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PORZĄDEK OBRAD 

 

1.        Przyjęcie porządku obrad. 
2.        Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń Senatu z 6.03.2019 r.  

  i 20.03.2019 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
3.   Sprawozdanie zespołu dziekańskiego (ref. prof. dr hab. Andrzej Lisowski). 
4.   Uchwala w sprawie przyjęcia sprawozdania dziekańskiego z działalności WGSR w roku  

         2018 (ref. prof. dr hab. Andrzej Lisowski).  
5.   Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia pt.     

  „Strategie zarządzania dziedzictwem kulturowym”, współorganizowanego wraz z 
Wydziałem   
  Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii w ramach ZIP (ref. dr hab. Małgorzata Durydiwka). 

6.   Uchwała w sprawie upoważnienia do współkierowania pracą magisterską osoby spoza UW 
  (ref. dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska). 

7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowego programu Studiów Podyplomowych Geografii 
dla   
Nauczycieli (ref. dr Maria  Korotaj-Kokoszczyńska). 

8. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat propozycji zmiany dotychczasowej nazwy 
Studiów Podyplomowych Geografii dla Nauczycieli (ref. dr Maria  Korotaj-Kokoszczyńska). 

9.   Sprawozdanie z działalności kół naukowych w 2018 r. działających na WGSR.  
10.      Sprawy stopni naukowych 
10.1 Uchwała w sprawie nadania mgr Katarzynie Greń stopnia doktora nauk o Ziemi  
            w dyscyplinie geografia (ref. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.). 
10.2 Uchwała w sprawie nadania mgr Kindze Kuleszy stopnia doktora nauk o Ziemi  
            w dyscyplinie geografia (ref. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.).   
10.3 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). 
10.4 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Zofii Piotrowskiej-Kretkiewicz pt. „Dynamika  
            systemów żywieniowych rdzennych społeczności Meksyku na przykładzie municypium  
            Huazalingo w regionie La Huasteca Hidalguense” oraz wyznaczenie promotora 
            (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann). 
10.5 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Sielickiej pt. „Wykorzystanie uczenia  
            maszynowego do selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych” oraz 
wyznaczenie  
            promotora i promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Wiesław  
            Ostrowski).  
10.6 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Oleha Skrynyka pt. „The influence of Carpathians 
on  
            climate and surface ecosystems of surrounding regions” oraz wyznaczenie promotora 
            i promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab. Krzysztof              
            Błażejczyk). 
10.7 Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. Oleha Skrynyka   
            w języku angielskim (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
10.8 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr. Van Canh Truonga pt. „Measuring and Evaluating  
            Sustainable Development  in Vietnam” oraz wyznaczenie  promotora i promotora  
            pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab. Andrzej Lisowski). 



10.9 Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. Van  
            Canh Truonga w języku angielskim (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 
10.10 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Marty Kaniowskiej pt. „Organizacje pożytku  
            publicznego w Polsce a rynek pracy ludzi młodych w latach 1997-2017” oraz wyznaczenie  
            promotora (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk). 
11.      Sprawy osobowe (ref. dr hab. Marcin Solarz, prof. ucz.) 
12.      Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła    

 Winiarskiego na stanowisku asystenta naukowego na WGSR na 0,3 etatu na czas    
 określony od 01.05.2019 do 31 08.2019 r. 

13.      Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 26.02.2019 r. 
14.      Sprawy bieżące 
 

 

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

Ad 1. 

 

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

- w odpowiednim punkcie zmiana (z wielkich na małe litery) w zapisie słów „Studiów 

Podyplomowych” na „studiów podyplomowych”; 

- dodanie punktu 5a.: Uchwała w sprawie zatwierdzenia nowego kierunku studiów 

stacjonarnych II stopnia pt. „Studia miejskie” współorganizowanego z innymi jednostkami UW 

(ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska); 

- dodanie punktu 11a.: Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie 

konkursu na zatrudnienie na stanowisko asystenta na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej 

na pełny etat na czas nieokreślony (ref. dr hab. M. Solarz, prof. ucz.); 

- dodanie punktu 11b.: Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu o 

zatrudnienie na stanowisku asystenta na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na pełny etat 

na czas nieokreślony (ref. dr hab. M. Solarz, prof. ucz.); 

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

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację o śmierci prof. dr hab. Józefa Bergiera – 

Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Dziekan 

poinformował również o odejściu dr. Jarosława Kordowicza – geomorfologa i sedymentologa, 

pracownika IGiPZ PAN. Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłych chwilą  ciszy. 

 

W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące 

publikacje: „Zmiany klimatu Ziemi” dr. hab. Jerzego Boryczki, prof. ucz. (wyd. 3, Warszawa 

2019), „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development” – vol. 23, No. 1/2019 

(Wyd. WGSR UW, Warszawa 2019) oraz „Żagle”, 2019 , nr 2/3 - artykuł dr. hab. A. 

Magnuszewskiego, prof. ucz.: „Obrazy satelitarne i ich zastosowanie w nawigacji śródlądowej”.  

