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1. Przyjęcie porządku obrad. 
 

2. Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń „Małego” Senatu w dniach 13 

-  14.12.2018 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
 

3. Sprawy stopni naukowych 
 

3.1 Uchwała w sprawie nadania dr Katarzynie Szmigiel Rawskiej stopnia doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (ref. prof. dr hab. Maciej 
Jędrusik i dr hab. Waldemar Wilk).  
 

3.2 Uchwała w sprawie nadania dr. Tomaszowi Opachowi stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. 

Irena Tsermegas).  
 

3.3 Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia  

mgr Klaudii Peszat (ref. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk). 
 

3.4 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Ady Górnej pt. „Rolnictwo miejskie jako element 

struktury przestrzenno-funkcjonalnej miast globalnego Południa” oraz wyznaczenie 

promotora (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab. Mirosława Czerny).  
 

3.5 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Aleksandry Korpysz pt. „Potencjał literacki miast 

europejskich w kontekście wizerunkowym i turystycznym” i wyznaczenie promotora  

(ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Mikołaj Madurowicz).  
 

3.6 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Skorupskiej pt. „Rozkład przestrzenny 

partycypacji wyborczej oraz nieważnych głosów w wyborach prezydenckich, 

parlamentarnych i europarlamentarnych w Polsce w latach 2004-2019” oraz wyznaczenie 

promotora i promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Marcin 

Solarz, prof. UW).  
 

3.7 Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Natalii Łukasiewicz (ref. prof. dr hab. Maciej 

Jędrusik). 
 

4. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 27.11.2018 r. 
 

5. Sprawy bieżące. 

 

 

 



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

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał przedstawicieli doktorantów wybranych w dniu 

10.12.2018 r. na delegatów do Rady Wydziału: mgr. Krzysztofa Górnego i mgr. Artura 

Surowieckiego. 

 

Ad 1. 

 

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

- dodanie punktu 3.8.: Uchwała w sprawie opinii Rady Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych na temat utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim Kolegiów Dydaktycznych 

(ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska), 

- zamienienie kolejności punktów 3.1. i 3.2. 

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

 
 Ad 2. 
  

W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące 

publikacje: monografię „Patterns of Local Autonomy in Europe” współautorstwa prof. dr. hab. 

P. Swianiewicza (Palgrave Macmillan, Cham (Szwajcaria), 2018) oraz „Atlas 

współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce” t. 40., pod 

redakcją J. Boryczki i M. Stopy-Boryczki (WGSR UW, Warszawa 2018). 

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

wszedł dr hab. Mikołaj Madurowicz, zastępując dr hab. B. Lisocką-Jaegermann. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik odczytał pismo otrzymane od Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów, która postanowiła przywrócić Radzie Wydziału Geografii i Studiów 

Regionalnych UW pełne uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia i uchylić ograniczenia do nadawania 

stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia 

przez zatwierdzanie każdej uchwały przez Centralną Komisję. Centralna Komisja do Spraw 

Stopni i Tytułów uznała, że ustały przyczyny ograniczenia Rady Wydziału uprawnień do 

nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w przedmiotowej 

dyscyplinie. 

Dziekan poinformował, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zatwierdziła 

doktoraty mgr A. Markowskiej, mgr. T. Paneckiego, mgr. M. Łaszewskiego i mgr U. 

Zawadzkiej-Pawlewskiej. Pismo w tej sprawie zostanie przesłane w najbliższym terminie. 

Dziekan pogratulował prof. dr. hab. Pawłowi Swianiewiczowi, który został mianowany 

Przewodniczącym Komitetu Nominacyjnego do Rady Uczelni na Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że na UW zostały powołane zespoły ds. 

dyscyplin. Nasi przedstawiciele znaleźli się w dwóch zespołach. W zespole do spraw 

dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Wydział 

reprezentują prof. dr hab. M. Jędrusik, dr S. Dudek-Mańkowska, dr A. Dąbrowska, w zespole 

do spraw dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku, po dokonanych zmianach, 

przedstawicielami Wydziału są dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW i dr hab. M. Dąbski.  

