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posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  

Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 26 lutego 2019 r. 

 
 

PORZĄDEK OBRAD 

 

1.   Przyjęcie porządku obrad. 
2.   Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń Senatu z 23.01.2019 r.  

  i 20.02.2019 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
3.   Opinia w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Doskonałości Naukowej 
pierwszej  
         kadencji (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 
4.   Uchwała w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na WGSR na rok 2019  
         (ref. dr Sylwia Dudek Mańkowska). 
5.   Uchwała w sprawie limitu miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego  
         i drugiego stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka Przestrzenna w roku 
akademickim  
         2019/2020 (ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska). 
6.   Uchwała w sprawie propozycji opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020       
         (ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska). 
7.   Uchwała w sprawie dostosowania programu studiów do nowych wymagań ustawy Prawo 
         o szkolnictwie wyższym i nauce na studiach:  

7.1   stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia, 
7.2   stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, 
7.3   stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Geografia, 
7.4   stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, 
7.5   niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia, 
7.6   niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna, 
7.7   niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 

(ref. dr Maria Korotaj- Kokoszczyńska). 
8.   Upoważnienie nauczycieli akademickich z tytułem zawodowym magistra do prowadzenia  

  wykładów w semestrze letnim 2018/2019 (ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska). 
9.   Uchwała w sprawie odpłatności za studia doktoranckie dla cudzoziemców w roku  

  akademickim 2019/2020 (ref. dr hab. Urszula Somorowska, prof. ucz.). 
10.     Uchwała w sprawie poparcia kandydatur do uhonorowania Medalem im. Jerzego  

  Kondrackiego (ref. prof. dr hab. Andrzej Richling). 
11.   Zgłoszenie pracy doktorskiej obronionej na WGSR w 2018 r. do wyróżnienia w Konkursie 

         im. Eugeniusza Romera (ref. prof. dr hab. Andrzej Lisowski). 
12.   Uchwała w sprawie poparcia starań o umieszczenie miesięcznika „Gospodarka Wodna”  

   w wykazie czasopism naukowych przygotowywanym przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa  
  Wyższego (ref. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.). 

13.   Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Wydawnictw w 2018 r. (ref. mgr Barbara Grzęda). 
14.     Sprawy stopni naukowych 

14.1 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Cywińskiego i powołanie  
komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej oraz wskazanie  
komisji, przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej (ref. prof. dr hab. Andrzej  
Kowalczyk). 

14.2 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Leziaka, zmiana  
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, powołanie komisji przeprowadzającej  
egzamin doktorski z dyscypliny podstawowej oraz wskazanie komisji, przed którą odbędzie  
się obrona rozprawy doktorskiej ( ref. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.). 



14.3 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Rafała Florczyka pt. „Wpływ Unii Europejskiej  
na strukturę władzy lokalnej w świetle koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru  
Metropolitalnego Warszawy” oraz wyznaczenie promotora (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik 
i dr hab. Marta Lackowska). 

14.4 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Martyny Kopcińskiej pt. „Władza podzielona w 
samorządzie gminnym – skala przyczyna, konsekwencje” oraz wyznaczenie promotora i 
promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab. Paweł 
Swianiewicz). 

14.5 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Słomskiej pt. „Wpływ medium 
publikacji na użyteczność map” oraz wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego 
(ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Wiesław Ostrowski). 

15. Sprawy osobowe (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.) 
15.1 Uchwała w sprawie powołania komisji w postępowaniu dotyczącym zatrudnienia prof. dr 

hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku profesora na WGSR na 1/4 etatu na czas 
nieokreślony od 1.09.2019 r.  

16. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 22.01.2019 r. 
17. Sprawy bieżące 

 

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

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację o śmierci doc. Bohdana Muchy z 

Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, który współpracował z naukowcami z Zakładu 

Klimatologii WGSR. Dziekan poinformował również o śmierci studentki WGSR pani 

Magdaleny Narojczyk. Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłych chwilą  ciszy. 

 

Ad 1. 

 

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

- dodanie punktu 4a.: Uchwała w sprawie powołania członków Komisji Doktorskiej 

reprezentującej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych do przeprowadzenia przewodu 

doktorskiego interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej mgr. Michała Tomasza Chilińskiego (ref. 

prof. dr hab. M. Jędrusik), 

- zmianę osoby referującej w p. 10 z: dr hab. U. Somorowska, prof. ucz. na: prof. dr hab. M. 

Jędrusik. 

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

W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące 

publikacje: „Nasze Korzenie”, 2018 , Tom 14, - artykuł dr. hab. A. Magnuszewskiego, prof. ucz.: 

„Popowo-Letnisko – nowoczesne miasto-ogród, które nigdy nie powstało” oraz „Miscellanea 

Geographica – Regional Studies on Development” – vol. 22, No. 4/2018 (Wyd. WGSR UW, 

Warszawa 2018).  

 

Ad 2. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informacje z dwóch posiedzeń Senatu.  

Na posiedzeniu w dniu 23.01.2019 r. została przegłosowana likwidacja studiów 

podyplomowych na WGSR. 