 

Ad 2. 

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

W trakcie obrad Senatu 06.03.2019 r. odbyło się głosowanie nad kandydaturami 

zgłoszonymi do Rady Doskonałości Naukowej. Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą liczbę 

głosów.  



Dyskutowano sprawę powołania nowego organu - Rady Uczelni UW. Po zakończeniu 

dyskusji Senatorowie wybrali dwóch członków rady spośród 15 zgłoszeń spełniających wymogi 

formalne, komitet nominacyjny wskazał sześć osób.  

Na posiedzeniu Senatu 20.03.2019 r. Rzeczniczka Akademicka Anna Cybulko 

przedstawiła sprawozdanie z działalności za rok 2018.  

W trakcie obrad zostały zaakceptowane przez Senatorów następujące kandydatury do 

nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 

- dr hab. Joanna Sułkowska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego – 

nagroda indywidualna za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej;  

- dr hab. Tomasz Zalega z Wydziału Zarządzania – nagroda indywidualna za znaczące 

osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej;  

- dr hab. Magdalena Radkowska-Walkowicz z Wydziału Historycznego – nagroda indywidualna 

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej;  

- prof. dr hab. Oded Stark z Wydziału Nauk Ekonomicznych – nagroda indywidualna za 

całokształt dorobku; 

- nagroda zespołowa dla pracowników Wydziału Biologii – za znaczące osiągnięcia w zakresie 

działalności wdrożeniowej. 

Dziekan poinformował, że na posiedzeniu Senatu dyskutowano na temat zakresu 

działalności, liczebności, sposobu powoływania członków Rad Dyscyplin na UW. Rady 

Dyscyplin, zgodnie z Ustawą 2.0, mają rozpocząć działalność 01.10.2019 r. Rady Dyscyplin 

mają liczyć do 50 osób. Część ich  członków będzie powoływał rektor. Pozostali członkowie 

rady mają być wybierani w wyborach. W składzie Rad Dyscyplin będą mogły znaleźć się osoby 

ze stopniem doktora. Członkowie Rad będą musieli spełniać wysokie kryteria merytoryczne. 

Szczegóły dotyczące Rad Dyscyplin na UW zostaną zawarte w Statucie UW. 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik wysoko ocenił pracę zespołu ds. dyscypliny geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Zespół sporządził raport na temat oceny 

stanu dyscypliny na UW oraz perspektyw dyscypliny w kontekście przyszłych ewaluacji. 

Raport został przekazany władzom rektorskim. Dziekan przypomniał, że raport zawiera 

osiągnięcia naukowe pracowników Wydziału i wyraził uznanie dla ich dokonań.  

 Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że MNiSW opublikowało rozporządzenie w 

sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej. Zostały w nim przedstawione m.in. 

informacje na temat punktacji monografii i rozdziałów w monografiach. Dziekan zachęcał 

do zapoznania się z rozporządzeniem. Dziekan przypomniał, że nie jest jeszcze znana 

lista czasopism punktowanych. Wiadomo, że przy najbliższej parametryzacji, 1/3 oceny 

działalności publikacyjnej będzie stanowiła punktacja za publikacje z lat 2017-2018. 

Dziekan bardzo wysoko ocenił osiągnięcia publikacyjne pracowników Wydziału w tym 

okresie i podziękował za działania w tym zakresie.  

Dr S. Dudek-Mańkowska  podziękowała pracownikom za przygotowanie danych do 

sprawozdań. Przekazała informację o danych dotyczących publikacji, które zostały przekazane 

Rektorowi w raporcie na temat stanu dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna. Za lata 2017-2018 zostało wykazanych: 50 artykułów za 20 i więcej 

punktów, 2 monografie za 300 punktów, 12  monografii za 120 punktów. 

Dr hab. M. Solarz, prof. ucz. podziękował pracownikom za sporządzenie planów 

urlopowych. 

Prodziekan przekazał informację o powołaniu dr. Wojciecha Pokojskiego przez Ministra 

Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego w skład Zespołu do oceny prac dyplomowych, 

rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie 

geoinformacji w Konkursie o Nagrodę Ministra Inwestycji i Rozwoju. 



Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, aby zwracać uwagę na status studentów 

(studenci, którzy nie zdadzą egzaminów dyplomowych do 29.03.2019 r. i nie wystąpią o 

przedłużenie studiów, zostaną 30.03.2019 r. skreśleni z listy studentów). Kolejne egzaminy 

dyplomowe odbędą się w czerwcu. 

Prodziekan przypomniała, że 08.04.2019 rozpoczyna się akcja „Ogarnij Gegrę”. 

Poprosiła pracowników o przychylanie się do próśb studentów i wyrażanie zgody na udział w 

tym wydarzeniu. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała o przekazanej kierownikom katedr prośbie 

dotyczącej przygotowania przyszłorocznego pensum. Prodziekan poprosiła, aby w sytuacji, gdy 

pracownik mający zaplanowane zajęcia odejdzie z pracy (np. na emeryturę), pisemnie (drogą 

mailową) przekazać Jej wykaz nieobsadzonych przedmiotów.  