Na prośbę Dziekana dr hab. M. Dąbski przedstawił informacje ze spotkania zespołu 

do spraw dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku. Na zebraniu zaproponowano, aby dołożyć 

starań, by osoby niepublikujące na liście A czasopism naukowych włączać do zespołów 

publikujących w czasopismach z tej listy. W czasie dyskusji zgłoszono postulat, aby dążyć do 

wydawania przez każdego pracownika, który zadeklarował dyscyplinę nauki o Ziemi i 

środowisku co najmniej jednej publikacji rocznie. W trakcie spotkania prof. dr hab. Szymon 



Malinowski z Instytutu Geofizyki poinformował członków zespołu o wahaniach pracowników 

Instytutu dotyczących wielkości udziału procentowego zgłoszonego w deklaracjach do 

dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku (obecnie pracownicy Instytutu zadeklarowali 100% 

udział w tej dyscyplinie, ale rozpatrują zmniejszenie go do 50%). Podobne wątpliwości 

wyrazili pracownicy Wydziału Fizyki i Wydziału Biologii. Podczas spotkania podkreślano braki 

w informacjach dotyczących wielu aspektów przyszłej parametryzacji (np. sposobu 

wyliczania punktów w przypadku współautorstwa publikacji, podziału dorobku między 

dyscyplinami). 

Dr hab. M. Dąbski poinformował, że Dziekan Wydziału Geologii wykonała na 

podstawie dostarczonych list pracowników zadeklarowanych do dyscypliny nauki o Ziemi i 

środowisku i ich dorobku symulację kategorii tej dyscypliny. Przedstawione dane pozwoliłyby 

zakwalifikować dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku do tymczasowej kategorii A.  

Dr hab. M. Dąbski zauważył, że rosnąca liczba publikacji pracowników WGSR 

zadeklarowanych do dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku w czasopismach z listy A, jest 

dobrym prognostykiem uzyskania w parametryzacji tej dyscypliny kategorii A.  

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW zwrócił uwagę, że wymagania dla osób, które 

zadeklarowały dyscyplinę nauki o Ziemi i środowisku będą wysokie i jedna publikacja rocznie 

prawdopodobnie będzie obowiązkowa. Podziękował dr. hab. B. Zagajewskiemu za  

przygotowanie zestawu danych przekazanych zespołowi ds. dyscypliny nauki o Ziemi i 

środowisku do przeprowadzenia symulacji kategoryzacji tej dyscypliny. 

Dziekan przypomniał pracownikom, aby (zarówno dla potrzeb oceny okresowej 

pracowników, jak i parametryzacji Wydziału) dbali o zamieszczanie publikacji w bazie PBN 

oraz aby potwierdzali autorstwo wpisanych tam publikacji. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o zamieszczeniu na stronie De Gruyter 

(Sciendo) archiwalnych numerów czasopisma Miscellanea Geographica. Przedsięwzięcie 

zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z MNiSW. 

13.12.2018 r odbyło się posiedzenie „Małego” Senatu. Najważniejszym punktem 

obrad była dyskusja na temat szkół doktorskich. Konieczność ich powołania wynika z ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym. Uchwały senackie dotyczące powstania szkół doktorskich 

będą głosowane w styczniu 2019 r. Wstępnie członkowie Senatu UW przyjęli, że przy 

rekrutacji doktorantów od roku akademickiego 2019/2020 będą obowiązywały następujące 

zasady: 

- na UW będą 4 szkoły doktorskie: w dziedzinie nauk społecznych, w dziedzinie nauk 

humanistycznych, w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz międzydziedzinowa  

szkoła doktorska; 

- w trzech dziedzinowych szkołach doktorskich planowane jest utworzenie po 100 miejsc, w 

międzydziedzinowej  szkole doktorskiej - 20 miejsc; 30 miejsc ma pozostać w rezerwie – w 

zależności od przebiegu rekrutacji, miejsca te będą rozdzielane pomiędzy 4 szkoły (w 

pierwszej kolejności do szkoły międzydyscyplinowej); 

- w każdej szkole 50% miejsc będzie rozdzielone po równo między poszczególne dyscypliny, 

a o pozostałej połowie miejsc zadecydują wyniki rekrutacji. 

Dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna znajdzie się 

w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych z 9 innymi dyscyplinami. Zgodnie z 

proponowanymi zasadami, dla dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna przypadnie automatycznie 5 miejsc (z możliwością przyznania kolejnych, 

zgodnie z listą rankingową kandydatów). Oceniany będzie projekt, działalność naukowa i 

trzeci element zależny od profilu szkoły (możliwe, że w szkole doktorskiej w dziedzinie nauk 

społecznych będzie to udział w konferencjach).  

Przy każdej szkole doktorskiej ma być powołana Rada Szkoły wybrana spośród 

kandydatów przedstawionych przez zespoły ds. dyscyplin. Rada ma wspomagać dyrektora 

szkoły. 



Doktorantom będą przyznawane stypendia. Po 2 latach studiów, będą oceniane 

postępy w pracy nad doktoratem. Weryfikacja ta, w zależności od wyników, może skutkować 

zwiększeniem stypendium lub skreśleniem doktoranta z listy. Ocenie będzie też podlegała 

opieka promotora nad doktorantem.  

 

Obecni doktoranci będą studiowali według dotychczasowych zasad, przy czym 

obrony ich rozpraw doktorskich muszą się odbyć do września 2023 r. W przeciwnym razie 

przewody doktorskie zostaną zamknięte. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że do wielu aspektów ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym nie ma rozporządzeń wykonawczych. Niejasna pozostaje m.in. ocena 

kosztochłonności dyscyplin. Zaproponowane przez MNiSW zasady jej wyliczania nie zyskały 

aprobaty środowiska akademickiego. Większość dyscyplin wyraża negatywny stosunek do 

propozycji MNiSW.  

Dziekan poinformował, że władze rektorskie nie widzą zagrożenia dla UW w związku 

z sugestiami MNiSW. Kosztochłonność dużej, wielodyscyplinowej uczelni jako całości 

pozostanie na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.  

 Prof. dr  hab. A. Lisowski, na prośbę Dziekana, przekazał informacje o przesłaniu do 

MNiSW pisma w sprawie weryfikacji wskaźnika kosztochłonności dyscypliny geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Za zwiększeniem wartości wskaźnika 

dla tej dyscypliny przemawia m. in. potrzeba prowadzenia ćwiczeń terenowych, duża rola 

nowych technik badawczych.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że w badaniach i w edukacji są osobne wskaźniki 

kosztochłonności.  

Dziekan powiadomił, że w 2019 r. będą wprowadzone na UW nowe stanowiska dla 

pracowników naukowych i dydaktycznych: młodszy asystent, asystent, adiunkt, profesor 

uczelniany, profesor, profesor ze statusem profesora zwyczajnego. Wszystkie wymienione 

stanowiska będą występowały w każdej z trzech grup pracowników: badawczych, badawczo-

dydaktycznych  i dydaktycznych. Teoretycznie będzie możliwe przechodzenie pomiędzy 

grupami, jednak w praktyce może to okazać się trudne, na przykład ze względów 

organizacyjnych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że od 01.01.2019 r. wzrosną pensje 

pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego przewidzianego w 

ustawie. Jednocześnie dla całego wynagrodzenia pracowników naukowo-badawczych 

będzie zastosowane 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw 

autorskich. 

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

Prodziekan przypomniała, że powinny Jej zostać przekazane do 31.12.2018 r. tematy 

badawcze katedr. 

Poprosiła o zapoznanie się ze zmianami w systemie mikrograntów UW oraz, w razie 

potrzeby, o kontaktowanie się w tej sprawie z Sekcją Obsługi Projektów. 

Dr S. Dudek-Mańkowska przypomniała o zmianie w sposobie finansowania Wydziału 

w roku 2019: na wszystkie wydatki zostanie przyznana jedna subwencja. 

Mgr K. Rucińska przekazała wiadomość o uzyskaniu przez Wydział odszkodowania 

za zniszczenia powstałe w wyniku zalania na początku września br. klatki D w budynku 

Wydziału. Odszkodowanie zostało przyznane w wysokości pełnej wnioskowanej kwoty. 

Dyrektor poinformowała, że wykonanie napraw uszkodzeń jest zaplanowane w czasie 

najbliższych dni wolnych od zajęć dydaktycznych. 

