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w dniu 25 września 2018 r. 
 
 
 
 

PORZĄDEK OBRAD 
 
 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzenia „Małego” Senatu w dniach  

9-10.07.2018 r. oraz 11-12.09.2018 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr Sylwia Dudek-
Mańkowska). 

3. Informacje o pracach nad tworzeniem „Uniwersytetu Europejskiego” w ramach inicjatywy 
4EU (ref. dr Anna Dudek). 

4. Powołania funkcyjne w związku z nową strukturą organizacyjną WGSR UW (ref. prof. dr 
hab. Maciej Jędrusik). 

5. Informacja o planie rzeczowo-finansowym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych  
na rok 2018 (ref. dr Sylwia Dudek-Mańkowska). 

6. Informacja o zasadach podziału, wydatkowania i rozliczania środków finansowych  
na prowadzenie działalności statutowej na WGSR UW obowiązujących od 1 października 
br. (ref. dr Sylwia Dudek-Mańkowska). 

7. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia  
na kierunku geografia i gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2018/2019  
(ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska). 

8. Upoważnienie nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do opieki nad pracami 
magisterskimi i prowadzenia seminariów magisterskich (ref. dr Maria Korotaj-
Kokoszczyńska). 

9. Upoważnienie nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra do prowadzenia 
wykładów w semestrze zimowym 2018/2019 (ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska). 

10. Uchwała w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem (ref. dr Maria Korotaj-
Kokoszczyńska). 

11. Sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Studia Doktoranckie w roku akademickim 
2018/2019 (ref. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW). 

12. Zgłoszenie kandydatury mgr Karoliny Kani do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego za wybitne osiągniecia na rok akademicki 2018/2019 (ref. dr hab. Urszula 
Somorowska, prof. UW).  

13. Opinia Rady Wydziału w sprawie kandydatur nauczycieli akademickich do Nagród Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 

 
14. Sprawy stopni naukowych  

14.1 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii  
mgr. Maksymowi Łaszewskiemu (ref. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW). 

14.2 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii mgr 
Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej (ref. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW). 

 
15. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.06.2018 r.  
16. Sprawy bieżące. 
 

 



Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik. 
 
 
Ad 1. 
 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 
- w p. 12 zastąpienie słów: „mgr Karoliny Kani” słowami: „lic. Justyny Ślawskiej”; 
- w p.14.1 i p.14.2 zmienienie nazwiska osoby referującej z: dr hab. Artur Magnuszewski, 
prof. UW na dr hab. Bogdan Zagajewski 

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

 
 

Ad 2. 
Dziekan podał do wiadomości, że w skład komisji skrutacyjnej Rady Wydziału 

wszedł dr Maciej Lenartowicz, zastępując dr hab. I. Łęcką oraz poinformował o zmianie 
sekretarza Rady Wydziału – mgr E. Błażek zastąpiła mgr J. Miętkiewska-Brynda. 
Następnie powitał zaproszonego na Radę Wydziału prof. dr. hab. Wiaczesława 
Andrejczuka. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację o śmierci dr. hab. Romana 
Kulikowskiego, pracownika IGiPZ PAN, wybitnego specjalisty z zakresu geografii rolnictwa i 
geografii wsi. Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą ciszy.  

W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące 
publikacje: „Geograficzno-polityczny atlas Polski. Polska w świecie współczesnym” 
przygotowany pod redakcją naukową dr. hab. prof. UW Marcina Solarza, „Miscellanea 
Geographica – Regional Studies on Development” – vol. 22, No. 2/2018 (Wyd. WGSR UW, 
Warszawa 2018); Meritum. Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Edukacja poza murami 
szkoły” nr 2/2018. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, iż powołał dr Agnieszkę Sosnowską 
na Sekretarza Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej na miejsce 
dotychczas pełniącej tę funkcję dr Joanny Popławskiej. 

Poinformował również, że dr Paulina Pokojska będzie kierowała Podyplomowymi 
Studiami Geografii dla Nauczycieli. 

Dziekan wręczył dr hab. Joannie Angiel i prof. dr. hab. Andrzejowi Lisowskiemu 
dyplomy nagród jubileuszowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik pogratulował dr. hab. Arturowi Magnuszewskiemu, prof. UW 
powołania do pełnienia funkcji członka Polskiego Komitetu Międzynarodowego Programu 
Hydrologicznego UNESCO na kadencję 2019-2022. 
 Na prośbę Dziekana dr S. Dudek-Mańkowska przekazała informację na temat 
posiedzenia „Małego" Senatu UW, które odbyło się na początku lipca br. w Chęcinach.   

Posiedzenie poświęcone było kwestiom pracowniczym w świetle nowej ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce. Obrady zdominowała dyskusja nad trzema tematami:  
- sprawami dotyczącymi pracowników uczelni (Rozdział 5 nowej ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce),  
- ścieżkami kariery na UW oraz  
- pensum dydaktycznym. 

Dyskutowano zmianę stanowisk  pracy na UW mającą obowiązywać od 1 X 2018 r. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że jedną ze zmian będzie zastąpienie stanowiska 
profesora zwyczajnego stanowiskiem profesora, oraz stanowiska profesora nadzwyczajnego 
stanowiskiem profesora uczelnianego. 

Dr S. Dudek-Mańkowska przekazała informację o zmniejszeniu w przyszłości 
wymiaru pensum dydaktycznego profesorów do 180 godzin. Uczestnicy obrad „Małego” 
Senatu dyskutowali nad koniecznością opracowania regulaminu pracy w konsultacji ze 
związkami zawodowymi. Kolejnym tematem omawianym  w czasie posiedzenia były 



propozycje nowych stanowisk pracy. Na UW przewidywane są trzy ścieżki kariery: pracownik 
badawczo-dydaktyczny, pracownik dydaktyczny oraz pracownik badawczy. 