Prodziekan poprosiła kierowników katedr o dopilnowanie przy planowaniu pensum, aby 

unikać sytuacji, w której pracownicy mieliby zaplanowaną dużą część pensum w ramach 

przedmiotów do wyboru. Jeżeli przedmioty te nie zostaną uruchomione, pracownicy będą mieli 

niedobór godzin.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o wpisywanie do pensum zajęć 

prowadzonych na studiach zaocznych (należy wpisać planowane godziny bez przelicznika). 

Prodziekan podała informację, że udostępniono do konsultacji nowy regulamin studiów. 

Zwróciła uwagę na § 3 p. 4: „Rektor wskazuje jednostkę dydaktyczną, która organizuje 

kształcenie na danym kierunku studiów”. Dopóki nie będzie Statutu UW, nie wiadomo kto 

będzie prowadził zajęcia na kierunkach dotychczas realizowanych przez pracowników WGSR. 

Prodziekan zwróciła uwagę, że w proponowanym regulaminie przepisy dotyczące 

wznowień studiów zostały nieco zmienione. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaapelowała, aby podczas pisania sylabusów uwzględnić 

zapis z § 31 projektu regulaminu. W paragrafie tym jest podpunkt mówiący, że studenci mają 

obowiązek niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach obowiązkowych na 

zasadach określonych w sylabusie przedmiotu. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności 

powinien zostać złożony niezwłocznie, ma rzetelnie i wiarygodnie uprawdopodobniać przyczyny 

nieobecności. Jest to bardzo istotny punkt regulaminu, ponieważ zgodnie z paragrafem 37, 

student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku braku udziału w zajęciach 

obowiązkowych.  

Prodziekan poinformowała o zmianie w przepisach dotyczących prac dyplomowych: 

„Recenzent po zapoznaniu się z pracą dyplomową może wezwać studenta do poprawy pracy w 

określonym terminie, formułując na piśmie zagadnienia do poprawienia. Po poprawieniu pracy 

dyplomowej zgodnie z wezwaniem, recenzent sporządza ocenę pracy. Jeżeli praca nie zostanie 

poprawiona zgodnie z wezwaniem recenzenta w wyznaczonym terminie, ocenia on pracę na 

ocenę niedostateczną”. Zaostrzone zostały rygory dotyczące terminu składania prac 

dyplomowych przez studentów: pracę dyplomową należy złożyć nie później niż miesiąc przed 

planowanym terminem ukończenia studiów.  

Został wprowadzony zapis mówiący, że student może odbywać studia w trybie 

indywidualnej organizacji studiów. 

Prodziekan dodała, że w przyszłej strukturze uczelni będzie funkcjonowała Rada 

programowa danego kierunku studiów, która będzie miała prawo uściślić kryteria realizacji 

studiów na tym kierunku. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poprosił o zabranie głosu zaproszoną na posiedzenie 

Rady Wydziału mgr U. Nikitin - Kierownik Sekcji Obsługi Projektów, która przedstawiła 

informacje na temat działalności pracowników Wydziału w zakresie realizacji projektów w 

roku 2018.  



 W minionym roku pracownicy Wydziału realizowali 31 projektów o wartości około 2 mln 

zł. Realizację 11 z nich rozpoczęto w 2018 r. Pracownicy i doktoranci złożyli 37 wniosków o 

dofinansowanie (w tym: 24 wnioski do NCN, 5 wniosków do MNiSW, 3 wnioski do NCBiR, 2 

wnioski do Fundacji Nauki Polskiej o stypendium START, 2 wnioski do NAWA, 1 wniosek do 

Programu Horyzont). 

Kierownik SOP przedstawiła aktywność w zakresie realizacji grantów NCN przez 

pracowników wydziałów geografii innych uczelni w Polsce. WGSR w ostatnich latach był w 

czwórce najaktywniej działających wydziałów w zakresie pozyskiwania z NCN środków na 

finansowanie projektów badawczych. 

Mgr U. Nikitin poinformowała, że Sekcja Obsługi Projektów planuje w kwietniu br. 

odbyć spotkania z kierownikami grantów realizowanych na Wydziale w celu weryfikacji 

zaplanowanych w projektach działań oraz wydatków. 

 Kierownik SOP przypomniała, że wkrótce zostaną ogłoszone wyniki konkursu NCN, w 

którym nabór wniosków zakończył się w grudniu ubiegłego roku. 

Mgr U. Nikitin poinformowała o wznowieniu w kwietniu działań w ramach projektu 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy (zadania 3 i 4). Realizacja zadań będzie obejmowała zajęcia 

dla szkół pod tytułem „Przyroda i człowiek w strefie podmiejskiej Warszawy” (zadanie 3) oraz „U 

zbiegu wielkich rzek. Przyroda i gospodarka” (zadanie 4). Zajęcia będą prowadzone w formie 

warsztatów terenowych, a zakończą je podsumowujące seminaria. 