 W trakcie obrad Senatu w dniu 20.02.2019 r. omawiano przyszłe rozwiązania dotyczące 

procedury wyboru rektora UW. Zaproponowano, aby kandydatów na rektora zgłaszała rada 

uczelni oraz kolegium elektorów. Następnie Senat będzie opiniował zgłoszone kandydatury. 

Kolejnym krokiem będzie dokonanie wyboru rektora przez kolegium elektorów. 

 Na posiedzeniu Senatu dokonano wyboru przedstawicieli studentów i doktorantów do 

komisji senackich (m.in. komisji dyscyplinarnej).  



Dziekan poinformował, że jednym z punktów obrad Senatu było przedstawienie 

terminów prac w poszczególnych obszarach związanych z dostosowaniem przepisów UW do 

Ustawy 2.0.   

 W trakcie obrad dyskutowano przyszły model kształcenia na UW, przede wszystkim 

koncepcję kolegiów dydaktycznych. Decyzje w tej sprawie będą podejmowane na kolejnych 

posiedzeniach Senatu UW. 

 Władze rektorskie poinformowały o nadchodzącym terminie składania wniosków o 

nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czterech kategoriach. W każdej z kategorii z 

Uniwersytetu Warszawskiego może zostać zgłoszony jeden kandydat. 

Rektor A. Tarlecki przekazał informację o planowanej zmianie wysokości pensum dla 

profesorów zatrudnionych na UW od października 2019 r. z 210 godzin na 180 godzin. 

Dziekan podał do wiadomości, że zostało opublikowane zarządzenie Rektora o 

powołaniu zespołów doradczych ds. organizacji szkół doktorskich. W skład zespołu doradczego 

ds. organizacji szkoły doktorskiej nauk społecznych zostały powołane dwie osoby z Wydziału 

Geografii i Studiów Regionalnych: prof. dr hab. P. Swianiewicz (przewodniczący) i dr hab. S. 

Kulczyk. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 20.02.2019 r. odbyło się posiedzenie 

Kolegium Elektorów UW w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Nowymi Elektorami 

zostały: prof. dr hab. K. Paprzycka-Hausman (Wydział Filozofii i Socjologii) i dr hab. U. 

Sztandar- Sztanderska, prof. ucz. (Wydział Nauk Ekonomicznych). 

Dziekan podał do wiadomości, że do Rady Redakcyjnej „Miscellanea Geographica – 

Regional Studies on Development” dołączył Leonardo (Don) A.N. Dioko z IFT Tourism 

Research Center, Institute for Tourism Studies (Makao, ChRL). 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do kierowników katedr z prośbą o sprawdzenie 

do 01.03.2019 r., czy dorobek publikacyjny pracowników kierowanych przez nich 

jednostek za lata 2017-2019 został wprowadzony do bazy PBN i czy pracownicy 

potwierdzili autorstwo publikacji umieszczonych w bazie. Dane z bazy posłużą do 

sporządzenia raportu dla władz rektorskich, a w szczególności do opracowania oceny 

perspektyw dyscyplin. Wydział przygotowuje raport w zakresie dyscypliny geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

Dr hab. M. Dąbski dodał, że taki sam raport jest przygotowywany w zakresie 

dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku. 

Prodziekan WGSR, dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że na Wydziale są 

przygotowywane sprawozdania i raporty dotyczące działalności pracowników w 2018 r. 

Większość informacji do ich opracowania zostanie pozyskana z baz danych. Prodziekan 

podziękowała za zgłaszanie konferencji organizowanych w roku 2018 i poprosiła o 

przekazanie kart aplikacji produktu lub informacji o aplikacjach. Zwróciła się też z prośbą o 

przesłanie informacji o nagrodach i wyróżnieniach otrzymanych przez pracowników w 

minionym roku. 

Dr S. Dudek-Mańkowska zaapelowała o sprawdzanie osiągnięć naukowych w obu 

funkcjonujących systemach PBN, ponieważ niejednokrotnie pojawiają się różnice między 

danymi w obu bazach. Prodziekan poprosiła o przekazanie wykazu publikacji, które 

zostały dofinansowane ze środków BST lub DSM w 2018 r. oraz zapewniła, że wszystkie 

prośby o materiały do sprawozdań prześle drogą mailową.  

Dr S. Dudek-Mańkowska podziękowała za zgłaszanie aktualnie powstających 

monografii.  

Przypomniała o zgłaszaniu planów dotyczących organizacji  lub współorganizowania 

konferencji przez pracowników Wydziału w 2019 r.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację Prorektora M. Duszczyka dotyczącą 

dofinansowania monografii w ramach mikrograntów ze środków UW. Do ostatecznego 

rozstrzygnięcia zawartości odpowiedniej listy wydawnictw MNiSzW (po ewentualnych 

odwołaniach) dofinansowywane będą książki publikowane w Wydawnictwach UW oraz w 



wydawnictwach, które w „Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie 

naukowe” znajdują się wśród najwyżej punktowanych (200 pkt). 

Prodziekan WGSR, dr hab. M. Solarz, prof. ucz. pogratulował czterem pracownikom 

WGSR, którzy zostali odznaczeni Medalami za Długoletnią Służbę: mgr Alicji Folbrier, dr. 

Wojciechowi Lewandowskiemu, mgr Joannie Papis i Michałowi Gacy.  