Trzecią dyskutowaną kwestią były możliwości uelastycznienia rozliczania pensum, 
np. wprowadzenia dwu lub trzyletnich cykli jego rozliczania. 

Następnie prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił informacje z posiedzenia „Małego 
Senatu, który odbył się w dniach 11-12 IX 2018 r. Obrady zdominowała dyskusja nad 
zmianami wynikającymi z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zakłada, że 
wiele rozwiązań powinno zostać wypracowanych na uczelni, a nie wynikać z ustawy. W 
czasie posiedzenia władze rektorskie zadeklarowały, że nie będą wprowadzały istotnych 
zmian struktury organizacyjnej UW, a każda modyfikacja będzie uzgadniana z 
zainteresowanymi jednostkami.  

Zmienią się zasady organizacji dydaktyki na UW. Będą powoływani kierownicy 
studiów podlegający Rektorowi (lub prorektorowi ds. dydaktyki), którzy  będą zamawiali 
programy studiów (na wydziałach) oraz kadrę do obsługi studiów (na Uniwersytecie 
Warszawskim).  

W związku z nowym rozporządzeniem w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych zmieniła się klasyfikacja dyscyplin naukowych. W 
nowym podziale wymieniona jest dyscyplina „geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna’” w dziedzinie nauk społecznych oraz dyscyplina „nauki o ziemi i 
środowisku” (Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych), w której istnieje subdyscyplina 
„geografia poza zakresem geografii społeczno-ekonomicznej” (obok subdyscyplin: geologia, 
oceanografia, geofizyka). Zgodnie z ustawą, w przyszłym roku akademickim powstaną nowe 
organy uczelni – Rady Dyscyplin (w miejsce Dziekanów i Rad Wydziałów). Prof. dr hab. M. 
Jędrusik wyraził nadzieję, że w Radzie Dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i 
gospodarka przestrzenna znajdą się w  większości pracownicy WGiSR. Powstanie również 
Rada Dyscypliny nauki o ziemi i środowisku, gdzie będziemy zabiegali o odpowiednią 
reprezentację geografów. 

W myśl nowych przepisów stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego) w 
danej dyscyplinie będą nadawane przez Uniwersytet, ale uprawnienia do ich nadawania 
będą delegowane do Rad Dyscyplin. 

Dziekan zaapelował, aby - zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi UW - do 15 X 2018 r. 
osoby na stanowiskach badawczo-dydaktycznych złożyły oświadczenia, w jakiej dyscyplinie 
prowadzą badania. Poprosił o rozwagę w kwestii wyboru dyscypliny w kontekście przyszłej 
parametryzacji. Jednocześnie poinformował o powołaniu zespołu ds. parametryzacji w 
składzie dr hab. M. Solarz, prof. UW, dr S. Dudek-Mańkowska, dr hab. B. Zagajewski, dr 
hab. U. Somorowska, prof. UW (wkrótce do zespołu zostanie dołączona jeszcze jedna 
osoba). Przypomniał o konieczności zwiększania dorobku naukowego oraz o nowych 
zasadach wyliczania wskaźnika osiągnięć naukowych dla potrzeb parametryzacji. Przy 
nadchodzącej ocenie jednostek  naukowych będzie istotne wydawnictwo, w którym zostaną 
opublikowane wyniki badań (powstanie lista-ranking wydawców). Będzie ono ważne zarówno 
w przypadku monografii jak i czasopism. Jednocześnie Dziekan przypomniał o wysokiej 
randze „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” wśród czasopism 
geograficznych i wyraził nadzieję, że znajdzie się ono na wysokiej pozycji na tworzonej liście 
czasopism naukowych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował Sekcji Obsługi Projektów oraz osobom, które 
pozyskały granty (m.in. dr B. Kicińska, dr hab. J. Angiel, mgr J. Lechnio) przypominając, że 
wdrożenia są również istotnym elementem branym pod uwagę przy parametryzacji. 

W trakcie dalszych obrad Małego Senatu ponownie podano informacje o zmianie 
trybu przeprowadzania kształcenia doktorantów: zamiast studiów doktoranckich będą 4 
szkoły doktorskie (jeśli dojdzie do skutku federacja Uniwersytetu Warszawskiego z 
Uniwersytetem Medycznym – 5 szkół doktorskich). Nowa ustawa znosi rotację pracowników 
przy zaostrzeniu oceny okresowej. Być może ocena ta będzie dokonywana na poziomie 
ponaddyscyplinowym. Zgodnie z ustawą zostanie utworzona Rada Uczelni, jednak szczegóły 
powoływania jej członków i zakres jej kompetencji są w fazie dyskusji. 



Poinformowano o podwyżkach pensji od 1 I 2019 r., w pierwszym rzędzie będą one 
dotyczyły pracowników otrzymujących pensje minimalne.  

Od 1 października br. zatwierdzono,  zarówno w przypadku pracowników naukowych 
jak i dydaktycznych, prawo do uwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu 
praw autorskich. 