W styczniu br. rozpoczęto realizację projektu finansowanego przez NCBiR z programu 

Wiedza-Edukacja-Rozwój pt. „Zobaczyć świat oczami geografa”. Na potrzeby programu zostały 

napisane przez dr hab. J. Angiel i dr A. Awramiuk–Godun  programy kształcenia. Zostaną one 

zrealizowane w trakcie 10 spotkań z uczniami 10 szkół podstawowych. Spotkania będą polegały 

na przeprowadzeniu zajęć dydaktycznych. Odbędą się w Mazowieckim Ośrodku 

Geograficznym. Partnerem programu w zakresie wsparcia metodycznego jest Mazowieckie 

Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.  

W kwietniu rozpocznie się realizacja projektu CITADINE (Citizen Science and Nature 

based solutions for improved disaster preparedness) pt.: „Nauka obywatelska i rozwiązania 

oparte na przyrodzie jako metody zapewniające gotowość na wypadek katastrofy”. Projekt jest 

finansowany przez NCBiR, a jego celem jest rozwój współpracy badawczej między krajami UE 

a krajami Ameryki Łacińskiej. Projekt polega na opracowaniu narzędzia ICT oraz koncepcji 

organizacyjnej służącej gromadzeniu wiedzy posiadanej przez społeczeństwo o katastrofach o 

tzw. niskiej częstotliwości i katastrofach o dużym wpływie na środowisko. W projekcie bierze 

udział 6 instytucji naukowych. Kierownikiem projektu z ramienia UW jest dr A. Dudzińska-

Jarmolińska. 

Kierownik SOP przypomniała, że 15 marca została ogłoszona kolejna edycja konkursów 

NCN: OPUS i PRELUDIUM oraz nowy konkurs MOZART. Termin składania wniosków do 

konkursów OPUS I PRELUDIUM upływa w czerwcu br., natomiast konkurs MOZART jest 

organizowany w trybie naboru ciągłego.  

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował pracownikom za aktywność projektową oraz 

Sekcji Obsługi Projektów za wsparcie w ubieganiu się o granty oraz w ich realizacji. 

 

Przed rozpatrzeniem punktów 3 i 4 Dziekan przekazał przewodniczenie obradom prof. 

dr. hab. A. Lisowskiemu, po czym Zespół Dziekański opuścił salę. 

 

Ad 3. 

 

Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił główne punkty rozesłanego wcześniej członkom 

Rady Wydziału sprawozdania Zespołu Dziekańskiego z działalności Wydziału Geografii i 



Studiów Regionalnych w roku 2018 (załącznik nr 1 – sprawozdanie). Profesor stwierdził, że 

dokument nawiązuje do zasadniczych elementów Strategii WGSR na lata 2015-2025. 

Przypomniał o trudnych okolicznościach funkcjonowania Wydziału w ubiegłym roku wobec 

zmian wynikających z Ustawy 2.0, zmiany struktury organizacyjnej Wydziału oraz w sytuacji 

ograniczenia praw Rady Wydziału do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.  

Po krótkim omówieniu sprawozdania, prof. dr hab. A. Lisowski poprosił o zgłaszanie 

komentarzy, uwag do zaprezentowanych informacji. W dyskusji udział wzięli: dr hab. A. 

Magnuszewski, prof. ucz., prof. dr hab. P. Swianiewicz, prof. dr hab. M. Czerny, dr hab. W. 

Dziemianowicz, prof. ucz. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. odnosząc się do informacji o braku cyklicznej 

konferencji flagowej wyjaśnił, że Wydział od kilku lat jest współorganizatorem międzynarodowej 

konferencji Disaster Risk Reduction.  

Prof. dr hab. P. Swianiewicz zgłosił zastrzeżenie wobec scentralizowania decyzji 

dotyczących wydatkowania środków na badania statutowe.  

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. ucz. wyraził wątpliwość wobec przeznaczania środków 

finansowych na potrzeby MOG w Murzynowie i zapytał czy nie przekazać budynków Ośrodka 

innemu właścicielowi.  

Mgr J. Lechnio poinformował o działalności Ośrodka oraz o związanych z nim kwestiach 

finansowych. 

Prof. dr hab. A. Lisowski, zamykając dyskusję podkreślił, że wobec wprowadzanych na 

Uniwersytecie i Wydziale zmian wynikających z ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” i wielu 

niejasności prawno-administracyjnych związanych z reformą, trudno obecnie podejmować 

strategiczną decyzję dotyczącą MOG. 

 

Ad 4.  

 

Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu 

Dziekańskiego z działalności Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w roku 2018. 

W zarządzonym przez przewodniczącego obrad głosowaniu jawnym, w którym na 51 

osób uprawnionych uczestniczyło 36 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 

0; wstrzymuję się – 1) przyjęła sprawozdanie Zespołu Dziekańskiego.  

(załącznik nr 2 – Uchwała nr 33/2019) 

 

Po powrocie Zespołu Dziekańskiego na salę obrad dalszej części posiedzenia 

przewodniczył prof. dr hab. M. Jędrusik. 