Mgr K. Rucińska powiadomiła pracowników o skróconym czasie otwarcia budynku 

Wydziału w okresie 27.12.2018 – 06.01.2019. W tych dniach budynek będzie otwarty w 



godzinach 8.00-16.00. Dyrektor poprosiła pracowników o zawiadomienie Jej, jeśli zajdzie 

potrzeba dłuższej pracy w tym okresie. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o trwających egzaminach dyplomowych 

osób, które uzyskały zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy i terminu egzaminu 

dyplomowego. Osoby, które nie złożyły pracy i nie przystąpią do egzaminu do 20.12.2018 r., 

w dniu 21.12.2018 r. zostaną skreślone z listy studentów. Kilka osób z tej grupy uzyskało 

zgodę Prodziekan na powtarzanie semestru. Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła uwagę, 

aby wobec powyższych decyzji, pracownicy Wydziału dbali o ustalenie statusu studentów 

zgłaszających się do nich w sprawach dydaktycznych.  

Prodziekan poprosiła o sprawdzenie, czy wszystkie protokoły zaliczeń zostały otwarte 

oraz o zgłoszenie do Dziekanatu jeśli okaże się, że są protokoły nieaktywne. Przypomniała o 

konieczności zgłoszenia do Dziekanatu terminów egzaminów. Jest to sprawa nagląca, 

ponieważ do końca grudnia br. Dziekanat ma obowiązek podać do wiadomości studentów 

harmonogram sesji. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o sprawdzenie dat zamykania 

protokołów oraz przestrzegania tych terminów przy wpisywaniu ocen i zaliczeń. Ponowne 

otwarcie protokołu będzie wymagało interwencji Prodziekan ds. Studenckich.  

Prodziekan podała do wiadomości, że do 15.02.2019 r. należy dostosować programy 

wszystkich studiów do wymagań Ustawy 2.0. 8 stycznia 2019 r. o godz. 11.30 odbędzie się 

posiedzenie Komisji Dydaktycznej w rozszerzonym składzie. Poprosiła o przybycie 

kierowników specjalności lub osób w ich zastępstwie, a także studentów i doktorantów. 

 

Ad 3.2. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik poprosił dr hab. Irenę Tsermegas o przedstawienie 

sprawy postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Opacha, prowadzonego na Wydziale 

Geografii i Studiów Regionalnych.  

Podstawę wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie 

naukowe w postaci 7 artykułów naukowych współautorstwa dr. Tomasza Opacha pod 

zbiorczym tytułem: „Wykorzystanie złożonych interaktywnych wizualizacji geograficznych do 

prezentacji i analizy wielozmiennych charakterystyk przestrzennych dotyczących wrażliwości 

środowiska geograficznego na klęski żywiołowe”. Postępowanie zostało wszczęte przez 

Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 03.08.2017 r. Rada Wydziału Geografii i 

Studiów Regionalnych w dniu 26.09.2017 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie 

postępowania oraz wybrała sekretarza, recenzenta i członka Komisji habilitacyjnej.  

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała w dniu 09.11.2017 r. Komisję 

habilitacyjną ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza Opacha w 

składzie:  

przewodniczący – prof. dr hab. Kazimierz Krzemień (Uniwersytet Jagielloński),  

sekretarz – dr hab. Irena Tsermegas (Uniwersytet Warszawski),  

recenzenci:  

- dr hab. Mieczysław Kunz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),  

- prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),  

- dr hab. Bogdan Zagajewski (Uniwersytet Warszawski),  

członkowie Komisji:  

- prof. dr hab. Zofia Rączkowska (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. 

St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie),  

- prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski).  



Następnie wpłynęły trzy pozytywne recenzje osiągnięcia naukowego oraz dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Tomasza Opacha. Wszyscy recenzenci 

wnioskowali o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.  

Członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z treścią recenzji. 

Komisja habilitacyjna zebrała się na posiedzeniu w dniu 07.11.2018 r. Po 

przeprowadzeniu dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że kandydat spełnia ustawowe 

kryteria ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Komisja w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie (tak – 7; nie – 0; wstrzymuję się – 0) podjęła uchwałę o wystąpieniu do 

Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie nadania dr. Tomaszowi 

Opachowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w 

dyscyplinie geografia. Uzasadnieniem uchwały są trzy jednoznacznie pozytywne recenzje, 

pozytywne opinie wyrażone przez członków Komisji w dyskusji oraz wynik głosowania nad 

przyjęciem uchwały.  