Następnie Dziekan przekazał informacje zespołu dziekańskiego.  
Odbyła się Regionalna Konferencja Unii Geograficznej w Quebecu pod hasłem 

„Appreciating Difference (Apprécier la différence), na której WGiSR reprezentowało 6 osób. 
W trakcie Konferencji do Rady Redakcyjnej „Miscellanea Geographica – Regional 

Studies on Development” zaproszeni zostali i zaproszenia przyjęli: Daniel Shrubsole (Western 
Univerisity, Canada), Jean-Yves Puyo (Université de Pau - Bordeaux, France); Alexey Naumov 

(Lomonosov Moscow State University, Russia). Ponadto do redakcji dołączyła dr M. Derek jako 
Section Editor w dziale „Geografia turyzmu i rekreacji”. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW powiadomił o pojawieniu się angielskojęzycznej wersji 
strony Wydziału (nieco mniej rozbudowanej niż w wersji polskiej). Zaapelował o sukcesywne 
wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Prodziekan podał do 
wiadomości, że w Sekcji Współpracy z Zagranicą został zatrudniony mgr Wojciech 
Doroszewicz, który będzie dbał o stronę internetową Sekcji oraz będzie prowadził jej bieżącą 
obsługę. 

Dyrektor Kinga Rucińska podziękowała za udział w szkoleniu, które odbyło się w 
czerwcu br. oraz poinformowała, że certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia będą 
wkrótce przekazane pracownikom. Poprosiła osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniu 
dotyczącym ochrony danych osobowych o przeprowadzenie do dnia 1 X 2018 r. 
samoszkolenia internetowego. 

Dyrektor przekazała informację o udostępnieniu pomieszczenia socjalnego dla 
pracowników Wydziału w miejscu dawnego baru „Adnan”. Klucze do pomieszczenia będą 
dołączone do kluczy poszczególnych katedr. 

Mgr K. Rucińska zakomunikowała o przeznaczeniu s. 121 na spotkania, zebrania, 
egzaminy doktorskie i całkowitym wyłączeniu jej dla celów dydaktycznych (sala może 
pomieścić 24 osoby). Sala ta pozostaje w gestii Pani Dyrektor. 

W związku z powstaniem nowej struktury organizacyjnej Wydziału, pieczątki i 
wizytówki dla nowych jednostek i ich kierowników będą zamawiane centralnie. W tej sprawie 
zostanie rozesłana informacja. Dyrektor przypomniała o funkcjonowaniu ogólnowydziałowych 
drukarek i zapewniła, że udzieli pomocy w razie problemów z ich eksploatacją.  

Mgr K. Rucińska powiadomiła pracowników o zalaniu na początku września br. klatki 
D w budynku Wydziału. 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. 

Dziekan udzielił głosu dr M. Korotaj-Kokoszczyńskiej. Prodziekan negatywnie oceniła 
terminowość egzaminów dyplomowych w bieżącym roku dostrzegając niedociągnięcia ze 
strony opiekunów prac. Poinformowała, że w terminie do 1 VIII 2018 r. obroniło się 108 osób, 
a we wrześniu 57 osób. Podała też ostateczne daty odbycia się dwóch kolejnych tur 
egzaminów dyplomowych: do 28 września i do 20 grudnia br., prosząc pracowników o 
przestrzeganie tych terminów.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaapelowała o pilne uzupełnienie wydruków pensum, 
zwracając się przede wszystkim do doktorantów. Na podstawie ostatecznych rozliczeń 
przeprowadzonych zajęć, zostaną wykonane zestawienia finansowe wykonanych nadgodzin. 

Prodziekan wraz z pełnomocnikiem ds. USOS poprosili o zgłaszanie zauważonych 
nieścisłości w planie zajęć. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o trwających pracach nad 
uruchomieniem nowego międzywydziałowego kierunku studiów –studiów miejskich.. Ze 
strony Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych przygotowania koordynują dr M. 



Grochowski i dr A. Gendźwiłł, przy wsparciu pani Prodziekan. Inicjatywa ma pełną aprobatę 
władz rektorskich. 
 
 
Ad 3. 
 Prof. dr hab. M. Jędrusik poprosił o zabranie głosu dr A. Dudek. 
 Dr A. Dudek przedstawiła informacje dotyczące powstawania Uniwersytetu 
Europejskiego. Referentka została pełnomocnikiem Dziekana ds. współpracy w ramach 
tworzenia Uniwersytetu Europejskiego - inicjatywy polegającej na utworzeniu sieci złożonej z 
czterech uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Sorbony, Uniwersytetu w Heidelbergu i 
Uniwersytetu Karola w Pradze. W marcu br. podpisano umowę o współpracy między 
wymienionymi uniwersytetami. Sojusz uczelni jest określany skrótem 4EU i ma na celu 
szeroko rozumianą współpracę naukową, dydaktyczną, wymianę studentów i pracowników 
oraz  wzajemne udostępnianie zasobów, infrastruktury. 
 Jeżeli współpraca w ramach tej sieci uczelni okaże się sukcesem, planowane jest 
utworzenie kolejnych 20 sieci (w każdej 4-6 uniwersytetów europejskich).  

Obecnie na UW odbywają się liczne spotkania dotyczące 4EU. W ramach współpracy 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych złożył dwa komplementarne projekty: dydaktyczny 
- Urban Studies i badawczy – Laboratorium Badań Miejskich. Oba projekty po pierwszej 
ocenie znalazły się na liście priorytetowej. 
 UW jest najaktywniejszym uniwersytetem w sieci, złożył ponad połowę z około 90 
zgłoszonych projektów. Wszystkie projekty są podzielone na 4 grupy. Projekty zgłoszone 
przez WGiSR znalazły się w grupie „Health and Demographic Change in an Urban 
Environment” koordynowanej przez Uniwersytet Karola w Pradze i tam będą się odbywały 
dalsze spotkania związane z ich realizacją. 
 Dr A. Dudek zachęcała pracowników do poważnego rozważania włączania się w tego 
typu współpracę, gdyby jej propozycje pojawiały się w poczcie elektronicznej. Dziekan dodał, 
że dr A. Dudek – pełnomocnik i koordynatorka ds. omówionej współpracy w razie wątpliwości 
będzie służyła swoją wiedzą. Poinformował również, że każdy z projektów ma budżet na 
prace przygotowawcze. 
 

