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PORZĄDEK OBRAD 

 
 

1. Przyjęcie porządku obrad. 
2.    Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń Senatu z 19.12.2018 r.  

 i 9.01.2019 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
3.    Informacja o pracach nad dostosowaniem programów studiów do wymogów ustawy -  

Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska).  
4.  Uchwała w sprawie powołania zespołu kwalifikującego pracę doktorską obronioną w 
2018  
        roku na WGSR do wyróżnienia w Konkursie im. E. Romera (ref. prof. dr hab. Maciej  
        Jędrusik). 
5.     Sprawy stopni naukowych 
5.1 Uchwała w sprawie poparcia wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 
        dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. UW (ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk). 
5.2  Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Bartosza Barańskiego pt. „Wertykalizm 
zabudowy  
        miejskiej centrum Warszawy w percepcji społecznej” oraz wyznaczenie promotora 
        i promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Mikołaj 
        Madurowicz).  
5.3 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Krzysztofa Górnego pt. „Dziedzictwo kolonialne  
        we współczesnej  przestrzeni miast Afryki Zachodniej” i wyznaczenie promotora  
        (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Marcin Solarz, prof. UW). 
5.4  Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Pardy pt. „Zastosowanie teorii dyfuzji  
        innowacji w badaniach toponimii Kurpi Zielonych” oraz wyznaczenie promotora i 
       promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 
5.5  Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Picej pt. „Uwarunkowania współpracy     
        międzygminnej w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce” i wyznaczenie 
        promotora (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Marta Lackowska). 
6.     Sprawy osobowe (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. UW) 

     6.1  Wyrażenie opinii w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu     
             na zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów  
             Regionalnych w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych na cały etat na czas  
             nieokreślony.  

6.2 Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie  
      na  stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych  

             w Katedrze Geomatyki i Systemów Informacyjnych. 
     6.3  Wyrażenie opinii w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu     
             na zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów  
             Regionalnych w Katedrze Geografii Fizycznej na cały etat na czas nieokreślony. 
     6.4 Uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie  

      na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych  
      w Katedrze Geografii Fizycznej. 

6.5  Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia dr Małgorzaty Wojtaszczyk  
             na stanowisku adiunkta na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze   



        Geografii Regionalnej i Politycznej na cały etat na czas nieokreślony od dnia 16.02.2019 
r.  

7.      Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 18.12.2018 r. 
  8.      Sprawy bieżące. 

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

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał nowego członka Rady Wydziału dr hab. K. 

Szmigiel-Rawską. Jednocześnie Dziekan poinformował, że dr hab. K. Szmigiel-Rawska 

zostanie członkiem Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia 

w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. 

 

Ad 1. 

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował następujące zmiany w porządku obrad: 

- dodanie punktu 4a.: Uchwała w sprawie zgłoszenia kandydata do medalu im. Wincentego 

Pola (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik), 

- zmianę brzmienia punktu 6.3. na: Wyrażenie opinii w sprawie powołania członków Komisji 

w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Elwiry Żmudzkiej, prof. UW na 

stanowisku profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze 

Geografii Fizycznej na czas nieokreślony od 01.12.2019 r. na cały etat (ref. dr hab. M. 

Solarz, prof. UW), 

- usunięcie punktu 6.4. 

Rada Wydziału przyjęła jednomyślnie do akceptującej wiadomości porządek obrad 
z zaproponowanymi zmianami. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wspomniał nieżyjącego prezydenta Pawła Adamowicza. Rada 

Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą  ciszy. 

 

 Ad 2. 
 

Dziekan zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na zmianę terminu Rady Wydziału w 

czerwcu 2019 roku z dnia 25 czerwca na 18 czerwca. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że na stronie De Gruyter (Sciendo) zostały 

zamieszczone wszystkie numery Miscellanea Geographica w wersji cyfrowej. 

Dziekan przedstawił pismo od władz rektorskich dotyczące okresowego zwiększenia 

wynagrodzenia dla osób, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i wzrostu 

prestiżu swoich środowisk, a tym samym budują pozytywny wizerunek całej uczelni. Z 

Wydziału do komisji przyznającej okresowo zwiększone wynagrodzenie zostali zgłoszeni 

następujący Kandydaci: prof. dr hab. P. Swianiewicz, dr hab. B. Zagajewski, dr I. Karsznia 

Następnie Dziekan przekazał informacje z posiedzeń Senatu z 19.12.2018 r. i 

09.01.2019 r.  

