie nazw Komisji: 
- Komisja Doktorska w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii 

społeczno-ekonomicznej, 

- Komisja Doktorska w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii 

fizycznej. 

Wprowadzenie korekty nazw obu Komisji Doktorskich wynika z wymogów formalnych. 

Dziekan zarządził głosowanie w sprawie korekty nazw obu Komisji. Rada Wydziału 

jednogłośnie przyjęła zaproponowane nazwy Komisji (na 52 osoby uprawnione: tak – 36, nie 

– 0, wstrzymuję się – 0) (załącznik nr 4 – Uchwała nr 123/2018). 

 

Ad 6. , Ad 7.  i  Ad 7.1. 

 



Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału o wyrażenie zgody na 

likwidację następujących studiów podyplomowych: „Geoinformatyka w ochronie środowiska i 

planowaniu przestrzennym”, „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej”, 

„Audyt krajobrazowy – ocena, kształtowanie, planowanie krajobrazu”. Propozycja zamknięcia 

studiów wynika z niedostatecznego naboru kandydatów na wymienione kierunki w ostatnich 

latach. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym Rada Wydziału jednogłośnie 

wyraziła zgodę na likwidację studiów „Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu 

przestrzennym”  (na 52 osoby uprawnione: tak - 40, nie - 0, wstrzymuję się – 0) (załącznik nr 

5 – Uchwała nr 124/2018). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym Rada Wydziału jednogłośnie 

wyraziła zgodę na likwidację studiów „Audyt krajobrazowy – ocena, kształtowanie, 

planowanie krajobrazu” (na 52 osoby uprawnione: tak - 40, nie - 0, wstrzymuję się – 0) ) 

(załącznik nr 6 – Uchwała nr 125/2018). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym Rada Wydziału jednogłośnie 

wyraziła zgodę na likwidację studiów „Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki 

przestrzennej” (na 52 osoby uprawnione: tak – 40, nie – 0, wstrzymuję się – 0) ) (załącznik nr 

7 – Uchwała nr 126/2018). 

 

Ad 8.2.  

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK 

ponownie zwróciła się z prośbą o wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego 

profesora w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie 

geografia. W związku z niespełnieniem przepisów ustawowych przez Kandydatkę, Centralna 

Komisja ds. Stopni i Tytułów wydała decyzję o umorzeniu poprzedniego postępowania. 

Obecnie dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK jest promotorem w otwartym przewodzie 

doktorskim, wobec czego spełnia warunki ustawy. Kandydatka ma bogatszy w stosunku do 

poprzednio przedstawianego dorobek naukowy, dostała nagrodę Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego za działalność naukową.  

W związku z obowiązującymi przepisami, zostanie przeprowadzona pełna procedura 

postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. 

UJK. W celu przeprowadzenia postępowania zostanie powołany Zespół do wszczęcia 

postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. 

UJK.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie powołania Zespołu do 

wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w składzie: 

1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący,  

2. prof. dr hab. Mirosława Czerny,  

3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,  

4. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  

5. prof. dr hab. Piotr Werner.        

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby, 

Rada Wydziału powołała Zespół w następującym składzie:  

tak  nie  wstrz.  

1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski (przewodniczący)  23  0  0  

2. prof. dr hab. Mirosława Czerny     23  0  0  

3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk    23  0  0  

4. prof. dr hab. Jerzy Makowski     23  0  0  

5. prof. dr hab. Piotr Werner      21  1 1  

(załącznik nr 8 – Uchwała nr 127/2018). 



 

Ad 8.3. 

 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW poinformował, że 9.10.2018 r. odbyło się 

posiedzenie Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w 

zakresie geografii fizycznej poświęcone wyznaczeniu recenzentów pracy doktorskiej mgr 

Katarzyny Greń pt.: „Morfogeneza stożka rzeki Waldemara w warunkach wysokoarktycznych 

Spitsbergenu”. Zaproponowano dwóch kandydatów, których komisja jednogłośnie poparła. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia recenzentów 

rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Greń. Dziekan poinformował Radę Wydziału, że 

kandydatami na recenzentów są prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (UJ) i dr hab. Jacek 

Szmańda, prof. UP. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 22 członków Rady Wydziału (spośród 

29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wyznaczyła prof. dr. hab. Kazimierza Krzemienia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr 

Katarzyny Greń. 

 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 22 członków Rady Wydziału (spośród 

29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wyznaczyła dr. hab. Jacka Szmańdę, prof. UP na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr 

Katarzyny Greń.  

Dziekan powołał komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej, w skład której wchodzą następujące osoby:  

1. prof. dr hab. Urszula Somorowska – przewodnicząca,  

2. dr hab. Maciej Dąbski, 

3. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW,  

4. prof. dr hab. Jerzy Makowski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Greń, 

dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją Doktorską w 

dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej.  

Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała (załącznik nr 9 – Uchwała nr 

128/2018). 