 

Ad 4. 
   

Dziekan przypomniał, że przed wakacjami Rada Wydziału uchwaliła nową strukturę 
organizacyjną Wydziału, która będzie funkcjonowała od 1 X 2018 r. Nowy podział 
organizacyjny obejmuje 6 katedr, pracownie i grupy badawcze. Do kompetencji katedr 
należą między innymi działania związane ze specjalnościami na studiach drugiego stopnia. 
Natomiast działalność naukowa będzie odbywała się w grupach badawczych lub 
indywidualnie i będzie finansowana w systemie mikrograntów. Grupy badawcze będą 
funkcjonowały niezależnie od katedr. Prof. dr hab. M. Jędrusik nadmienił, że wprowadzone 
zmiany są bardzo dobrze oceniane przez władze uczelni.  
 Następnie Dziekan przedstawił powołania kierowników nowych jednostek: 
Katedra Geografii Fizycznej – kierownik: dr hab. Żmudzka, prof. UW; 

Zakład Klimatologii – kierownik: dr hab. Żmudzka, prof. UW 
Zakład Hydrologii – kierownik: dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW 
Zakład Geomorfologii – kierownik: dr hab. E. Smolska, prof. UW; 
Zakład Geoekologii – kierownik: prof. dr hab. W. Andrejczuk; 
Laboratorium Analiz Środowiskowych – dr hab. A. Harasimiuk; 

Katedra Geografii Turystyki i Rekreacji – kierownik: prof. dr hab. A. Kowalczyk; 
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego – kierownik: prof. dr hab. M. Czerny; 

Pracownia Miejska – kierownik: dr S. Dudek-Mańkowska; 
Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej – kierownik: prof. dr hab. P. Swianiewicz; 
Katedra Geomatyki i Systemów Informacyjnych – kierownik: dr hab. B. Zagajewski; 

Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji – kierownik: dr J. Korycka-Skorupa; 



Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej – kierownik: prof. dr hab. P. Werner 
Katedra Geografii Regionalnej i Politycznej – kierownik: p.o. dr T. Wites; 

Zakład Geografii Regionalnej Świata – kierownik: prof. dr hab. M. Jędrusik; 
Pracownia Geografii Politycznej – kierownik: dr hab. M. Solarz, prof. UW; 
Pracownia Edukacji Geograficznej – kierownik: dr B. Kicińska. 
. 

 

Ad 5. 
 

Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła informację na temat sytuacji finansowej 
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Prodziekan przypomniała, że na posiedzeniu 
Rady Wydziału w styczniu br. zostało uchwalone prowizorium budżetowe na 2018 r. 
Wyjaśniła, że plan rzeczowo-finansowy Wydziału nie mógł zostać zaopiniowany przez Radę 
Wydziału, ponieważ musiał on być opracowany w okresie wakacyjnym. W planie zostały 
uwzględnione środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych, pochodzące z dotacji budżetowej i 
przychody własne. O szczegółach planu informuje załącznik nr 1 – „Plan rzeczowo-
finansowy”. Poinformowała też o działaniach zmierzających do redukcji kosztów utrzymania 
budynku MOG. Przedstawiła prognozy w zakresie środków własnych Wydziału. 
Przewidywany jest zwrot wydatków związanych z Kongresem Geografii Polskiej (z funduszy 
DUN), uzyskanie wpływów z przedsięwzięć prowadzonych przez Wydział, wzrost 
przychodów z wynajmu sal, z konferencji. Mniej korzystnie niż zakładano kształtują się 
wpływy z opłat za studia niestacjonarne. 

Podsumowując, Prodziekan oceniła przewidywany wynik finansowy za rok bieżący 
jako lepszy od zakładanego w prowizorium budżetowym (o około 200 tys.). Zaznaczyła, że 
konieczne jest utrzymanie dyscypliny finansowej i szukanie oszczędności na przykład 
poprzez redukcję nadgodzin czy obniżanie kosztów ćwiczeń terenowych (delegacji). 

W nadchodzącym roku zmienią się zasady finansowania uniwersytetu. Zamiast 
dotacji budżetowej i dotacji na działalność statutową będzie przyznawana jedna subwencja. 
Szczegółowe zasady finansowania uczelni badawczych są w fazie dyskusji. Obecnie 
wiadomo, że zmienią się składniki algorytmu podziału środków finansowych, przy czym 
pozostanie składnik związany z liczbą nauczycieli akademickich, co jest korzystne z punktu 
widzenia Wydziału. Należy zwrócić uwagę na znaczenie składników: badawczego i 
związanego z kategorią jednostki naukowej. W związku z otrzymywaniem jednej subwencji, 
wewnętrzny podział środków finansowych będzie zależał od danej jednostki naukowej. 
Ponieważ należy się liczyć z niższym finansowaniem z budżetu państwa, warto aktywnie 
zabiegać o pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
 
 
Ad 6. 
 
 Dr S. Dudek-Mańkowska przekazała informację o zasadach podziału środków 
finansowych przyznanych Wydziałowi Geografii i Studiów Regionalnych na badania 
statutowe w 2018 r. Dotychczasowe zasady ulegną zmianie, co wynika głównie z 
uwarunkowań zewnętrznych. Nowe wytyczne  będą obowiązywały, po zatwierdzeniu przez 
Dziekana, od 1 X 2018 r. Termin rozliczenia dotacji przyznanej  na rok bieżący obecnie nie 
jest znany. 