 

Ad 5. 

 

Dziekan poprosił dr hab. M. Durydiwkę o przedstawienie projektu nowego kierunku 

studiów: „Strategie zarządzania dziedzictwem kulturowym”.  

Dr hab. M. Durydiwka przypomniała, że wniosek został rozesłany drogą mailową 

(załącznik nr 3 – wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów „Strategie zarządzania 

dziedzictwem kulturowym” od roku akademickiego 2019/2020). Poinformowała, że projekt 

powstał w oparciu o analizę rynkową oraz konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Istotą kierunku jest synteza wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego z umiejętnościami 

zastosowania nowych technologii. Kierunek będzie realizowany przez Wydział Dziennikarstwa, 

Informacji i Bibliologii oraz Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Dr hab. M. Durydiwka 

przedstawiła główne założenia programu studiów stacjonarnych II stopnia „Strategie 

zarządzania dziedzictwem kulturowym” oraz zwróciła się z prośbą o poparcie projektu. 



Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że 5 marca br. odbyło się posiedzenie 

Komisji Dydaktycznej. Po zapoznaniu się z projektem przedstawionego kierunku studiów, 

Komisja pozytywnie go zaopiniowała. 

Prodziekan zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie  

poparcia wniosku o utworzenie nowego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia „Strategie 

zarządzania dziedzictwem kulturowym” począwszy od roku akademickiego 2019/2020. 

Kierunek będzie realizowany we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii 

(jednostka wiodąca) w ramach „Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju 

Uniwersytetu Warszawskiego”. Zwróciła się również z prośbą o zawnioskowanie do Senatu UW 

o zatwierdzenie programu studiów stacjonarnych II stopnia „Strategie zarządzania dziedzictwem 

kulturowym”. 

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

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

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. 

(załącznik nr 4 – Uchwała nr 34/2019) 

 

Ad 5a. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że planowane studia na kierunku ‘Studia 

miejskie” będą realizowane od roku akademickiego 2020/2021 przy współpracy następujących 

jednostek UW: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, EUROREG, Wydział Stosowanych 

Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Wydział Polonistyki, Wydział Historyczny. Prodziekan 

przedstawiła główne założenia proponowanego kierunku studiów. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku 

o utworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów stacjonarnych II stopnia „Studia miejskie”. 

Kierunek będzie realizowany od roku akademickiego 2020/2021 we współpracy merytorycznej z 

innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warszawskiego. Prodziekan zwróciła się 

również z prośbą o złożenie do Senatu UW wniosku o zatwierdzenie efektów kształcenia i 

programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku „Studia miejskie”. 

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

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

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. 

(załącznik nr 5 – Uchwała nr 35/2019) 

 

Ad 6. 

 

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

upoważnienie dr Edyty Wożniak (Centrum Badań Kosmicznych PAN) do współkierowania pracą 

magisterską „Wykorzystanie satelitarnych zdjęć radarowych do monitoringu wodnego ruchu 

turystycznego. Przykład Wielkich Jezior Mazurskich” przygotowywaną przez Marka Rucińskiego 

pod kierunkiem dr hab. Sylwii Kulczyk. 

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

Wydziału jednogłośnie (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek. 

(załącznik nr 6 – Uchwała nr 36/2019) 

 

Ad 7. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że na styczniowym posiedzeniu Rady 

Wydziału podawała informację o konieczności dostosowania programu studiów podyplomowych 



Geografii dla Nauczycieli do nowej podstawy programowej. Podziękowała dr P. Pokojskiej – 

Kierownik studiów podyplomowych Geografii dla Nauczycieli, która dokonała szczegółowej 

analizy obu dokumentów. W wyniku analizy okazało się, że należy wprowadzić do programu 

studiów zmiany. Polegają one m.in. na zmianie udziału treści z zakresu geografii fizycznej, 

geografii społeczno-ekonomicznej w ogólnej puli zajęć oraz na wprowadzeniu bloku 

przedmiotów dotyczących metodyki, kartografii w edukacji szkolnej, technologii 

geoinformatycznych, teledetekcyjnych źródeł danych i ich wykorzystania. Zaproponowane 

zostały zmiany nazw niektórych przedmiotów. Zaplanowano zajęcia praktyczne do większości 

wykładów oraz wycieczkę. 

 Dr hab. J. Angiel zapytała czy zajęcia terenowe, które dotychczas były prowadzone w 

Warszawie, pozostały w programie studiów podyplomowych. Prodziekan zapewniła, że w tym 

zakresie nie zostały wprowadzone zmiany. 

Prodziekan zwróciła się z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmian w programie 

studiów podyplomowych Geografii dla  Nauczycieli na Wydziale Geografii i Studiów 

Regionalnych. 

W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada 

Wydziału jednogłośnie (tak – 38, nie – 0, wstrzymuje się  - 0) przyjęła przedstawione zmiany. 

(załącznik nr 7 – Uchwała nr 37/2019) 

 

Ad 8. 