Dziekan zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem Komisji habilitacyjnej. W 

głosowaniu uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 28 uprawnionych do 

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

wstrzymuję się – 0) podjęła uchwałę w sprawie nadania dr. Tomaszowi Opachowi stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia.  

(załącznik nr 1 – Uchwała nr 141/2018) 

Ad 3.1. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik poprosił dr. hab. Waldemara Wilka o przedstawienie 

sprawy postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej, prowadzonego na 

Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.  

Podstawę wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego stanowiło osiągnięcie 

naukowe dr K. Szmigiel-Rawskiej w postaci monografii pt. „Teorie współpracy regionalnej. 

Municipuim oeconomicus versus municypium reciprocans” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2017). Postępowanie zostało wszczęte przez Centralną Komisję ds. Stopni i 

Tytułów w dniu 02.02.2018 r. Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w dniu 

27.03.2018 r. wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania oraz wybrała sekretarza, 

recenzenta i członka Komisji habilitacyjnej.  

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała w dniu 15.05.2018 r. Komisję 

habilitacyjną ds. przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Szmigiel-

Rawskiej w składzie:  

przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu),  

sekretarz – dr hab. Waldemar Wilk (Uniwersytet Warszawski),  

recenzenci:  

- prof. dr hab. Andrzej Suliborski (Uniwersytet Łódzki),  

- prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),  

- prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski),  

członkowie Komisji:  

- dr hab. Małgorzata Durydiwka (Uniwersytet Warszawski),  

- dr hab. Przemysław Śleszyński (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. 

St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie).  

Następnie wpłynęły dwie pozytywne recenzje osiągnięcia naukowego oraz dorobku 

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej.  

Członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z treścią recenzji. 



Komisja habilitacyjna zebrała się na posiedzeniu w dniu 14.11.2018 r. Po 

przeprowadzeniu dyskusji członkowie Komisji stwierdzili, że kandydatka spełnia ustawowe 

kryteria ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Komisja w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie (tak – 7; nie – 0; wstrzymuję się – 0) podjęła uchwałę o wystąpieniu do 

Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w sprawie nadania dr Katarzynie Szmigiel-

Rawskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w 

dyscyplinie geografia. Uzasadnieniem uchwały są dwie pozytywne recenzje, opinie wyrażone 

przez członków Komisji w dyskusji oraz wynik głosowania nad przyjęciem uchwały.  

Dziekan zarządził tajne głosowanie nad wnioskiem Komisji habilitacyjnej. W 

głosowaniu uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 28 uprawnionych do 

głosowania). W wyniku głosowania Rada Wydziału większością głosów (tak – 22; nie – 0; 

wstrzymuję się – 1) podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Katarzynie Szmigiel-Rawskiej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie 

geografia.  

(załącznik nr 2 – Uchwała nr 142/2018) 

Ad 3.3. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji Doktorskiej 

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

ekonomicznej o nadanie mgr Klaudii Peszat stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w 

zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (załącznik nr 3 – wniosek Komisji). 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Klaudii Peszat pt. „Proces przedsiębiorczego 

odkrywania w regionach peryferyjnych Polski w kontekście koncepcji inteligentnej 

specjalizacji” i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. 

przewodów doktorskich z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej w dniu 06.11.2018 r. 

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 20.11.2018 r. przed Komisją Doktorską w 

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

ekonomicznej. Obrona została oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 21 członków Rady Wydziału (spośród 

28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wypowiedziała się za nadaniem mgr Klaudii Peszat stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi 

w zakresie geografii.  

(załącznik nr 4 – Uchwała nr 143/2018) 

Ad 3.4. 

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

Mirosławy Czerny  o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr Ady Górnej pt. „Rolnictwo miejskie jako element struktury przestrzenno-funkcjonalnej 

miast globalnego Południa”. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił uwagę, aby w tytule rozprawy słowo „globalnego” 

zapisać wielką literą. 

 Prof. dr hab. Mirosława Czerny zgodziła się na zaproponowaną zmianę w tytule 

rozprawy, a następnie przedstawiła wniosek w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr Ady Górnej, uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej 

przez mgr A. Górną rozprawy. 