W trakcie obrad Senatu 19 grudnia poinformowano o powołaniu Komitetu 

Nominacyjnego do Rady Uczelni w składzie: prof. dr hab. Paweł Swianiewicz 

(przewodniczący), prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. dr hab. Ewa Bulska, prof. dr hab. 

Jan Madey, prof. dr hab. Krzysztof Obłój, dr hab. Katarzyna Śledziewska, mgr Grzegorz 

Bochenek, mgr Małgorzata Kuczara, Julita Sobolewska. 

Powstał również Zespół Rektorski ds. przygotowania Projektu Statutu UW w składzie: 

- przewodniczący:  prof. dr hab. Marek Wąsowicz – Wydział Prawa i Administracji;  

- zastępca przewodniczącego: dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW – Wydział Prawa i 

Administracji;  



- członkowie: prof. dr hab. Stanisław Betley – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki; 

dr Filip Kawczyński – Wydział Filozofii i Socjologii; dr hab. Ewa Marciniak – Wydział Nauk 

Politycznych i Studiów Międzynarodowych; prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki;  

- przedstawiciel doktorantów – mgr Kamil Mieszkowski – Wydział Zarządzania; 

- przedstawiciel studentów – Adam Krzymiński, Wydział Nauk Politycznych i Studiów 

Międzynarodowych;  

- sekretarze: mgr Magdalena Gaczyńska – Biuro Spraw Pracowniczych; dr hab. Adam 

Niewiadomski – Biuro Rektoratu; dr hab. Paweł Wojciechowski – Wydział Prawa i 

Administracji. 

 Władze rektorskie podały do wiadomości, że do sojuszu uniwersytetów European 

University Alliance „4EU” dołączyły dwie uczelnie: Uniwersytet w Mediolanie oraz 

Uniwersytet Kopenhaski. Konsorcjum zmieniło nazwę na „4EU+”. Do 28 lutego 2019 r. 

sojusz złoży wniosek o uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego. Najprawdopodobniej 

do konkursu przystąpi ok. 25 konsorcjów, wybranych zostanie maksymalnie 5-6. Jeśli 

wniosek „4EU+” nie uzyska wsparcia Komisji Europejskiej, konsorcjum będzie mogło wziąć 

udział w kolejnym konkursie we wrześniu 2019 r.  

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkurs w ramach programu 

„Trzecia Misja Uczelni” na uniwersyteckie projekty realizowane z organizacjami 

pozarządowymi. Wśród 200 wyróżnionych projektów z całej Polski znalazło się 7 z 

Uniwersytetu Warszawskiego, w tym jeden z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.  

 W trakcie obrad Senatu dyskutowano sprawy koncepcji szkół doktorskich. Informacje 

na ten temat zostały przekazane członkom Rady Wydziału na grudniowym posiedzeniu.  
 Podczas posiedzenia Senatu 19.12.2018 r. wyrażono wotum zaufania dla Komisji 

Senackiej Prawno-Statutowej i jej Przewodniczącej. 

 Na posiedzeniu 09.01.2019 r. najważniejszym dyskutowanym zagadnieniem była 

koncepcja studiów na UW związku z Ustawą 2.0. Zespół rektorski zaprezentował Senatorom 

wizję przyszłej organizacji studiów (dostępną na stronie UW). Następnie został 

przedstawiony równoległy projekt wypracowany przez Dziekanów trzech wydziałów UW. Po 

dyskusji Rektor zaprosił autorów drugiego projektu na dalsze rozmowy. 

 Na prośbę Dziekana głos zabrała dr S. Dudek-Mańkowska. Zwróciła uwagę, że 

opublikowany przez MNiSW „Wykaz wydawnictw naukowych” wpłynie na politykę 

przyznawania dofinansowania ze środków WGSR.  

Prodziekan zwróciła się z prośbą do kierowników jednostek o przekazanie Jej 

informacji o planowanych konferencjach, seminariach które mają być organizowane lub 

współorganizowane przez pracowników WGSR w 2019 roku. Prośba zostanie rozesłana 

również drogą mailową. Uzyskane na podstawie przekazanych informacji kalendarium 

wydarzeń pozwoli na zaplanowanie organizacyjnej i finansowej obsługi wydarzeń 

naukowych. 

Dr S. Dudek-Mańkowska przypomniała o zasadach składania wniosków o 

dofinansowanie w Fundacji UW. W jednym konkursie z Wydziału można złożyć 2 wnioski. 