 

 Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że ze względów formalnych obecna 

nazwa studiów: „Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli” powinna zostać zmieniona. 

Prodziekan zaproponowała zmianę nazwy na: studia podyplomowe „Geografia dla Nauczycieli”.  

Prodziekan zwróciła się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie wyrażenia opinii na 

temat propozycji zmiany dotychczasowej nazwy na zaproponowaną. 

W głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, Rada 

Wydziału wyraziła pozytywną opinię w sprawie zaproponowanej zmiany. Wynik głosowania: tak 

– 37; nie – 0; wstrzymuję się – 0. 

 (załącznik nr 8 – Uchwała nr 38/2019) 

 

Ad 9. 

 

 Zaproszeni na posiedzenie Rady Wydziału przedstawiciele działających na Wydziale 

Geografii i Studiów Regionalnych studenckich kół naukowych przedstawili sprawozdania z 

działalności w 2018 r.: Koła Naukowego Studentów Geografii (Kalina Kowalska), Koła 

Naukowego EGEA Warszawa (Małgorzata Kamińska), Koła Naukowego Geografii Regionalnej i 

Politycznej oraz Koła Naukowego Miast i Urbanizacji (Adam Parol) (załącznik nr 9 – 

sprawozdania z działalności kół). Dziekan poinformował, że sprawozdanie Koła Naukowego 

Gospodarki Przestrzennej „Spatium” zostało przekazane, jednak ze względu na konieczność 

uczestnictwa w zajęciach, jego przedstawicielka nie zaprezentuje sprawozdania. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za przedstawione sprawozdania oraz życzył 

dalszej owocnej pracy. 

Rada Wydziału przyjęła sprawozdania do akceptującej wiadomości. 

 

Ad 10.1. 
 
 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz. przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji 

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



nadanie mgr Katarzynie Greń stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii 

(załącznik nr 10 – wniosek Komisji). 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Greń pt. „Morfogeneza stożka rzeki 

Waldemara w warunkach wysokoarktycznych Spitsbergenu” i dopuszczenie do publicznej 

obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie 

geografia w zakresie geografii fizycznej w dniu 19.02.2019 r. Obrona rozprawy doktorskiej 

odbyła się w dniu 19.03.2019 r. przed Komisją Doktorską w dziedzinie nauk o Ziemi, w 

dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej. Obrona została oceniona pozytywnie 

i przyjęta jednogłośnie. 

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

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

wypowiedziała się za nadaniem mgr Katarzynie Greń stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi 

w zakresie geografii.  

(załącznik nr 11 – Uchwała nr 39/2019) 

Ad 10.2. 
 
 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz. przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji 

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

nadanie mgr Kindze Kuleszy stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii 

(załącznik nr 12 – wniosek Komisji). 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Kingi Kuleszy pt. „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej 

na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi w Polsce”  

i dopuszczenie do publicznej obrony nastąpiło na posiedzeniu Komisji Doktorskiej w dziedzinie 

nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia w zakresie geografii fizycznej w dniu 19.02.2019 r. 

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 19.03.2019 r. przed Komisją Doktorską w 

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

oceniona pozytywnie i przyjęta jednogłośnie. 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 23 członków Rady Wydziału (spośród 

29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wypowiedziała się za nadaniem mgr Kindze Kuleszy stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi 

w zakresie geografii.  

(załącznik nr 13 – Uchwała nr 40/2019) 

Ad 10.3. 

 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 26 

lutego br. opiekun rozprawy doktorskiej – dr hab. Wiesław Ostrowski przedstawił wniosek w 

sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Słomskiej pt. „Wpływ medium 

publikacji na użyteczność map”. Dziekan dodał, że zgodnie z decyzją Rady Wydziału, sprawa 

wszczęcia przewodu doktorskiego mgr K. Słomskiej została przełożona do czasu 

zaprezentowania przez Doktorantkę koncepcji rozprawy doktorskiej Radzie Studium 

Doktoranckiego. Prezentacja miała miejsce w dniu 05.03.2019 r. Dziekan podkreślił, że było to 

bardzo dobre wystąpienie. 

 Prof. dr hab. A. Kowalczyk w pełni zgodził się z Przedmówcą i zdecydowanie poparł 

wniosek w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzynie Słomskiej. 

 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 Katarzynie Słomskiej na temat „Wpływ medium publikacji na 

użyteczność map”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Słomskiej oraz 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. 

Wiesława Ostrowskiego na promotora rozprawy doktorskiej. 

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 Izabelę 

Gołębiowską na promotora pomocniczego. 

(załącznik nr 14 – Uchwała nr 41/2019) 

Ad 10.4. 

 

 Prof. dr hab. M. Jędrusik, w zastępstwie opiekunki rozprawy doktorskiej - dr hab. 

Bogumiły Lisockiej-Jaegermann, przedstawił wniosek w sprawie wszczęcia przewodu 

doktorskiego mgr Zofii Piotrowskiej-Kretkiewicz pt. „Dynamika systemów żywieniowych 

rdzennych społeczności Meksyku na przykładzie municypium Huazalingo w regionie La 

Huasteca Hidalguense”.  