W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 22 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 



przewód doktorski mgr Adzie Górnej na temat „Rolnictwo miejskie jako element struktury 

przestrzenno-funkcjonalnej miast Globalnego Południa”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr Ady Górnej. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 22 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

prof. dr hab. Mirosławę Czerny na promotora rozprawy doktorskiej.  

(załącznik nr 5 - Uchwała nr 144/2018) 

 

Ad 3.5. 
 

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

Mikołaja Madurowicza o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu 

doktorskiego mgr Aleksandry Korpysz pt. „Potencjał literacki miast europejskich w 

kontekście wizerunkowym i turystycznym”. 

 Dr hab. Mikołaj Madurowicz przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr A. Korpysz rozprawy. Podziękował 

prof. dr. hab. A. Kowalczykowi za dotychczasową opiekę merytoryczną nad działalnością 

naukową Doktorantki. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 

przewód doktorski mgr Aleksandrze Korpysz na temat „Potencjał literacki miast 

europejskich w kontekście wizerunkowym i turystycznym”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Korpysz. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 20 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

dr. hab. Mikołaja Madurowicza na promotora rozprawy doktorskiej.  

(załącznik nr 6 - Uchwała nr 145/2018) 

 

Ad 3.6. 

 

 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 Magdaleny Skorupskiej pt. „Rozkład przestrzenny partycypacji wyborczej 

oraz nieważnych głosów w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i 

europarlamentarnych w Polsce w latach 2004-2019”. 

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

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr M. Skorupską rozprawy. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 21 osób, 

Rada Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła 

wszcząć przewód doktorski mgr Magdalenie Skorupskiej na temat „Rozkład przestrzenny 

partycypacji wyborczej oraz nieważnych głosów w wyborach prezydenckich, 

parlamentarnych i europarlamentarnych w Polsce w latach 2004-2019”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Skorupskiej i promotora pomocniczego. 



W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 22 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

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

W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 22 osoby, 

Rada Wydziału większością głosów (tak – 20; nie – 0; wstrzymuję się – 2) postanowiła 

wyznaczyć dr Małgorzatę Wojtaszczyk na promotora pomocniczego.  

(załącznik nr 7 - Uchwała nr 146/2018) 

 

Ad 3.7. 

 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie zamknięcia 

niedokończonego przewodu doktorskiego mgr Natalii Łukasiewicz, wszczętego 27.02.2018 r. 

na temat „Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państw arabskich a ochrona 

dziedzictwa narodowego (na wybranych przykładach)” (promotor – dr hab. Izabella Łęcka). 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 22 osoby, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony 

wniosek.  

(załącznik nr 8 - Uchwała nr 147/2018) 

 

Ad 3.8. 

 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał projekt powstania szkół dydaktycznych 

(Kolegiów Dydaktycznych) na UW oraz wskazał na liczne kontrowersje z nim związane.  

Dziekan poinformował, że kilka wydziałów podjęło uchwały dotyczące całościowego 

lub częściowego wycofania się z tego projektu. Takie sugestie są zbieżne z wizją dydaktyki 

władz dziekańskich, wobec czego władze dziekańskie proponują, aby przekazać władzom 

rektorskim punkt widzenia pracowników WGSR. Dziekan dodał, że również samorząd 

studencki wyrażał obawy o przyszłość studentów w przypadku funkcjonowania szkół 

dydaktycznych.  

 Na prośbę Dziekana, dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie opinii Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na temat utworzenia na 

Uniwersytecie Warszawskim Kolegiów Dydaktycznych. Główną myślą proponowanej 

uchwały 

jest wyrażenie zaniepokojenia projektem utworzenia Kolegiów Dydaktycznych istniejących 

równolegle do Wydziałów. Powodem obaw jest możliwość rozdzielenia dydaktyki od badań 

naukowych i utrudnienia studentom udziału w realizowaniu projektów badawczych. W 

projekcie uchwały wyrażona jest również niepewność dotycząca zasad zarządzania 

dydaktyką w sytuacji pojawienia się Kolegiów Dydaktycznych. Zasygnalizowany został też 

problem utrzymania przez Wydziały infrastruktury i pracowników dydaktycznych w sytuacji 

przeniesienia dydaktyki do Kolegiów. Tekst projektowanej uchwały kończy się postulatem 

aby odpowiedzialność za dydaktykę należała do Wydziałów i Rad Dyscyplin wiodących dla 

kierunków studiów.  