Ponieważ prawdopodobnie już przygotowywane wnioski na konkurs w kwietniu 2019 r. 

wyczerpią ten limit, kolejne wnioski będą mogły być składane w następnym naborze. 

Prodziekan zwróciła się z prośbą o korzystanie również z innych źródeł finansowania. 

 Dr  hab. M. Solarz, prof. UW zachęcał pracowników do wykorzystywania w przerwie 

międzysemestralnej urlopów wypoczynkowych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała o konieczności przestrzegania terminu 

wpisywania zaliczeń (do 28.01.2019 r.). Zwróciła uwagę, że prośby studentów o przełożenie 

terminów zaliczeń z powodu nakładania się terminów zaliczeń wynikają z dokonanych przez 

studentów wyborów przedmiotów odbywających się równolegle. Do studentów też należy 

wybór, który z tych przedmiotów będą zaliczać w sesji poprawkowej. Prodziekan 

przypomniała, że w zbliżającej się sesji mogą odbywać się wyłącznie egzaminy oraz że 



harmonogram sesji jest zamknięty. Poprosiła o zgłaszanie terminów egzaminów 

poprawkowych. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości terminy egzaminów dyplomowych 

dla osób skierowanych do powtarzania etapu studiów. Egzaminy te odbędą się w dniach 25-

28 lutego oraz 21-28 marca 2019 r. 31.03.2019 r. zostaną skreślone osoby, które nie zdadzą 

egzaminów w wymienionych terminach. Prodziekan przypomniała, że na koniec grudnia 

2018 r. zostali skreśleni studenci, którzy nie dokonali w terminie koniecznych rozliczeń. 

Poprosiła pracowników o sprawdzanie statusu studentów zgłaszających się do nich w 

związku z zaliczeniami czy egzaminami dyplomowymi. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że jest grupa studentów, którzy od 

semestru letniego zaczynającego się 18.02.2019 r. zostali wznowieni. 

Mgr K. Rucińska zwróciła się z prośbą o zgłaszanie wszystkich zakupów 

oprogramowania informatycznego i sprzętu komputerowego do mgr. M. Porczka w celu 

wpisania ich do rejestru Wydziału.  

Poprosiła również o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu sprzętu 

komputerowego. 

Mgr K. Rucińska zwróciła uwagę, aby informować sekretariat Wydziału i portiernię o 

wszelkich niecodziennych sytuacjach.  

Przypomniała o konieczności przesłania informacji dotyczących planu zamówień 

publicznych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poprosił prof. dr. hab. A. Lisowskiego o przekazanie informacji 

z posiedzenia Komitetu Nauk Geograficznych, którego głównym tematem była aktualna 

sytuacja ośrodków geograficznych w obliczu reformy szkolnictwa wyższego. 

Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował, że na spotkaniu przedstawiono plany 

dotyczące przyszłego funkcjonowania ośrodków geograficznych w Polsce. Zarówno plany, 

jak i już podjęte decyzje pokazują różnorodne rozwiązania wprowadzane m. in. w sprawach 

dotyczących dydaktyki i struktury organizacyjnej jednostek.  

Na posiedzeniu miała miejsce dyskusja o jedności geografii. Dr hab. P. Śleszyński, 

prof. IGiPZ PAN zaproponował utworzenie dziedziny nauk przestrzennych, do której oprócz 

geografii, przyłączyłyby się inne dyscypliny, w których badaniach przestrzeń jest istotna. 

Zgłoszono również propozycję przeprowadzenia pod koniec roku 2019 ankiety o stanie 

geografii w Polce. Prof. dr hab. A. Kostrzewski zgłosił projekt sesji w KNG na temat aktualnej 

sytuacji geografii fizycznej.  