 Wniosek został uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania 

przygotowywanej przez mgr Z. Piotrowską-Kretkiewicz rozprawy. 

 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 Zofii Piotrowskiej-Kretkiewicz na temat „Dynamika systemów 

żywieniowych rdzennych społeczności Meksyku na przykładzie municypium Huazalingo w 

regionie La Huasteca Hidalguense”.  

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

rozprawy doktorskiej mgr Z. Piotrowskiej-Kretkiewicz. 

 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. 

Bogumiłę Lisocką-Jaegermann na promotora rozprawy doktorskiej 

(załącznik nr 15 – Uchwała nr 42/2019) 

Ad 10.5. 

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

Wiesława Ostrowskiego o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr inż. Karolinie Sielickiej pt. „Wykorzystanie uczenia maszynowego do selekcji miejscowości i 

dróg na mapach przeglądowych”. 

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

zaawansowania przygotowywanej przez mgr inż. K. Sielicką rozprawy.  

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

w sprawie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Karolinie Sielickiej. 

 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 Karolinie Sielickiej na temat „Wykorzystanie uczenia maszynowego do 

selekcji miejscowości i dróg na mapach przeglądowych”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Sielickiej oraz 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. 

Wiesława Ostrowskiego na promotora rozprawy doktorskiej. 

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 Izabelę 

Karsznię na promotora pomocniczego. 

(załącznik nr 16 – Uchwała nr 43/2019) 

 

Ad 10.6. 

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

Krzysztofa Błażejczyka o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr. Olehowi Skrynykowi pt. „The influence of Carpathians on climate and surface ecosystems 

of surrounding regions”. 

 Prof. dr. hab. Krzysztof Błażejczyk przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. O. Skrynyka rozprawy.  

 Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.,  dr hab. U. Somorowska, prof. ucz., prof. dr. 

hab. K. Błażejczyk oraz prof. dr hab. M. Jędrusik wzięli udział w dyskusji na temat  tytułu 

rozprawy. W wyniku dyskusji ustalono tytuł: „The influence of Carpathian Mountains on climate 

and surface ecosystems of surrounding regions”. 

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

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

przewód doktorski mgr. Olehowi Skrynykowi na temat „The influence of Carpathian Mountains 

on climate and surface ecosystems of surrounding regions”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr. Oleha Skrynyka oraz promotora pomocniczego. 

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

Wydziału większością głosów (tak – 21; nie – 2; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

prof. dr. hab. Krzysztofa Błażejczyka na promotora rozprawy doktorskiej. 

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

Wydziału większością głosów (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 1) postanowiła wyznaczyć dr. 

Andrzeja Kotarbę na promotora pomocniczego. 

(załącznik  17 - Uchwała nr 44/2019) 

Ad 10.7. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy 

doktorskiej mgr. Oleha Skrynyka w języku angielskim.  

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

Rada Wydziału większością głosów (tak – 22; nie – 0; wstrzymuję się – 1) poparła zgłoszony 

wniosek. 

 (załącznik nr 18 –  Uchwała nr 45/2019) 

Ad 10.8. 

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

Andrzeja Lisowskiego o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego 

mgr. Van Canh Truongowi pt. „Measuring and Evaluating Sustainable Development  in 

Vietnam”. 



 Prof. dr. hab. Andrzej Lisowski przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną 

stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. V. C. Truonga rozprawy.  

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

do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego. 

 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. Van Canh Truongowi na temat „Measuring and Evaluating Sustainable 

Development  in Vietnam”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr. Van Canh Truonga oraz 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 prof. dr. 

hab. Andrzeja Lisowskiego na promotora rozprawy doktorskiej. 

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 Dorotę 

Mantey na promotora pomocniczego. 

(załącznik nr 19 – Uchwała nr 46/2019) 

Ad 10.9. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy 

doktorskiej mgr. Van Canh Truonga w języku angielskim.  

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

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 23; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła zgłoszony wniosek. 

(załącznik nr 20 – Uchwała nr 47/2019) 

 

Ad 10.10. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, aby w 

imieniu nieobecnej opiekunki rozprawy doktorskiej – dr hab. Izabelli Łęckiej przedstawił wniosek 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Kaniowskiej pt. „Organizacje pożytku 

publicznego w Polsce a rynek pracy ludzi młodych w latach 1997-2017”. 

Prof. dr hab. A. Kowalczyk przedstawił wniosek autorstwa dr hab. Izabelli Łęckiej, 

uzasadniony pozytywną oceną stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr M. 

Kaniowską rozprawy. 

Dr hab. M. Durydiwka zaproponowała, aby wszczęcie przewodu doktorskiego 

przeprowadzić po odbyciu przez Doktorantkę wymienionych we wniosku konsultacji na 

Wydziale Socjologii i Wydziale Zarządzania. W dyskusji na ten temat udział wzięli: dr hab. U. 