Prodziekan poinformował, że 28.01.2019 r. odbyła się inauguracja 100-lecia 

poznańskiego ośrodka geograficznego. Na uroczystości Wydział Geografii i Studiów 

Regionalnych UW reprezentowali prof. dr hab. A. Lisowski i  dr hab. M. Solarz, prof. ucz. 

Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. podał do wiadomości, że pracownikom podlegającym w tym 

roku okresowej ocenie zostały przekazane do wypełnienia formularze z dołączoną tabelą, która 

ułatwi wypełnienie dokumentów. 

Prodziekan przypomniał, że wygaśnięcie stosunku pracy mianowanych nauczycieli 

akademickich następuje po ukończeniu 67. roku życia, a w przypadku profesorów tytularnych – 

po 70. roku życia. Prorektor A. Tarlecki poinformował, że osoby, których będzie dotyczyło 

wygaśnięcie stosunku pracy w 2019 r., otrzymają informacje na ten temat w maju lub czerwcu 

br. 

Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. podziękował pracownikom, którzy wykorzystali część 

urlopów wypoczynkowych w przerwie międzysemestralnej. Podał do wiadomości, że władze 

dziekańskie proponują, aby pracownicy dydaktyczni wykorzystali urlopy w sierpniu 2019 r. 

Propozycja ta zostanie zawarta w ich planach urlopowych. Osoby, którym bardziej odpowiada 

inny termin, dokonają korekty w swoim planie urlopowym. 

Prodziekan WGSR, dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że osoby wyjeżdżające 

na konferencje w terminach prowadzenia zajęć dydaktycznych muszą zgłosić do Dziekanatu 

sposób i termin odpracowania tych zajęć (zastępstwo lub odrobienie). Jeśli zajęcia się nie 

odbędą, odpowiednią liczbę godzin należy odliczyć od pensum. 

Prodziekan poinformowała o zakończeniu I tury egzaminów dyplomowych dla osób 

powtarzających semestr i przypomniała, że egzaminy te zakończą się 31.03.2019 r. Osoby, 

które nie zdadzą egzaminów do tego dnia, zostaną skreślone z listy studentów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaapelowała o przestrzeganie harmonogramu sesji 

poprawkowej rozpoczynającej się 01.03.2019 r. oraz poprosiła o sprawdzenie poprawności 

wprowadzonych do harmonogramu danych. 

Prodziekan przekazała informację o rozpoczynających się kwalifikacjach dla studentów 

na wyjazdy Erasmus. Zwróciła się do pracowników o przychylne odnoszenie się do próśb 

studentów o wystawienie opinii wymaganej przy ubieganiu się o taki wyjazd. 

   Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła uwagę na pojawiające się informacje na temat 

plagiatów prac semestralnych, zaliczeniowych. Poprosiła, w razie konieczności, o 

przekazywanie informacji o takich sytuacjach Prodziekan do spraw Studenckich. 

Trwają przygotowania do obsady zajęć dydaktycznych w przyszłym roku akademickim. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poprosiła o przedyskutowanie w katedrach propozycji obsady 

zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020. 

Dziekan udzielił głosu dr J. Koryckiej-Skorupie, która poinformowała o propozycji GUGiK 

skierowanej do pracowników WGSR. GUGiK proponuje wystąpienie z wnioskiem o nazwanie 

jednej z ulic w Warszawie imieniem profesora Lecha Ratajskiego. Do złożenia wniosku 

potrzebne jest co najmniej 200 podpisów wnioskodawców. Dr J. Korycka-Skorupa zwróciła się z 

prośbą do osób, które chciałyby wesprzeć tę inicjatywę o złożenie podpisu na przygotowanych 

listach. 

 

Ad 3.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że kandydatów na członków Rady Doskonałości 

Naukowej przedstawia Rektor po podjęciu właściwej uchwały przez Senat UW. Rektor zwrócił 

się do Dziekanów z prośbą o zgłoszenie kandydatur.  



Dziekan poinformował, że procedura zgłaszania kandydatów nie przewiduje uchwały 

Rady Wydziału. Zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie 

proponowanych kandydatur. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że w Radzie Doskonałości Naukowej w sekcjach 

dotyczących zarówno dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, 

jak i dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku są 3 miejsca, na które mogą kandydować 

geografowie. 

Dziekan przedstawił następujące, rekomendowane przez KNG PAN, kandydatury do 

Rady Doskonałości Naukowej: 

w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 

- prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN),  

- prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (UAM),  

- prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (UW); 

w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku: 

- prof. dr hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN),  

- prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ),  

- prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM). 

 

 W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu tajnym, w którym na 29 osób uprawnionych 

uczestniczyły 23 osoby, Rada Wydziału większością głosów wyraziła pozytywną opinię w 

sprawie zgłoszenia następujących kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie 

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: 

tak  nie  wstrzymuję się  

- prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN)   22 1  0 

- prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (UAM)   19 2  2 

- prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (UW)   23 0  0 

 

W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu tajnym, w którym na 29 osób uprawnionych 

uczestniczyły 24 osoby, Rada Wydziału większością głosów wyraziła pozytywną opinię w 

sprawie zgłoszenia następujących kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej w dyscyplinie 

nauki o Ziemi i środowisku: 

tak  nie  wstrzymuję się  

- prof. dr hab. Marek Degórski (IGiPZ PAN)   18 4  2 

- prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul (UJ)    19 1  4 

- prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM)   18 2  4 

 

Ad 4. 

 Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-

finansowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku 2018  oraz prowizorium 

budżetowe na I połowę 2019 r. (załącznik nr 1 – Plan rzeczowo-finansowy) 
 Prodziekan poinformowała, że plan rzeczowo-finansowy zakładał na koniec 2018 r. 

deficyt w wysokości 489 tys. zł. Wynik finansowy na koniec 2018 r. okazał się korzystniejszy od 

planowanego i wynosi –107 tys. zł. Wynika to z wprowadzonych oszczędności oraz ze 

zwiększonej aktywności Wydziału w zakresie pozyskiwania środków własnych. Wydział uzyskał 

wpływy z organizacji Kongresu Geografii Polskiej, dwóch grantów z funduszy DUN, 

prowadzonych projektów. Znaczne wpływy w wysokości niemal 190 tys. zł zostały uzyskane z 

kosztów pośrednich.  

Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła uwagę na problemy z finansowaniem działalności 

dydaktycznej ze środków budżetowych wynikające z niższych dotacji. Zmniejszone wpływy z 

dotacji związane są z kategorią B uzyskaną przez Wydział w parametryzacji. 



Prodziekan poinformowała, że dotacja budżetowa na rok 2019 również będzie obniżona 

w związku z przyznaną Wydziałowi kategorią B i będzie wypłacona jako jedna subwencja. 

Również na pierwszą połowę 2019 r. przewidywane są niższe niż w ubiegłym roku wpływy z 

kosztów pośrednich. 

Władze dziekańskie przygotowując prowizorium założyły wydatki na poziomie podobnym 

jak w roku ubiegłym, a wynik finansowy na koniec I półrocza 2019 r. na poziomie –21 tys. zł. 

Prodziekan uprzedziła, że na Wydziale w 2019 r. będzie utrzymywana dyscyplina 

finansowa.  

Dr S. Dudek-Mańkowska zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia prowizorium 

budżetowego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na I połowę 2019 r.   

W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 41 osób, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 0) przyjęła prowizorium budżetowe.  

(załącznik nr 2 – Uchwała nr 12/2019). 

Ad 4a. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w ramach Międzywydziałowych 

Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych 

jest prowadzony wspólny przewód doktorski, w którym jednym z promotorów jest dr hab. B. 

Zagajewski. W ramach przewodu przygotowywana jest interdyscyplinarna rozprawa autorstwa 

mgr. Michała Tomasza Chilińskiego na temat „Zastosowanie dronów do profilowania aerozoli 

absorbujących w dolnej troposferze”.  

Dziekan zgłosił wniosek w sprawie powołania przedstawicieli WGSR UW na członków 

wspólnej komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu doktorskiego mgr. Michała T. 

Chilińskiego. Do komisji zostały zaproponowane następujące osoby: 

dr hab. U. Somorowska, prof. ucz., 

dr hab. E. Smolska, prof. ucz.,  

dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz.  

W zarządzonym przez Dziekana tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych 

uczestniczyły 24 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie powołała następujących przedstawicieli 

Wydziału na członków komisji doktorskiej do przeprowadzenia przewodu mgr. Michała T. 

Chilińskiego: 

     tak nie wstrzymuję się 

dr hab. U. Somorowska, prof. ucz.   24 0  0 

dr hab. E. Smolska, prof. ucz.   24 0  0 

dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz.  24 0  0. 

(załącznik nr 3 - Uchwała nr 13/2019) 

 

Ad 5. 

 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała informację o propozycji limitów na studia 

stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Geografia i 

Gospodarka Przestrzenna w roku akademickim 2019/2020. Zaproponowane limity zostały 

wstępnie skonsultowane z Biurem ds. Rekrutacji. 

Na studiach I stopnia zaproponowane zostały następujące limity miejsc: 

Na kierunku Geografia, studia stacjonarne:  

- w rekrutacji otwartej   130 miejsc 

- przeniesienia          2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  50 osób. 

Na kierunku Geografia, studia niestacjonarne:  

- w rekrutacji otwartej   60 miejsc 

- przeniesienia        2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  35 osób. 

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne:  



- w rekrutacji otwartej   78 miejsc 

- przeniesienia        2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  40 osób. 

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia niestacjonarne:  

- w rekrutacji otwartej   60 miejsc 

- przeniesienia        2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  35 osób. 

Na studiach II stopnia zaproponowane zostały następujące limity miejsc: 

Na kierunku Geografia, studia stacjonarne:  

- w rekrutacji otwartej     72 miejsca 

- przeniesienia          2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  40 osób. 

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne:  

- w rekrutacji otwartej   65 miejsc 

- przeniesienia        2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  30 osób. 

Na kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia niestacjonarne:  

- w rekrutacji otwartej   60 miejsc 

- przeniesienia        2 miejsca 

- minimalna liczba przyjętych konieczna do uruchomienia kierunku -  35 osób. 