Prof. dr hab. A. Lisowski poinformował o zbliżających się wyborach do Rad 

Doskonałości Naukowej. Na przełomie stycznia i lutego będzie rozesłana oficjalna informacja 

dotycząca wyborów. W zespole ds. nauk społecznych, w sekcji dotyczącej geografii 

społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej są 3 miejsca, na które można zgłaszać 

kandydatów z geografii i ekonomii. Na posiedzeniu KNG zgłoszono postulat, aby 

zaproponować kandydatów w imieniu całego środowiska geograficznego. W zespole ds. 

nauk przyrodniczych dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku również przypisane są 3 

miejsca, na które mogą kandydować przedstawiciele geologii, geografii, oceanologii i 

geofizyki. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk, również obecny na posiedzeniu KNG, podobnie jak 

przedmówca zwrócił uwagę na duże różnice w różnych jednostkach w Polce w podejściu do 

wdrażania Ustawy 2.0 i wynikające z tego różne rozwiązania. W efekcie wprowadzanych 

przekształceń, konfiguracja polskiej geografii może ulec zmianie. Możliwe, że będą miały 

miejsce dużo intensywniejsze migracje pracowników naukowych pomiędzy ośrodkami. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że Uniwersytet Warszawski będzie mógł 

nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego w obu ważnych dla geografii dziedzinach: 

geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej oraz nauk o Ziemi i 

środowisku. 



 

Ad 3. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przekazała informacje na temat dostosowania 

programów nauczania do wymagań Ustawy 2.0.  

Prodziekan na wstępie podziękowała uczestnikom zebrań Komisji Dydaktycznej za 

pracę związaną z dostosowywaniem programów. Zachęcała do przekazywania uwag do 

dokonanych zmian. Dokumenty do Biura Spraw Studenckich muszą zostać przekazane do 

15.02.2019 r. 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że w związku z reformą szkolnictwa 

wyższego, należy przypisać programy studiów do dyscyplin, zmienić efekty kształcenia na 

efekty uczenia się oraz przypisać efekty uczenia się do Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

W ramach zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostaje wprowadzony 

na studiach I stopnia nowy przedmiot: technologie informacyjne i komunikacyjne. W ramach 

zajęć z przedmiotów humanistycznych studenci będą musieli uzyskać minimum 5 punktów 

ECTS, a przedmiotów do wyboru – 54 punkty ECTS (w tym 22 punkty z lektoratów z języków 

obcych). 

Na studiach II stopnia również został wprowadzony przedmiot technologie informacyjne 

i komunikacyjne z zastrzeżeniem, że w przypadku realizowania zakresu tematycznego tego 

przedmiotu w ramach innych zajęć, nie musi być on dodawany. W trakcie realizacji programu 

specjalności studenci będą musieli uzyskać 25 punktów ECTS.  

Prodziekan poinformowała, że na studiach I stopnia zostanie zlikwidowany podział na 

specjalności, w zamian powstaną ścieżki do wyboru realizowane od IV semestru (3 ścieżki: 

geografia społeczno-ekonomiczna, geografia fizyczna, geoinformatyka). Zmianom ulegnie 

zestaw przedmiotów do wyboru. 

Na studiach II stopnia nie będzie możliwy nabór kandydatów na specjalności. W 

związku z tym będzie wprowadzony przedmiot wspólny, po którego zakończeniu studenci 

będą wybierali specjalność.  

Specjalizacja studia miejskie ma zmienić nazwę na geografia człowieka.  

Na kierunku gospodarka przestrzenna zostanie włączona nowa specjalność: foresight 

terytorialny. W trakcie debaty nad dydaktyką na tym kierunku zaproponowano nowy sposób 

nauczania poprzez budowanie bloków. Studenci mogliby wybierać bloki przedmiotów i w ten 

sposób tworzyć zindywidualizowany program studiów. Prace nad tą propozycją zostały 

przełożone na późniejszy termin. 

Dostosowanie programu studiów niestacjonarnych I stopnia obejmie przypisanie 

efektów uczenia się do Polskiej Ramy Kwalifikacji, a studiów II stopnia - zmienienie efektów 

kształcenia na efekty uczenia się. 

Na Studiach Podyplomowych Geografii dla Nauczycieli konieczna będzie znaczna 

zmiana programu ze względu na zmianę podstawy programowej w szkole podstawowej i w 

liceum. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że przedstawione propozycje zmian będą głosowane 

na kolejnych Radach Wydziału 

 

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

Kucińskiego Dziekan zarządził rozpatrzenie punktu 5.1.  

Ad 5.1.  

Przy rozpatrywaniu tego punktu porządku obrad w posiedzeniu Rady Wydziału   

uczestniczył jeden (spośród pięciu wyznaczonych przez Centralną Komisję ds. Stopni i 

Tytułów Naukowych) recenzent dorobku dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW: prof. dr hab. 

Kazimierz Kuciński (Szkoła Główna Handlowa). Czterej pozostali recenzenci: prof. dr hab. 