W dyskusji na temat projektu uchwały wzięli udział: prof. dr hab. P. Swianiewicz, prof. 

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

W trakcie dyskusji przedstawiono dwa spojrzenia na zaprezentowany projekt. Jednym 

z nich jest opinia prof. dr. hab. P. Swianiewicza o braku pełnej informacji na temat zasad 

działania Kolegiów Dydaktycznych i niemożliwości wyrobienia opinii na ich temat. Wobec 

tego trudno jest podjąć decyzję o odrzuceniu Kolegiów Dydaktycznych. 

Większość dyskutantów opowiedziała się za odczytanym projektem uchwały, 

przychylając się do zdania, że wprowadzenie Kolegiów Dydaktycznych może utrudnić 



funkcjonowanie dydaktyki i działalności naukowej, obniżyć poziom kształcenia studentów 

oraz jest sprzeczne z tradycją uniwersytecką. 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 

uprawnionych uczestniczyło 37 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 33; nie – 2; 

wstrzymuję się – 2) poparła projekt uchwały w sprawie opinii Rady Wydziału Geografii i 

Studiów Regionalnych na temat utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim Kolegiów 

Dydaktycznych 

(załącznik nr 9 - Uchwała nr 148/2018) 

 

Ad 4. 

 

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

Wydziału w dniu 27.11.2018 r. Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 

 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 50 osób 

uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 36; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) przyjęła protokół. 

 

Ad 5. 

 

 Mgr J. Papis w imieniu mgr U. Nikitin, kierownik Sekcji Obsługi Projektów 

podziękowała za współpracę przy przygotowywaniu wniosków do konkursów NCN. Zostało 

złożonych 7 wniosków do konkursu Opus, 3 wnioski do konkursu Preludium i 1 wniosek do 

konkursu Sonata. Mgr J. Papis podała do wiadomości, że w dniu 21 grudnia br. SOP będzie 

nieczynna. 

 Mgr J. Papis poinformowała, że 11 grudnia odbyło się spotkanie komisji zakładowej 

związków zawodowych. Na zebraniu dyskutowano na temat wzrostu wynagrodzeń 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Zaproponowano kwoty minimalne w 

poszczególnych grupach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

Przedstawiciele związków zawodowych będą prowadzili rozmowy z władzami rektorskimi na 

ten temat. 

 Mgr J. Papis zaproponowała, aby pokojowi socjalnemu funkcjonującemu na Wydziale 

nadać nazwę, która zachęcałaby pracowników do korzystania z tego pomieszczenia.   

 Robert Piątek w imieniu studentów zaprosił na aukcję charytatywną w dniu 19 grudnia 

o godzinie 14.00 w s. 102 oraz na spotkanie wigilijne. Poprosił o przekazywanie fantów do 

19.12.2018 r. do godz. 12.00 oraz podziękował za już przekazane fanty. W imieniu Zarządu 

Samorządu Studentów WGSR złożył członkom Rady Wydziału życzenia świąteczne. 

Dziekan przypomniał w dniu 19 grudnia br. zostały ogłoszone od godziny 13.15 

godziny dziekańskie w celu umożliwienia uczestnictwa w aukcji i spotkaniu wigilijnym. 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW poinformowała o 35 edycji Konkursu Prac 

Magisterskich z zakresu geografii organizowanego przez Komisję Konkursowa przy PTG. 

Zwróciła się z prośbą o wzięcie udziału w tej inicjatywie i zgłaszanie wyróżniających się prac 

do 19.01.2019 r. Wybór 3 spośród zgłoszonych na Wydziale Geografii i Studiów 

Regionalnych prac zostanie przeprowadzony przez Prodziekan ds. Studenckich. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz złożył oświadczenie. Na wstępie zaznaczył, że daleki jest 

od całkowitego negowania prób mierzenia dorobku naukowego. Dobrze skonstruowane 

wskaźniki ilościowe mogą mieć dobry wpływ na rozwój nauki, jednak każdy zestaw 

wskaźników będzie prowadził do manipulacji nimi. W Polsce metody ewaluacji działalności 

naukowej były wprowadzane częściowo i nie w pełni konsekwentnie. Ponadto prof. dr hab. P. 