W wyniku głosowania, w którym na 51 osób uprawnionych wzięło udział 40 osób, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0) określiła limity przyjęć na studia 

stacjonarne, niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach geografia i 

gospodarka przestrzenna w roku akademickim 2019/2020 w zaproponowanym wymiarze. 

(załącznik nr 4 – Uchwała nr 14/2019).  

 

Ad 6. 

  Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała o wysokości opłat za usługi na Wydziale 

Geografii i Studiów Regionalnych w roku akademickim 2019/2020. Proponowana wysokość 

opłat pozostaje bez zmian w stosunku do stawek obowiązujących w roku akademickim 

2018/2019. Prodziekan podała do wiadomości, że zaproponowane stawki opłat zostały 

zaakceptowane przez Samorząd Studentów WGSR.  

W wyniku głosowania, w którym na 51 osób uprawnionych wzięło udział 40 osób, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0) zatwierdziła wysokość opłat za 

usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020 dla studentów kształcących się na studiach 

niestacjonarnych lub studiach w języku obcym oraz za powtarzanie zajęć oraz za zajęcia 

nieobjęte programem studiów. 

 (załącznik nr 5 – Uchwała nr 15/2019)  

W wyniku głosowania, w którym na 51 osób uprawnionych wzięło udział 41 osób, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 0) zatwierdziła wysokość opłat za 

usługi edukacyjne na rok akademicki 2019/2020 dla studentów - cudzoziemców kształcących 

się na studiach stacjonarnych w języku polskim.  

(załącznik nr 6 – Uchwała nr 16/2019).  

 

Ad 7. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska powiadomiła o zakończeniu prac nad dostosowaniami 

programów studiów do nowych wymagań ustawowych. Dodała, że zmiany wprowadzane do 

programów studiów były konsultowane z pracownikami Wydziału. Prodziekan podziękowała 

wszystkim zaangażowanym w prace nad opracowaniem dostosowań. 

Prodziekan zwróciła się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie dostosowania 

programów studiów od roku akademickiego 2019/2020 do nowych wymagań ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce na studiach: 



7.1. stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 17/2019) 

7.2. stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 18/2019) 

7.3. stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Geografia 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 9 – Uchwała nr 19/2019) 

7.4. stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 20/2019) 

7.5. niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Geografia 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; 

wstrzymuję się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 11 – Uchwała nr 21/2019) 

7.6. niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; 

wstrzymuję się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 22/2019) 

7.7. niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna 

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

uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; 

wstrzymuję się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 13 – Uchwała nr 23/2019) 

 

Ad 8. 

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

prowadzenia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na studiach stacjonarnych 

wykładów z wymienionych przedmiotów przez następujące osoby nie posiadające stopnia 

doktora:  

– mgr Kingę Kuleszę – wykład „Metody badań i opracowań klimatologicznych II” (I rok 

specjalności hydrologia i klimatologia);  

– mgr Kingę Kuleszę – wykład ogólnouniwersytecki „Natural environment of Poland” (program 

Erasmus); 

– mgr. Krzysztofa Ząbeckiego – wykład „Rewitalizacja a dziedzictwo  kulturowe” (I rok 

specjalność urbanistyka i rewitalizacja); 

oraz o upoważnienie do prowadzenia w semestrze letnim roku akademickiego 

2018/2019 na studiach niestacjonarnych: wykładów z wymienionych przedmiotów przez 

następujące osoby: 

– dr Barbarę Audycką-Zandberg – „Współczesne zagadnienia mieszkalnictwa” (studia 

magisterskie, kierunek gospodarka przestrzenna); 

– mgr. Krzysztofa Górnego –  „Rewitalizacja a dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze” (studia 

magisterskie, kierunek gospodarka przestrzenna). 

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

uprawnionych uczestniczyło 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 40; nie – 0; 

wstrzymuję się – 2) udzieliła wnioskowanego upoważnienia.  

 

Ad 9. 



Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o zatwierdzenie wysokości opłat za usługi 

edukacyjne dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na Wydziale Geografii i Studiów 

Regionalnych na zasadach odpłatności w roku akademickim 2019/2020. Dziekan poinformował, 

że proponowane stawki opłat nie uległy zmianie w stosunku do obowiązujących w roku 

akademickim 2018/2019: opłata jednorazowa za odbywanie studiów doktoranckich wyniesie 

200 Euro, a opłata za rok akademicki – 5000 Euro.  

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

uprawnionych wzięły udział 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) zatwierdziła zaproponowane stawki opłat.  

(załącznik nr 14 – Uchwała nr 24/2019). 

 

Ad 10. 

 

Przewodniczący Kapituły – prof. dr hab. A. Richling poinformował, że Kapituła Medalu 

im. Jerzego Kondrackiego na posiedzeniu w dniu 18.12.2018 r. wyłoniła czterech kandydatów 

do Medalu: dr. hab. Jerzego Boryczkę, em. prof. ucz., prof. dr. hab. Andrzeja Matczaka (UŁ), 

prof. dr. hab. Andrzeja Mizgajskiego (UAM), dr. Ciro Alfonso Sernę Mendozę (Uniwersytet 

Manizales w Kolumbii) 

Przewodniczący Kapituły przedstawił sylwetki kandydatów do wyróżnienia, podkreślając 

ich zasługi dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz rozwoju geografii.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 

Wydziału jednomyślnie  (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) nadała dr. hab. Jerzemu 

Boryczce, em. prof. ucz. Medal im. Jerzego Kondrackiego.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) nadała prof. dr. hab. 