Stanisław Ciok (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet 

Adama Mickiewicza), prof. dr hab. Antoni Z. Kamiński (Instytut Nauk Politycznych PAN) i 

prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) byli nieobecni. 

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

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

Marcina Solarza, prof. UW 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. Marcinowi 

Solarzowi, prof. UW 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 naukowo-badawczego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej Kandydata, 

zawartą we wszystkich recenzjach. Wszyscy recenzenci zaznaczyli, że dorobek naukowy dr. 

hab. M. Solarza, prof. UW jest bogaty, zróżnicowany i znaczący pod względem 

merytorycznym. Zdaniem wszystkich recenzentów, osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i 

organizacyjne Kandydata 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 zabrał recenzent – prof. dr hab. Kazimierz Kuciński.  

Prof. dr hab. K. Kuciński na wstępie stwierdził, że dr hab. M. Solarz, prof. UW 

zasługuje na tytuł naukowy profesora. Recenzent określił dorobek publikacyjny Kandydata 

jako interesujący, bogaty i wartościowy, podejmujący bardzo ważne zagadnienia. 

Jednocześnie zwrócił uwagę na nieco subiektywne opinie Kandydata oraz nacechowany 

politologicznie i historycznie Jego punkt widzenia na badane zagadnienia. Recenzent 

podkreślił intelektualną dojrzałość, aktywność dydaktyczną i organizacyjną dr. hab. M. 

Solarza, prof. UW oraz Jego wiedzę, kompetencje i umiejętności godne tytułu profesora. 

Kończąc wypowiedź prof. dr hab. K. Kuciński jednoznacznie poparł nadanie dr. hab. M. 

Solarzowi, prof. UW tytułu naukowego profesora. 

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

hab. A. Richling, prof. dr hab. A. Lisowski, prof. dr hab. A. Kowalczyk, prof. dr hab. M. 

Jędrusik. 

Prof. dr hab. A. Richling stwierdził, że zakres tematyki, jaką zajmuje się geografia jest 

bardzo szeroki i zagadnienia badane przez Kandydata z pewnością się w niej mieszczą oraz 

poparł wniosek w sprawie nadania dr. hab. M. Solarzowi, prof. UW tytułu naukowego 

profesora. 

Prof. dr hab. A. Lisowski wyraził opinię, że w stosowanej przez dr. hab. M. Solarza, 
prof. UW metodologii badań daje się zauważyć dziedzictwo naukowe Kandydata. 
Jednocześnie udzielił poparcia wnioskowanej sprawie nadania dr. hab. M. Solarzowi, prof. 
UW tytułu naukowego profesora. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk zwrócił uwagę na zaakcentowany przez prof. dr. hab. K. 
Kucińskiego proces naukowego dojrzewania dr. hab. M. Solarza, prof. UW i w pełni zgodził 
się ze spostrzeżeniem Recenzenta. Podobnie jak przedmówcy, opowiedział się za 
poparciem wniosku. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik odnosząc się do uwagi prof. dr. hab. K. Kucińskiego, że 
niektóre myśli zawarte w publikacjach dr hab. M. Solarza, prof. UW są polemiczne stwierdził, 
że może to być zaletą i w przyszłości zaowocować nowymi ujęciami w geografii. 

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 większością głosów (tak – 20; nie – 2; 

wstrzymuję się – 1) poparła wniosek w sprawie nadania dr. hab. Marcinowi Solarzowi, prof. 



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

Ziemi, w dyscyplinie geografia (załącznik nr 2 – Uchwała nr 1/2019). 
 

Ad 3. - c.d. 

  

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poprosiła o zgłaszanie bezpośrednio do Niej uwag lub 

propozycji zmian w programach studiów I stopnia oraz w wykładach do wyboru. 

Podziękowała za zgłoszenie w ramach zajęć do wyboru przedmiotów humanistycznych. 

Prodziekan poprosiła, aby uwagi do programu studiów II stopnia zgłaszać do kierowników 

katedr. Wszystkie zmiany dotyczące studiów I stopnia będą zatwierdzane podczas zebrania 

członków Komisji Dydaktycznej 29 stycznia br. Prace nad programami studiów II stopnia 

nadal trwają. 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW zaapelował, aby wspomniana propozycję 

pakietów (bloków) przedmiotów rozpatrzyć jak najszybciej. 

 Dziekan poprosił, aby sprawy dotyczące studiów II stopnia dyskutować w Katedrach. 