System podziału środków finansowych będzie ukierunkowany na działalność 
badawczą pracowników, zwłaszcza działalność publikacyjną i umiędzynarodowienie.  

Środki będą przyznawane w systemie mikrograntów. Wnioski o dofinansowanie 
zadań badawczych składane przez pracowników lub doktorantów powinny dotyczyć tematów 
badań statutowych. W związku z tym wymogiem, Prodziekan zwróciła się z prośbą do 
kierowników katedr, aby do końca bieżącego roku wypracowali aktualne tematy badań 
statutowych. Składanie wniosków będzie możliwe w trybie ciągłym. Wnioski należy 
zarejestrować w Sekcji Obsługi Projektów. Decyzje dotyczące finansowania wniosków będą 
podejmowana w ciągu 2 tygodni od  ich złożenia.  



W celu zachowania zasady transparentności, dwa razy w roku na stronie Wydziału 
będzie publikowana lista projektów badawczych, które uzyskały dofinansowanie. 

W ciągu 30 dni od zakończenia zadania badawczego będzie wymagane złożenie 
sprawozdania merytorycznego i finansowego.  

Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła przykłady zadań badawczych oraz wzór 
wniosku o dotację ze środków budżetowych i wzór sprawozdania. Zwróciła uwagę na 
konieczność dołączania do obydwu wniosków odpowiednich załączników (kalkulacja 
kosztów, potwierdzenie przyjęcia referatu, przetłumaczony tekst naukowy, wydruk 
opublikowanego artykułu), które przedstawienie jest wymagane w przypadku zewnętrznych 
kontroli. 

W dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. A. Kowalczyk, dr hab. B. Zagajewski, dr hab. E. 
Żmudzka, prof. UW. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk zapytał ile wniosków należy wypełnić gdy w zadaniu 
badawczym biorą udział 2-3 osoby. Prodziekan wyjaśniła, ze przy jednym zadaniu 
badawczym potrzebny jest jeden wniosek. 

Dr hab. B. Zagajewski nawiązał do deklaracji władz rektorskich dotyczącej pokrycia 
50% kosztów publikacji artykułów za co najmniej 35 punktów. Zapytał czy możliwe byłoby 
wypracowanie takiego systemu finansowania tego typu publikacji, że Wydział zapłaci całą 
kwotę, a prorektor UW ds. naukowych w ciągu 2 tygodni zrefunduje połowę kosztów. Władze 
dziekańskie pozytywnie oceniły taka możliwość. 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW zapytała o możliwość częściowego finansowania 
zadań badawczych realizowanych przez zespoły międzyinstytucjonalne. Prodziekan 
odpowiedziała, że można składać wnioski na pokrycie części kosztów zadania badawczego. 

Dr S. Dudek-Mańkowska informacje zespołu dziekańskiego uzupełniła 
zapewnieniem, że dodatkowe wynagrodzenia za publikacje z listy A za rok 2018 będą 
wypłacane jednorazowo w przyszłym roku. Decyzję tę uzasadniła względami 
organizacyjnymi. 
 Zaapelowała do pracowników o zakładania profili w bazie ORCID, gdyż w przyszłości 
z niej będą pobierane dane do parametryzacji. 
 
Ad 7. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o przebiegu rekrutacji na studia na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2018/2019. Dodała, że 
ostateczne jej wyniki jeszcze nie są znane, ponieważ rekrutacja na studia drugiego stopnia 
trwa do końca września b.r. 
 Na studia I stopnia na kierunku Geografia przyjęto 132 osoby, na kierunku 
Gospodarka przestrzenna 84 osoby, w obu przypadkach przekraczając limity.  

W przypadku studiów II stopnia limity nie zostały jeszcze wypełnione. Na kierunku 
Geografia przyjęto 71 osób, na kierunku Gospodarka przestrzenna 45 osób. 

Zastrzegając, że ostateczna liczba przyjętych studentów może ulec zmianie, 
Prodziekan przedstawiła propozycję podziału na specjalności. Podkreśliła, że władzom 
dziekańskim zależy na uruchomieniu wszystkich specjalności. 

Na kierunku Geografia przewidywana jest następująca liczba studentów na 
poszczególnych specjalnościach: 
- geoekologia i geomorfologia 5-6 osób; 
- hydrologia i klimatologia  15 osób; 
- geografia społeczno-ekonomiczna: 

- specjalizacja studia miejskie  12 osób; 
- specjalizacja geografia turystyki   10-11 osób; 

- geografia świata   15 osób; 
- geoinformatyka, kartografia, teledetekcja 13 osób. 
Na kierunku Gospodarka przestrzenna: 
- urbanistyka i rewitalizacja  33 osoby; 
- zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym 12 osób. 

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GIG_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-HIK_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GSE-M_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GSE-T_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-SWI_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GKT_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GP-UIR_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GP-ZAS_18-01-2018.pdf


Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poprosiła o konsultowanie z Nią wszelkich próśb 
studentów o przeniesienie pomiędzy specjalnościami. 

W przypadku studiów niestacjonarnych nie został uruchomiony kierunek Geografia na 
studiach II stopnia z powodu nieosiągnięcia minimum koniecznego do otwarcia kierunku. Na 
kierunku Gospodarka przestrzenna na studiach II stopnia niestacjonarnych na specjalności 
planowanie przestrzenne i regionalistyka jest zapisanych 15 osób, na specjalności 
urbanistyka i rewitalizacja 26 osób.  