Somorowska, prof. ucz., dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz., prof. dr hab. A. Kowalczyk, prof. 

dr hab. A. Lisowski, dr hab. W. Dziemianowicz, prof. ucz., dr hab. M. Dąbski, dr hab. K. 

Szmigiel-Rawska, prof. dr hab. M. Jędrusik. 

Po zakończeniu dyskusji, prof. dr hab. M. Jędrusik zarządził głosowanie nad wnioskiem 

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marcie Kaniowskiej. 

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

Rada Wydziału większością głosów (tak – 18; nie – 3; wstrzymuję się – 2) postanowiła 

wszcząć przewód doktorski mgr Marcie Kaniowskiej na temat „Organizacje pożytku 

publicznego w Polsce a rynek pracy ludzi młodych w latach 1997-2017”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr M. Kaniowskiej. 



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

Wydziału większością głosów (tak – 21; nie – 2; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr 

hab. Izabellę Łęcką na promotora rozprawy doktorskiej 

(załącznik nr 21 – Uchwała nr 48/2019) 

 

Punkt 12 był procedowany przed punktem 11a. 

 

Ad 12.    

 

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

przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła Winiarskiego na stanowisku asystenta naukowego na 

WGSR na 0,3 etatu na czas określony od 01.05.2019 do 31 08.2019 r. 

   W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 37 osób, Rada 

Wydziału większością głosów (tak – 36; nie – 1; wstrzymuję się – 0) wyraziła poparcie w 

sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Pawła Winiarskiego na stanowisku asystenta 

naukowego na WGSR na 0,3 etatu na czas określony od 01.05.2019 do 31 08.2019 r. 

 (załącznik nr 22 – Uchwała nr 49/2019) 

 

Ad 11a. 

 

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

władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko 

asystenta na WGSR w Katedrze Geografii Fizycznej na pełny etat na czas nieokreślony. 

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

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

wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek.  

(załącznik nr 23 – Uchwała nr 50/2019) 

 

Ad 11b. 

 

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

Komisji Konkursowej w postępowaniu o zatrudnienie na stanowisku asystenta na WGSR w 

Katedrze Geografii Fizycznej na pełny etat na czas nieokreślony. 

Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej:  

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

2. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.,  

3. dr hab. Urszula Somorowska, prof. ucz.,  

4. dr hab. Maciej Dąbski, 

5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN). 

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

Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie:  

tak  nie  wstrzymuję się 

1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. ucz.   38 0  0 

2. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. ucz.   38 0  0 

3. dr hab. Urszula Somorowska, prof. ucz.    38 0  0 

4. dr hab. Maciej Dąbski     37 0  1 

5. prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (IGiPZ PAN)  37 1  0 

(załącznik nr 24 – Uchwała nr 51/2019) 

 



Ad 13. 

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

Wydziału w dniu 26.02.2019 r. Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 

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

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

wstrzymuję się – 0) przyjęła protokół. 

 

Ad 14. 

 

Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. ucz. przedstawił pismo od Prezesa Instytutu Spraw 

Publicznych i Prezesa Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Pismo zawiera skierowany do Premiera 

RP apel, który dotyczy przeprowadzenia dyskusji oraz podjęcia reformy systemu planowania 

przestrzennego w Polsce. Autorzy pisma deklarują przeprowadzenie wykładu dla pracowników 

WGSR na temat systemu planowania przestrzennego w  Polsce. 

Rada Wydziału przyjęła treść apelu do wiadomości. 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. ucz. podziękował za poparcie udzielone przez Radę 

Wydziału na posiedzeniu w lutym br. dla starań Redakcji czasopisma „Gospodarka Wodna” o 

umieszczenie tego tytułu w wykazie czasopism przygotowywanym przez MNiSW. Dodał, że 

Redakcja  uznała poparcie Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  za bardzo cenne. 

Dr hab. M. Durydiwka podała do wiadomości, że na stronie WGSR został zamieszczony 

tom 64.1 czasopisma Prace i Studia Geograficzne z 2019 r. oraz część artykułów tomu 64.2. 

Dodała, że czasopismo zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism, co pozwoli na 

wnioskowanie do MNiSW o wpisanie go na listę czasopism punktowanych. 

Dr M. Lenartowicz zwrócił uwagę na zmniejszającą się liczbę studentów w kołach 

studenckich. Przypomniał, że regulamin przyznawania dofinansowania przez Radę 

Konsultacyjną kołom naukowym działającym na UW nie pozwala przyznawać dotacji na 

przedsięwzięcia, których celem jest zebranie materiałów do prac rocznych, seminaryjnych, 

licencjackich, magisterskich, doktorskich. Uczulił, aby zwracać uwagę na ten punkt regulaminu 

przy pisaniu opinii. 

Robert Piątek podziękował pracownikom WGSR, którzy zgodzili się na wzięcie udziału w 

wydarzeniu „Ogarnij Gegrę”. 

Dziekan zamknął posiedzenie Rady Wydziału. 

 

 

       SEKRETARZ               DZIEKAN 

 

 

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

   