Swianiewicz podkreślił, że nie lekceważy wagi międzynarodowego życia naukowego i 

udziału pracowników Wydziału w międzynarodowej współpracy naukowej.  



Głównym przesłaniem oświadczenia Profesora było stwierdzenie, że czasopisma 

takie jak Prace i Studia Geograficzne są bardzo potrzebne, ponieważ potrzebujemy wymiany 

myśli naukowej prowadzonej w języku polskim. Trudno jest znaleźć dobre czasopismo, które 

opublikuje artykuł w języku polskim. W związku z tym wyniki naszych badań nie mają szans 

zasilić debaty publicznej, a badania mogą pomijać tematy lokalnie ważne, które nie budzą 

zainteresowania za granicą. Wobec tego potrzebne są dobre czasopisma naukowe 

publikujące w języku polskim. Na WGSR potrzebujemy Prac i Studiów Geograficznych, 

powinniśmy starać się aby to pismo stawało się coraz lepsze, aby było obecne w bazach i 

tym samym możliwe do znalezienia przez osoby poszukujące konkretnych zagadnień w 

internecie. Istnienie tego czasopisma jest ważne z punktu widzenia społecznego i interesów 

nauki. Prof. dr hab. P. Swianiewicz wyraził nadzieję, że jego głos będzie brany pod uwagę 

przy podejmowaniu przyszłych decyzji.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik  zgodził się z punktem widzenia prof. dr. hab. P. 

Swianiewicza i oświadczył, że Prace i Studia Geograficzne są ważnym, coraz lepszym 

czasopismem i zapewnił o dbaniu władz dziekańskich o jego przyszłość. 

Dr hab. M. Durydiwka, redaktor naczelna czasopisma Prace i Studia Geograficzne 

podziękowała prof. dr. hab. P. Swianiewiczowi za docenienie czasopisma i wsparcie 

okazane redakcji. Podziękowała mgr M. Jankowskiej, mgr K. Greń, mgr. M. Porczkowi za 

pracę przy przywróceniu na stronę Wydziału elektronicznej wersji archiwalnych numerów 

czasopisma. Wyraziła nadzieję, że Prace i Studia znajdą się na nowej liście czasopism 

MNiSW. Zapewniła o dbałości o wysoką jakość czasopisma. Przedstawiła problemy, z jakimi 

boryka się redakcja czasopisma, m. in. brak środków finansowych na utworzenie 

angielskojęzycznej wersji strony Prac i Studiów Geograficznych. Zaprosiła do publikowania w 

Pracach i Studiach Geograficznych oraz złożyła w imieniu redakcji życzenia świąteczne. 

Prof. dr hab. M. Czerny przychyliła się do wypowiedzi prof. dr. hab. P. Swianiewicza, 

podkreślając dużą wagę zagadnień w niej poruszonych. Zaproponowała, aby głos o roli 

publikacji naukowych w języku polskim zamieścić na forum czasopisma UW, co pomogłoby 

w  dyskusji na ten temat. Zwróciła uwagę na znaczenie artykułów naukowych w języku 

polskim w kształceniu studentów. 

Dr S. Dudek-Mańkowska odniosła się do wypowiedzi dr hab. M. Durydiwki. 

Zapewniła, że Prace i Studia Geograficzne mają zagwarantowane finansowanie stałych 

wydatków i w miarę możliwości zostaną zaspokojone zgłoszone dodatkowe potrzeby 

finansowe.  

Dr hab. M. Lackowska poinformowała o programie finansowego wsparcia wyjazdów 

zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i 

dydaktycznych. Zapraszała do zgłaszania wniosków do programu. Nabór trwa do 17 

stycznia. Poprosiła opiekunów i promotorów prac doktorskich o przekazywanie informacji 

doktorantom. 

Mgr K. Rucińska poinformowała, że na stronie Centrum Wolontariatu UW można 

głosować na najładniejszą choinkę wykonaną dla dzieci z Warszawskiego Szpitala dla 

Dzieci. 

Dziekan zakończył posiedzenie Rady Wydziału.  
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