Na studiach I stopnia niestacjonarnych jeszcze trwa rekrutacja, jednak biorąc pod 
uwagę liczbę osób, które do tej pory złożyły dokumenty, rozważane jest  otwarcie jednego 
kierunku i danie szansy studentom na wypełnienie limitu. 

Prodziekan podała do wiadomości, że na specjalności  urbanistyka i rewitalizacja 
kierunku Gospodarka przestrzenna będzie uruchomiona druga grupa, co będzie wiązało się 
ze zmianami w planie studiów. 

Podsumowując Prodziekan porównała wstępne wyniki tegorocznej rekrutacji z 
wynikami lat poprzednich. Kształtują się one na podobnym poziomie. 

Rada Wydziału przyjęła do akceptującej wiadomości informację o wynikach rekrutacji 
na studia.  

 

Ad 8. 
 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału o upoważnienie 
nauczycieli akademickich ze stopniem doktora do opieki nad pracami magisterskimi i 
prowadzenia seminariów magisterskich w roku akademickim 2018/2019 (załącznik nr 2 - 
Lista osób upoważnionych do prowadzenia prac magisterskich i seminariów magisterskich w 
roku akademickim 2018/2019). Lista osób upoważnionych została zweryfikowana przez 
kierowników zakładów. Dr J. Korycka-Skorupa upewniła się, że osoba już prowadząca pracę, 
a nieznajdująca się na liście będzie mogła kontynuować opiekę nad magistrantem. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 
uprawnionych uczestniczyło 31 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 31; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  

 

Ad 9.  
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska wystąpiła do Rady Wydziału o upoważnienie do 

prowadzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na studiach 
stacjonarnych wykładów z wymienionych przedmiotów przez następujące osoby nie 
posiadające stopnia doktora: 
 – mgr Kingę Kuleszę – wykład „Metody badań i opracowań klimatologicznych I” (semestr 
zimowy, I rok specjalności hydrologia i klimatologia);  
– mgr Kingę Kuleszę – wykład ogólnouniwersytecki „Natural environment of Poland” 
(semestr zimowy, program Erasmus). 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 
uprawnionych  uczestniczyły 33 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 33; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  

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

prowadzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 wykładów z 
wymienionych przedmiotów przez następujące osoby na studiach niestacjonarnych: 
– mgr. Tomasza Nowackiego – „Elementy astronomii w geografii” (I rok kierunku Geografia);  
– mgr. Krzysztofa Górnego – „Geografia regionalna” (II rok kierunku Geografia);  
– mgr Urszulę Zawadzką-Pawlewską – „Systemy informacji geograficznej (GIS)” (II rok 
kierunku Geografia); 
- mgr. Tomasza Gamdzyka – „Historia urbanistyki” (II rok kierunku Gospodarka 
przestrzenna); 
- mgr Ewelinę Biczyńską – „Modele przestrzennego rozwoju miasta” (I rok kierunku 
Gospodarka przestrzenna, specjalność urbanistyka i rewitalizacja); 

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/NZ2-GP-PLA_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/NZ2-GP-URB_18-01-2018.pdf


– mgr. Michała Orleańskiego – „Miasto, jego władze, procesy rozwoju przestrzennego” (II rok 
kierunku Gospodarka przestrzenna, specjalność urbanistyka). 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych wyjaśniła, że mgr T. Gamdzyk został 
zatrudniony, ponieważ nie było osoby do prowadzenia tych zajęć na Wydziale. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 
uprawnionych  uczestniczyło 28 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 28; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  

 
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału o upoważnienie do 

prowadzenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 na studiach 
stacjonarnych zajęć z wymienionych przedmiotów przez następujące osoby: 
- mgr. Tomasza Nowackiego – „Redakcja map” (II rok studiów II stopnia specjalność 
geoinformatyka, kartografia, teledetekcja); 
- mgr. Tomasza Nowackiego – „Redakcja map ogólnogeograficznych” (II rok studiów II 
stopnia specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcja); 
- mgr. Adriana Ochtyrę – „Metody i techniki naziemne badań teledetekcyjnych” (II rok studiów 
stopnia specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcja); 
- mgr. Adriana Ochtyrę – „Teledetekcja” (I rok studiów I stopnia); 
- mgr. Łukasza Sławika – „Teledetekcyjny monitoring środowiska” (przedmiot do wyboru, 
studia I stopnia); 
- mgr Martynę Gatkowską - „Teledetekcyjny monitoring środowiska” (przedmiot do wyboru, 
studia I stopnia) 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 
uprawnionych  uczestniczyło 31 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 31; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  

 

Ad 10. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie:  
– dyplomów licencjackich z wyróżnieniem na kierunku Geografia: Grzegorzowi 
Borowskiemu, Kai Czarneckiej, Agnieszce Halaś, Agnieszce Imielskiej, Krzysztofowi 
Piaseckiemu; 
– dyplomów magisterskich z wyróżnieniem na kierunku Geografia: Aleksandrze Góreckiej, 
Bartoszowi  Jasińskiemu, Joannie Otowskiej, Ilonie Płaza, Michałowi Sikora-Le; 
– dyplomów licencjackich z wyróżnieniem na kierunku Gospodarka przestrzenna: 
Magdalenie Tkaczuk; 
– dyplomów magisterskich z wyróżnieniem na kierunku Gospodarka przestrzenna: Karolinie 
Ćwiklińskiej, Jakubowi Tarnackiemu.  

W zarządzonych przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 
uprawnionych uczestniczyło 32 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 32; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) postanowiła przyznać wymienionym osobom dyplomy z wyróżnieniem. 
(załącznik nr 3 – Uchwała nr 117/2018). 
 
Ad 11. 
 