 

Ad 4.  

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wystąpił z wnioskiem w sprawie powołania Zespołu 

kwalifikującego rozprawę doktorską obronioną w 2018 r. na Wydziale Geografii i Studiów 

Regionalnych do wyróżnienia w Konkursie im. Eugeniusza Romera na najlepszą rozprawę 

doktorską w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował następujący skład Zespołu:  

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

2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, 

3. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 

4. dr hab. Maciej Dąbski, 

5. dr hab. Bogdan Zagajewski. 

Zgłoszeni kandydaci nie byli promotorami rozpraw doktorskich obronionych na 

Wydziale w 2018 r.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 39 osób, 

Rada Wydziału powołała Zespół w następującym składzie:  

 tak  nie   wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący   39   0   0 

2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk     38   0   1 

3. prof. dr hab. Jerzy Makowski     39   0   0 

4. dr hab. Maciej Dąbski      37   1   1 

5. dr hab. Bogdan Zagajewski     38   0   1 

(załącznik nr 2 – Uchwała nr 2/2019). 

 

Ad 4a. 

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wystąpił z wnioskiem w sprawie zgłoszenia kandydatury do 

Medalu im. Wincentego Pola. Medal przyznaje Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek 

Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Medal jest nadawany za szczególne zasługi 

w dziedzinie rozwoju nauk geograficznych i popularyzowania osiągnięć geografii.  

Dziekan zaproponował jako Kandydata do Medalu prof. dr. hab. Andrzeja Richlinga.  

W zarządzonym przez Dziekana tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób 

uprawnionych uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 0; 



wstrzymuję się – 2) poparła wniosek w sprawie zgłoszenia prof. dr. hab. A. Richlinga do 

Medalu im. Wincentego Pola. 

(załącznik nr 3 – Uchwała nr 3/2019). 

 

Ad. 5.2. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej –  dr. hab. 

Mikołaja Madurowicza o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu 

doktorskiego mgr. Bartoszowi Barańskiemu na temat „Wertykalizm zabudowy miejskiej 

centrum Warszawy w percepcji społecznej”. 

 Dr hab. Mikołaj Madurowicz przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. B. Barańskiego rozprawy. 

Podziękował prof. dr. hab. A. Lisowskiemu za dotychczasową opiekę merytoryczną nad 

działalnością naukową Doktoranta. 

 Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. U. Somorowska, prof. UW poparła 

wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. B. Barańskiemu. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 

przewód doktorski mgr. Bartoszowi Barańskiemu na temat „Wertykalizm zabudowy miejskiej 

centrum Warszawy w percepcji społecznej”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr. Bartosza Barańskiego i promotora pomocniczego. 

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

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

dr. hab. Mikołaja Madurowicza na promotora rozprawy doktorskiej. 

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

Rada Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 1; wstrzymuję się – 2) postanowiła 

wyznaczyć dr Magdalenę Fuhrmann na promotora pomocniczego.  

(załącznik nr 4 - Uchwała nr 4/2019) 

Ad. 5.3. 

 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr. hab. 

Marcina Solarza, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu 

doktorskiego mgr. Krzysztofowi Górnemu na temat „Dziedzictwo kolonialne we 

współczesnej  przestrzeni miast Afryki Zachodniej”. 

 Dr hab. Marcin Solarz, prof. UW przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. K. Górnego rozprawy. 

 Dr hab. U. Somorowska, prof. UW w imieniu Rady Studiów Doktoranckich przychyliła 

się do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr. K. Górnemu. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 

przewód doktorski mgr. Krzysztofowi Górnemu na temat „Dziedzictwo kolonialne we 

współczesnej  przestrzeni miast Afryki Zachodniej”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Górnego. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

dr. hab. Marcina Solarza, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej.  



(załącznik nr 5 - Uchwała nr 5/2019) 

 

Ad 5.4. 

 

Opiekun rozprawy doktorskiej prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie 

wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Małgorzacie Pardzie na temat „Zastosowanie teorii 

dyfuzji innowacji w badaniach toponimii Kurpi Zielonych”, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr M. Pardę rozprawy.  

 Kierownik Studiów Doktoranckich dr hab. U. Somorowska, prof. UW wyraziła poparcie 

w sprawie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr M. Pardzie. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 

przewód doktorski mgr Małgorzacie Pardzie na temat „Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji 

w badaniach toponimii Kurpi Zielonych”.  