Andrzejowi Matczakowi Medal im. Jerzego Kondrackiego.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) nadała prof. dr. hab. 

Andrzejowi Mizgajskiemu Medal im. Jerzego Kondrackiego.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) nadała dr. Ciro Alfonso Sernie 

Mendozie Medal im. Jerzego Kondrackiego. 

 (załącznik nr 15 – Uchwała nr 25/2019). 

 

Ad 11. 

Prof. dr hab. A. Lisowski - Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Konkursu im. 

Eugeniusza Romera na najlepszą rozprawę doktorską w zakresie geografii obronioną w 2018 r. 

przypomniał, że na Wydziale w 2018 r. obroniono 9 prac doktorskich.  

Przewodniczący poinformował, że Zespół postanowił zarekomendować do 

przedstawienia Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN do wyróżnienia w Konkursie im. 

Eugeniusza Romera rozprawę doktorską dr. Maksyma Łaszewskiego pt. „Czasowo-

przestrzenne zróżnicowanie ustroju termicznego nizinnych rzek Mazowsza”, obronioną na 

Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w dniu 19.06.2018 r.  

Prof. dr hab. A. Lisowski podkreślił, że Rada Wydziału w dniu 25.09.2018 r. poparła 

wniosek dwóch recenzentów w sprawie wyróżnienia rozprawy dr. Maksyma Łaszewskiego.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił uwagę, że w dotychczasowych edycjach Konkursu 

najwięcej laureatów wyłoniono z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.  

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) udzieliła poparcia przedstawionej 

rekomendacji.  

(załącznik nr 16 – Uchwała nr 26/2019). 

 



Ad 12. 

 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. zwrócił się z wnioskiem o poparcie przez Radę 

Wydziału starań Redakcji czasopisma „Gospodarka Wodna” o umieszczenie tego tytułu w 

wykazie czasopism przygotowywanym przez MNiSW. Wniosek uzasadnił dużym znaczeniem 

czasopisma dla hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii i hydrotechniki. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz zwrócił uwagę, że dopóki nie jest znana lista czasopism 

MNiSW, nie jest zasadne głosowanie nad umieszczeniem czasopisma na tej liście. 

Prof. dr hab. A. Richling przychylił się do wypowiedzi Przedmówcy i zaproponował 

przełożenie głosowania nad wnioskiem do czasu opublikowania listy czasopism MNiSW. 

Jednocześnie podkreślił, że ogromną szkodą dla polskiej nauki byłby brak czasopisma 

„Gospodarka Wodna” na tej liście. 

Dr hab. M. Dąbski opowiedział się za poparciem starań Redakcji czasopisma  

„Gospodarka Wodna” o umieszczenie tego tytułu w wykazie czasopism przygotowywanym 

przez MNiSW. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przyłączył się do tego głosu. Zaproponował umieszczenie w 

uchwale warunku: „w przypadku, gdy czasopismo „Gospodarka Wodna” nie znajdzie się w 

wykazie czasopism MNiSW, gorąco popieramy umieszczenie go w tym wykazie”.  

Prof. dr hab. J. Matuszkiewicz zwrócił uwagę, że wykaz jest przygotowywany na 

podstawie ustalonych wytycznych i jeśli czasopismo ich nie spełni, nie znajdzie w  wykazie i 

poparcie lub jego brak w tej sprawie nie będzie brane pod uwagę. 

Dziekan zarządził głosowanie jawne nad odłożeniem głosowania nad wnioskiem 

zgłoszonym przez dr. hab. A. Magnuszewskiego, prof. ucz. na późniejszy termin.  

W jawnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 

Rada Wydziału większością głosów (tak – 5; nie – 26; wstrzymuję się – 11) opowiedziała się 

przeciwko  odłożeniu na późniejszy termin głosowania nad wnioskiem o poparcie starań 

Redakcji czasopisma „Gospodarka Wodna” o umieszczenie tego tytułu w wykazie czasopism 

przygotowywanym przez MNiSW. 

W związku z taką decyzją Rady Wydziału, Dziekan zarządził jawne głosowanie nad 

projektem uchwały rozesłanym drogą mailową. 

W jawnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, 

Rada Wydziału większością głosów (tak – 33, nie – 7; wstrzymuję się – 0) opowiedziała się za 

poparciem przez Radę Wydziału starań Redakcji czasopisma „Gospodarka Wodna” o 

umieszczenie tego tytułu w wykazie czasopism przygotowywanym przez MNiSW. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. podziękował członkom Rady Wydziału za 

wyrażenie wnioskowanego poparcia. 

(załącznik nr 17– Uchwała nr 27/2019). 

 

Ad 13. 

Kierownik Biblioteki i Wydawnictw Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – mgr B. 

Grzęda przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki i Wydawnictw WGSR w 2019 r. 

(załącznik nr 18 – sprawozdanie).  

Rada Wydziału przyjęła przedstawione sprawozdanie do akceptującej wiadomości. 