Na prośbę Dziekana, dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła wyniki rekrutacji 
na Studia Doktoranckie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 
2018/2019. Rekrutacja została przeprowadzona we wrześniu br. Na studia stacjonarne, na 
których limit miejsc wynosił 10, zgłosiło się 12 kandydatów. Komisja Rekrutacyjna dokonała 
oceny kandydatów na podstawie następujących kryteriów: oceny projektu badawczego, 
wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz aktywności naukowej w okresie przed klasyfikacją. Na I 
rok stacjonarnych Studiów Doktoranckich przyjęto 8 osób, które wypełniły wszystkie kryteria.. 
Na studia doktoranckie zostały przyjęte następujące osoby: Marcjanna Jędrych, Jakub 
Tarnawski, Małgorzata Klein, Klaudia Kryniecka, Joanna Otowska, Mateusz Solecki, Karolina 
Ćwiklińska, Aleksandra Odolak. 

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GKT_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GKT_18-01-2018.pdf
http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/wp-content/uploads/2017/08/S2-GF-GKT_18-01-2018.pdf


Dr hab. U. Somorowska, prof. UW zwróciła uwagę, że w przyszłym roku tryb 
przyjmowania doktorantów zmieni się. Dziekan przypomniał, że powstaną szkoły doktorskie. 

Rada Wydziału przyjęła sprawozdanie z przebiegu rekrutacji na Studia Doktoranckie 
do akceptującej wiadomości. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację, że Centralna Komisja do Spraw Stopni 
i Tytułów zatwierdziła habilitację dr. M. Madurowicza oraz doktoraty mgr. A. Maila, mgr M. 
Mordal i mgr E. Bali. 
 

Ad 12. 
 
 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o poparcie 
wniosku w sprawie przyznania lic. Justynie Ślawskiej stypendium Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. 
 W tajnym głosowaniu, w którym na 50 osób uprawnionych uczestniczyło 31 osób, 
Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 31; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła wniosek o 
przyznanie lic. Justynie Ślawskiej stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 118/2018). 
 
Ad 13. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału 
wystąpi z wnioskiem o przyznanie Nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan 
wyjaśnił, że liczba zaproponowanych nagród wynika z ograniczonych możliwości 
finansowych Wydziału. Uhonorowane zostaną przede wszystkim osoby szczególnie 
zaangażowane w organizację Kongresu Geografii Polskiej oraz w działalność naukową i 
organizacyjną na rzecz Wydziału.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że kandydatami do indywidualnych 
Nagród Rektora UW są następujący nauczyciele akademiccy: 
- mgr Bożena Ogorzelska za wspaniałe przygotowanie oprawy kartograficznej Kongresu 
Geografii Polskiej; 
- prof. dr hab. Paweł Swianiewicz za wybitne osiągnięcia naukowe; 
- dr Katarzyna Szmigiel-Rawska za zaangażowanie w organizację na UW studiów nad 
rozwojem zrównoważonym; 
- dr Mirosław Grochowski za zaangażowanie we współpracę WGiSR z instytucjami m.st. 
Warszawy; 
- dr Sylwia Dudek-Mańkowska za zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz Wydziału, 
a w szczególności za doskonałe przygotowanie Kongresu Geografii Polskiej. 

Dziekan wymienił następujące zespoły kandydujące do zespołowych Nagród Rektora 
UW: 
– dr Anna Jarocińska, dr Małgorzata Krówczyńska, mgr Marlena Kycko, dr Adriana 
Marcinkowska-Ochtyra, dr Edwin Raczko, mgr Anita Sabat-Tomala – za aktywną promocję 
UW poprzez wysoko punktowane publikacje; 
– dr Izabela Gołębiowska, dr Izabela Karsznia, dr Katarzyna Szmigiel-Rawska, dr Tomasz 
Wites – za pracę na rzecz „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” 
uwieńczoną zajęciem przez czasopismo wysokiej pozycji w rankingu Elsevier Scopus; 
– dr hab. Maciej Dąbski, dr Anna Zmarz, dr Izabela Karsznia – za opublikowanie artykułu w 
czasopiśmie „Remote Sensing of Environment” (50 pkt.); 
- dr hab. Sylwia Kulczyk, dr Anna Dąbrowska, dr Anna Dudek, dr Bożena Kicińska, dr 
Wojciech Pokojski – za nadzorowanie i wzorowe przygotowanie Kongresu Geografii Polskiej. 

Dziekan poinformował, że kandydatami do Nagród Rektora UW są następujący 
pracownicy niedydaktyczni, wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem i wzorowym 
wypełnianiem powierzonych zadań, przyczyniającym się do sprawnego funkcjonowania 
Wydziału: 
- mgr Anna Kowalska, mgr Agnieszka Berlińska, mgr Magdalena Dobrowolska – za obsługę 
Sekcji Ekonomiczno-Finansowej; 



- mgr Marta Jankowska – za zaangażowanie i troskę o funkcjonowanie sieci komputerowej 
Wydziału  oraz za zaangażowanie w obsługę informatyczną Kongresu Geografii Polskiej; 
- mgr Urszula Nikitin, mgr Joanna Papis, mgr Ewa Mierzwiak za wzorowe prowadzenie 
Sekcji Obsługi projektów; 
- dr Paulina Pokojska - za zaangażowanie w organizację Kongresu Geografii Polskiej; 
- mgr Joanna Szczęsna i Anna Marchwińska-Sławińska – za wzorową obsługę sekretariatu 
Dziekana; 
- mgr Elżbieta Błażek–za wieloletnie znakomite przygotowywanie protokołów Rady Wydziału; 
- mgr Kinga Rucińska - za zaangażowanie w prace na rzecz Wydziału i za wzorową 
organizację Kongresu Geografii Polskiej; 
- mgr Wojciech Doroszewicz - za zaangażowanie w organizację Kongresu Geografii Polskiej; 
- dr Jarosław Suchożebrski - za zaangażowanie w organizację Kongresu Geografii Polskiej; 
- mgr Mariusz Porczek - za zaangażowanie w organizację Kongresu Geografii Polskiej. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, Rada Wydziału większością 
głosów przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawione kandydatury nauczycieli 
akademickich do Nagród Rektora UW. 
 