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

rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Pardy i promotora pomocniczego. 

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

Rada Wydziału większością głosów (tak – 23; nie – 1; wstrzymuję się – 0) postanowiła 

wyznaczyć prof. dr. hab. Macieja Jędrusika na promotora rozprawy doktorskiej. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

dr Annę Grzegorczyk na promotora pomocniczego.  

(załącznik nr 6 - Uchwała nr 6/2019) 

 

Ad 5.5. 

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej –  dr hab. Marty 

Lackowskiej o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr 

Aleksandrze Picej na temat „Uwarunkowania współpracy międzygminnej w gospodarce 

odpadami komunalnymi w Polsce”. 

Dr hab. Marta Lackowska przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr A. Picej rozprawy.  

 Dr hab. U. Somorowska, prof. UW w imieniu Rady Studiów Doktoranckich przychyliła 

się do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr A. Picej. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 

przewód doktorski mgr Aleksandrze Picej na temat „Uwarunkowania współpracy 

międzygminnej w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Picej. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyły 24 osoby, 

Rada Wydziału większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła 

wyznaczyć dr hab. Martę Lackowską na promotora rozprawy doktorskiej. 

(załącznik nr 7 - Uchwała nr 7/2019) 

 

Ad 6.1. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisko 



profesora uczelni na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geomatyki i 
Systemów Informacyjnych na cały etat na czas nieokreślony.  
 W zarządzonym przez Prodziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób 
uprawnionych uczestniczyło 41 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 41; nie – 0; 
wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną opinię w sprawie wystąpienia do Rektora UW o 
zgodę na ogłoszenie konkursu na zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych. 
(załącznik nr 8 - Uchwała nr 8/2019) 

 
Ad 6.2. 
 
 Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w sprawie 
powołania Komisji w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni na 
Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geomatyki i Systemów 
Informacyjnych.  
 Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji:  
1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący,  

2. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk, 

3. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 

4. prof. dr hab. Piotr Werner, 

5. dr hab. Jakub Zajączkowski (Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych    

UW). 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 39 osób, 

Rada Wydziału powołała Komisję konkursową w następującym składzie:  

 

 tak  nie   wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Andrzej Lisowski – przewodniczący   39   0   0 

2. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk    39   0   0 

3. prof. dr hab. Jerzy Makowski     39   0   0 

4. prof. dr hab. Piotr Werner      38   0   1 

5. dr hab. Jakub Zajączkowski     39   0   0 

(załącznik nr 9 – Uchwała nr 9/2019). 

 
Ad 6.3. 

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

powołania Komisji w postępowaniu o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Elwiry Żmudzkiej, 

prof. UW na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Geografii Fizycznej na czas 

nieokreślony na cały etat od 1.12.2019 r.  

 Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji:  
1. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk – przewodniczący,  

2. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 

3. prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz, 

4. prof. dr hab. Andrzej Richling, 

5. prof. dr hab. Ewa Krogulec (Wydział Geologii UW). 

 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 41 osób, 

Rada Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie powołania Komisji w następującym 

składzie:  

 

 tak  nie   wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk -  



    przewodniczący        41   0   0 

2. prof. dr hab. Jerzy Makowski     41   0   0 

3. prof. dr hab. Jan Matuszkiewicz      41   0   0 

4. prof. dr hab. Andrzej Richling     41   0   0 

5. prof. dr hab. Ewa Krogulec     39   0   2 
(załącznik nr 10 – Uchwała nr 10/2019). 

 

p. 6.4 został usunięty 

 

Ad 6.5. 

 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału o wyrażenie opinii w 

sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Wojtaszczyk na stanowisku adiunkta na Wydziale 

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

etacie na czas nieokreślony od dnia 16.02.2019 r. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyraziła pozytywną 

opinię w sprawie zatrudnienia dr Małgorzaty Wojtaszczyk na stanowisku adiunkta na pełnym 

etacie na czas nieokreślony od dnia 16.02.2019 r. 

(załącznik nr 11 – Uchwała nr 11/2019). 

 

Ad 7.  

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

Wydziału w dniu 18.12.2018 r.  

Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek.  

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób 

uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie przyjęła protokół. 

 

Ad 8. 

 Życząc członkom Rady Wydziału udanej sesji egzaminacyjnej oraz miłej przerwy 

międzysemestralnej, Dziekan zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

 

       SEKRETARZ               DZIEKAN 

 

 

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

 