 

Ad 14.1. 

 

 Prof. dr hab. A. Kowalczyk poinformował, że została ukończona praca doktorska mgr. 

Pawła Cywińskiego pt.: „Neokolonializm turystyczny jako zjawisko geograficzne i społeczne na 

wybranych przykładach z Indonezji” (promotor: prof. dr hab. M. Jędrusik).  



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

geografii społeczno-ekonomicznej w głosowaniu internetowym poparła dwoje kandydatów na 

recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Cywińskiego: dr hab. Urszulę Mygę – Piątek, 

prof. ucz. (UŚ) i prof. dr. hab. Marka Dziekana (UŁ). 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród 29 

uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 1) 

wyznaczyła dr hab. Urszulę Mygę – Piątek, prof. ucz. na recenzentkę rozprawy doktorskiej mgr. 

Pawła Cywińskiego.  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród 29 

uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 1) 

wyznaczyła prof. dr  hab. Marka Dziekana na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Pawła 

Cywińskiego.  

Dziekan powołał komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej, w skład której wchodzą następujące osoby:  

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

2. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,  

3. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  

4. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Cywińskiego, 

dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją Doktorską w dziedzinie 

nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Rada 

Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała. 

(załącznik nr 19 – Uchwała nr 28/2019) 

 

Ad 14.2. 

 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia 

recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Leziaka pt.: „Wpływ składowej poziomej 

cyrkulacji atmosferycznej na konwekcję nad Polską” (promotor: dr hab. E. Żmudzka, prof. ucz.). 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. poinformował, że 19.02.2019 r. odbyło się 

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

geografii fizycznej poświęcone wyznaczeniu recenzentów pracy doktorskiej mgr. Kamila 

Leziaka. Zaproponowano dwoje kandydatów: dr hab. Zuzannę Bielec-Bąkowską (UŚ) i dr. hab. 

Leszka Kolendowicza, prof. ucz. (UAM), których komisja jednogłośnie poparła.  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród 29 

uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wyznaczyła dr hab. Zuzannę Bielec-Bąkowską na recenzentkę rozprawy doktorskiej mgr. 

Kamila Leziaka.  

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród 29 

uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wyznaczyła dr. hab. Leszka Kolendowicza, prof. ucz. na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. 

Kamila Leziaka.  

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. zgłosił wniosek o zmianę przewodniczącego 

zespołu egzaminacyjnego.  

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

Wydziału większością głosów (tak – 22; nie – 1; wstrzymuję się – 1) powołała dr hab. Urszulę 

Somorowską, prof. ucz. na nową przewodniczącą zespołu egzaminacyjnego (w miejsce prof. dr. 

hab. Macieja Jędrusika).  

Dziekan powołał komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej, w skład której wchodzą następujące osoby:  



1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.,  

2. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk,  

3. dr hab. Irena Tsermegas.  

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Leziaka, 

dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją Doktorską w dziedzinie 

nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej. Rada Wydziału 

jednomyślnie propozycję zaakceptowała. 

(załącznik nr 20 – Uchwała nr 29/2019) 

 

Ad 14.3. 

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

Lackowskiej o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. 

Rafałowi Florczykowi pt. „Wpływ Unii Europejskiej na strukturę władzy lokalnej w świetle 

koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. 

 Dr hab. Marta Lackowska przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 

zaawansowania przygotowywanej przez mgr. R. Florczyka rozprawy.  

 Prof. dr hab. M. Jędrusik, w imieniu Kierownika Studiów Doktoranckich, wyraził 

poparcie w sprawie wniosku o wszczęcie przewodu mgr. R. Florczykowi. 

 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. Rafałowi Florczykowi na temat „Wpływ Unii Europejskiej na strukturę 

władzy lokalnej w świetle koncepcji reżimów miejskich. Przykład miast Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Florczyka. 

 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. 

Martę Lackowską na promotora rozprawy doktorskiej.  

 (załącznik nr 21 - Uchwała nr 30/2019) 

Ad 14.4. 

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

Pawła Swianiewicza o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr Martynie Kopcińskiej pt. „Władza podzielona w samorządzie gminnym – skala przyczyna, 

konsekwencje”.  

 Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr M. Kopcińską rozprawy.  

 Prof. dr hab. M. Jędrusik poprosił o uściślenie tytułu rozprawy doktorskiej, ponieważ 

tytuł podany w programie Rady Wydziału i przedstawiony we wniosku prof. dr. hab. P. 

Swianiewicza nie są identyczne. Tytuł rozprawy mgr Martyny Kopcińskiej powinien brzmieć, 

zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez opiekuna: „Władza podzielona w samorządzie 

gminnym – skala, przyczyny, konsekwencje”.  

 Prof. dr hab. P. Werner zaproponował, aby w tytule doprecyzować sformułowanie 

„władza podzielona” słowem „politycznie”. Opiekun rozprawy wyjaśnił, że termin „władza 

podzielona” jest stosowany w znaczeniu podziału politycznego. 

 Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. zapytał o zakres uwzględnienia w pracy 

elementów geograficznych. Opiekun rozprawy odpowiedział, że jednym z wymiarów, w jakim 

Doktorantka analizuje zjawisko władzy podzielonej w samorządzie gminnym jest 

rozmieszczenie w przestrzeni.  



 Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że prezentacje mgr M. Kopcińskiej na seminariach 

doktoranckich były zawsze znakomicie przygotowane i przedstawione. Dziekan dodał, że 

zdecydowanie popiera wniosek prof. dr. hab. P. Swianiewicza. 

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

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

przewód doktorski mgr Martynie Kopcińskiej na temat „Władza podzielona w samorządzie 

gminnym – skala, przyczyny, konsekwencje”.  

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

rozprawy doktorskiej mgr Martyny Kopcińskiej i promotora pomocniczego. 

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

Wydziału jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć prof. dr. 

hab. Pawła Swianiewicza 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. Adama 

Gendźwiłła na promotora pomocniczego.  

 (załącznik nr 22 - Uchwała nr 31/2019) 

Ad 14.5.  
 

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

Wiesława Ostrowskiego o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr Katarzynie Słomskiej pt. „Wpływ medium publikacji na użyteczność map”. 

 Dr hab. Wiesław Ostrowski przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 

zaawansowania przygotowywanej przez mgr K. Słomską rozprawy.  

   Prof. dr hab. P. Werner wyraził wątpliwość, czy słowo „medium” w tytule rozprawy 

jednoznacznie wskazuje na technologie komputerowe. Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. 

wypowiedział się za tytułem rozprawy przedstawionym we wniosku opiekuna. 

 Prof. dr hab. A. Kowalczyk zwrócił uwagę, że Doktorantka nie występowała na 

seminarium doktoranckim w ciągu trzech lat studiów. Zaproponował, aby otwarcie przewodu 

nastąpiło po prezentacji przez mgr K. Słomską postępów w Jej pracy doktorskiej na 

najbliższym seminarium 05.03.2019 r. 

 Dziekan poprosił członków Rady Wydziału o opinię w sprawie odłożenia glosowania 

dotyczącego wszczęcia przewodu doktorskiego mgr K. Słomskiej do czasu zaprezentowania 

przez Doktorantkę koncepcji rozprawy doktorskiej Radzie Studium Doktoranckiego (podczas 

seminarium doktoranckiego w dniu 05.03.2019 r.). Poinformował, że wszczęcie przewodu 

odbędzie się po tej prezentacji, na kolejnej Radzie Wydziału w dniu 26.03.2019 r. 10 osób 

wypowiedziało się za przełożeniem głosowania nad wnioskiem na następne posiedzenie RW, a 

6 osób było przeciwnego zdania. 

 W związku z tym Dziekan ogłosił przełożenie sprawy wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr K. Słomskiej na następne posiedzenie Rady Wydziału. 

 

Ad 15. 
 

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

Komisji Konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na 

stanowisku profesora na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w Katedrze Geografii 

Regionalnej i Politycznej na ¼ etatu na czas nieokreślony od 01.09.2019 r.  

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej:  

1. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk – przewodniczący,  

2. prof. dr hab. Jerzy Makowski, 

3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,  

4. prof. dr hab. Andrzej Richling,  



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

W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 40 osób, Rada 

Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie:    

tak  nie  wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk,  40  0  0 

2. prof. dr hab. Jerzy Makowski,  40  0  0 

3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,  39  0  0 (oddano 39 głosów) 

4. prof. dr hab. Andrzej Richling,   39  1  0 

5. prof. dr hab. Ewa Krogulec  40  0  0 

Komisja skrutacyjna, w związku z niepoliczeniem jednego głosu, zgłosiła poprawkę do 

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

osób, Rada Wydziału powołała Komisję Konkursową w proponowanym składzie, przy wyniku 

głosowania:   

tak  nie  wstrzymuję się  

1. prof. dr hab. Wiaczesław Andrejczuk,  40  0  1 

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

3. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk,  40  0  0  (oddano 40 głosów) 

4. prof. dr hab. Andrzej Richling,   40  1  0 

5. prof. dr hab. Ewa Krogulec  41  0  0 

(załącznik nr 23 – Uchwała nr 32/2019) 

Ad 16. 

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

Wydziału w dniu 22.01.2019 r. Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 

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

uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 38; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) przyjęła protokół. 

 

Ad 17. 

 M. Anusz w imieniu Samorządu Studentów poinformowała o rozpoczęciu przygotowań 

do akcji „Ogarnij Gegrę” i poprosiła o wsparcie ze strony pracowników dydaktycznych. 

Dr hab. M. Dąbski zwrócił się z prośbą do pracowników, którzy zadeklarowali dyscyplinę 

nauki o Ziemi i środowisku o wsparcie w przygotowaniu rekomendacji dla rektora. 

Rekomendacja ma dotyczyć działań, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty 

działalności badawczej i uzyskać najwyższą ocenę naukową dla tej dyscypliny. 

Dr hab. M. Dąbski przekazał informację, że w 23.02.2019 r. odszedł profesor Krzysztof 

Birkenmajer - geolog, odkrywca, badacz polarny wielu obszarów Arktyki i Antarktyki. Rada 

Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą ciszy. 

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

 

 

 

       SEKRETARZ               DZIEKAN 

 

 

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