 

 Ad 8.4. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia dr hab. U. 

Somorowskiej, prof. UW na przewodniczącą komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania 

egzaminów doktorskich na okres od 1.10.2018 r. do 31.08.2018 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 22 członków Rady Wydziału (spośród 

29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję 

się – 1) wyznaczyła dr hab. U. Somorowską, prof. UW na przewodniczącą komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów doktorskich na okres od 1.10.2018 r. do 

31.08.2018 r. (załącznik nr 10 - Uchwała nr 129/2018).  

 

Ad 9.1. 

 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o 

upoważnienie władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie 

konkursu na stanowisko adiunkta w na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w 

Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej na pełny etat na czas nieokreślony.  

W zarządzonym przez Prodziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby 

uprawnione uczestniczyło 40 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek (załącznik nr 11 – Uchwała nr 130/2018).  



 

Ad 9.2. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie 

Komisji Konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale 

Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii Regionalnej i Politycznej na pełny 

etat na czas nieokreślony.  

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej:  

1. prof. dr hab. Jerzy Makowski – przewodniczący,  

2. dr hab. Małgorzata Durydiwka,  

3. dr Anna Dudek,  

4. dr Tomasz Wites,  

5. dr hab. Wiesław Lizak (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych).  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 39 osób, 

Rada Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie:  

 

tak  nie  wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Jerzy Makowski – przewodniczący  39 0 0 

2. dr hab. Małgorzata Durydiwka   38 0 1 

3. dr Anna Dudek      38 0 1 

4. dr Tomasz Wites      39 0 0 

5. dr hab. Wiesław Lizak    39 0 0 

(załącznik nr 12 – Uchwała nr 131/2018). 

 

Ad 9.3.  

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w 

sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/4 etatu od 

31.12.2018 r. na czas nieokreślony.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 39 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 39; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła poparcie w 

sprawie zatrudnienia prof. dr hab. Andrzeja Lisowskiego na stanowisku profesora 

zwyczajnego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w wymiarze 1/4 etatu od 

31.12.2018 r. na czas nieokreślony (załącznik nr 13 – Uchwała nr 132/2018). 

 

Ad 10. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady                

Wydziału w dniu 25.09.2018 r. 

W protokole zaproponowano poprawkę zgłoszoną przez mgr K. Rucińską do punktu 2 

na stronie 4, dotyczącą zmiany fragmentu: „Zalanie nie spowodowało dużych szkód, a 

odnowienie zniszczonych sufitów, podłóg jest planowane w najbliższych dniach wolnych od 

zajęć. Straty pokryje ubezpieczenie.” 

na: 

„Doszło do zalania pięciu kondygnacji budynku.  W wyniku zalania doszło do 

uszkodzenia systemu PPOŻ,   łazienek,  sufitów, ścian i podłóg w kilku pomieszczaniach i 

korytarzach.  Sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela i obecnie trwa  postępowanie 

likwidacyjne. Odnowienie zniszczonych powierzchni jest planowane w najbliższych dniach 

wolnych od zajęć, najprawdopodobniej zostanie pokryje  z ubezpieczenia.” 



 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby 

uprawnione uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 39; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) przyjęła protokół z zaproponowaną poprawką. 

 

Ad 11. 

 

 Mgr K. Rucińska poinformowała, że od listopada br. Dziekanat ds. Studenckich 

będzie miał dzień pracy wewnętrznej w piątki, a nie – jak dotychczas – w środy. 

Przypomniała, że również Sekretariat Wydziału ma w piątek dzień pracy wewnętrznej. 

 Prof. dr hab. P. Werner poprosił o zróżnicowanie godzin pracy, między innymi Sekcji 

Ekonomiczno-Finansowej tak, aby przyjęcia interesantów odbywały się przynajmniej raz w 

tygodniu w późniejszych godzinach (po godz. 14.00). Dyrektor zapewniła o rozpatrzeniu 

prośby. 

 Prof. dr hab. M. Czerny podziękowała pracownikom Wydziału, którzy zaangażowali 

się w konferencję latynoamerykanistyczną pt. „Desarrollo sostenible. Realidades y mitos 

para el dasarrollo”, która odbyła się na WGiSR w dniach 14-15.10.2018 r. oraz 

poinformowała o plenerze kartograficznym pt. „Treść, formy i funkcje map tematycznych w 

erze systemów informacji geograficznej”, który odbył się w Zwierzyńcu w dniach 16-

19.10.2018 r. Oba spotkania były bardzo owocne. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zaprosił na uroczystą promocję książki „Geograficzno-

polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym”, która odbędzie się 8.11.2018 r. o 

godzinie 17.00 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich. Informacja o szczegółach zostanie 

wysłana pocztą elektroniczną. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

 

       SEKRETARZ               DZIEKAN 

 

 

(mgr Joanna Miętkiewska-Brynda)        (prof. dr hab. Maciej Jędrusik)  