 

Ad 14.1. 
 
 Dr hab. Bogdan Zagajewski przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr. Maksymowi 
Łaszewskiemu stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 5 
– wniosek Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Maksyma Łaszewskiego pt. 
„Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie” i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na 
posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej w dniu 24 V 
2018 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 19 VI 2018 r. przed Komisją ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Obrona została oceniona pozytywnie 
i przyjęta jednogłośnie. 

Następnie dr hab. B. Zagajewski zgłosił wniosek Komisji ds. przewodów doktorskich z 
zakresu geografii fizycznej w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Maksyma 
Łaszewskiego. Podstawą skierowania do Rady Wydziału wniosku było pisemne wystąpienie 
obu recenzentów o wyróżnienie rozprawy, poparte przez członków Komisji w tajnym 
głosowaniu jednogłośnie.  

W przedstawionej sprawie głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Richling, który potwierdził 
iż była to dobra obrona. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 17 członków Rady Wydziału (spośród 
27 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 17; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 
wypowiedziała się za nadaniem mgr. Maksymowi Łaszewskiemu stopnia naukowego doktora 
nauk o Ziemi w zakresie geografii.  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 17 członków Rady Wydziału (spośród 
27 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 16; nie – 0; wstrzymuję 
się – 0, głosy nieważne – 1) poparła wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej (załącznik 
nr 6 – Uchwała nr 119/2018). 

 
 
Ad 14.2. 
 
 Dr hab. Bogdan Zagajewski przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds. 
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr Urszuli Zawadzkiej-
Pawlewskiej stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 7 – 
wniosek Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej pt. 
„Fazy osadnicze na obszarze zlewni Węgierki w czasach prehistorycznych i 
wczesnohistorycznych oraz ich zapis w środowisku stokowym i rzecznym” i dopuszczenie do 
publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu 



geografii fizycznej w dniu 19 IV 2018 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 19 VI 
2018 r. przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Obrona 
została oceniona pozytywnie i przyjęta większością głosów.   
 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 17 członków Rady Wydziału (spośród 
27 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 15; nie – 1; wstrzymuję 
się – 1) wypowiedziała się za nadaniem mgr Urszuli Zawadzkiej-Pawlewskiej stopnia 
naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 8 – Uchwała nr 
120/2018). 
 

Ad 15.  
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o przyjęcie protokołu posiedzenia Rady 
Wydziału w dniu 26 VI 2018 r. Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 

 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 
uprawnionych uczestniczyło 30 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 30; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) przyjęła protokół. 
 

Ad 16. 
Dr hab. B. Zagajewski zwrócił uwagę na istotne kwestie związane z parametryzacją. 

Każdy pracownik będzie musiał wykazać się czteroma osiagnięciami. Zgodnie z projektem 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości 
działalności naukowej jeżeli w jednostce naukowej jest realizowany projekt NCN, to 
monografia powstała jako wynik projektu będzie zaliczana do szczególnych osiągnięć. 
Publikacja taka będzie musiała spełniać określone w rozporządzeniu wytyczne. 
Proponowane jest również, aby jednostka będąca liderem - kierownikiem projektu mogła 
potraktować go jako szczególne osiągnięcie. Lista projektów, którymi kierowanie tak będzie 
oceniane, zostanie przedstawiona w rozporządzeniu. UW będzie uznawał za priorytetowe 
projekty, w których  jest liderem, natomiast projekty partnerskie nie będą promowane. 
Dziekan dodał, że na następnej Radzie Wydziału, po publikacji rozporządzenia, zostanie  
przekazane więcej informacji dotyczących publikacji korzystnych dla parametryzacji. 
 Mgr J. Papis przekazała informację na temat sytuacji ośrodka pracy twórczej i 
wypoczynku w Kirach. Oba związki zawodowe działające na UW przygotowały wspólną 
petycję, w której zwracają się do władz UW o niesprzedawanie ośrodka, ale jego utrzymanie 
i modernizację. Petycję tę pracownicy Wydziału będą mogli podpisać u mgr J. Papis. 
 Dr J. Korycka-Skorupa przekazała informację na temat warsztatów  poświęconych 
wykorzystaniu bezzałogowych statków do monitorowania i kartowania. Odbyły się one na 
początku września br. pod znakiem EARSeL. Wzięło w nich udział 37 osób z 11 krajów, a 
organizatorami byli Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Wydział  
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW. 
 Dr hab. Somorowska, prof. UW poinformowała o sukcesie dwojga studentów z 
Wydziału, którzy zostali laureatami w organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów 
Polskich konkursie prac dyplomowych im. prof. Kazimierza Dębskiego. Nagrodzeni zostali 
mgr Anita Sabat-Tomala (opiekun: dr A. Jarocińska) i mgr Stefan Józefowicz (opiekun: dr 
hab. U. Somorowska, prof. UW). 

Po przekazaniu autorom i opiekunom wyróżnionych prac gratulacji, prof. dr hab. M. 
Jędrusik zakończył posiedzenie Rady Wydziału. 
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