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posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  

Uniwersytetu Warszawskiego 

w dniu 27 listopada 2018 r. 
 
 

 
PORZĄDEK OBRAD 

 
1. Przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacje zespołu dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzeń Senatu w dniach 7.11.2018 r. 

oraz 21.11.2018 r. (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik).  
3. Uchwała w sprawie przyznania dyplomów z wyróżnieniem (ref. dr Maria Korotaj-

Kokoszczyńska). 
4. Informacja o aktualnych projektach badawczych realizowanych na WGSR (ref. mgr Urszula 

Nikitin). 

5. Sprawy stopni naukowych  

5.1 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. Wioletcie 
Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. Andrzej Lisowski). 

5.2 Uchwała w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK (ref. prof. dr hab. Andrzej 
Lisowski). 

5.3 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  
dr. Markowi Furmankiewiczowi (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. dr hab. Andrzej 
Lisowski). 

5.4 Uchwała w sprawie powołania członków komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marka 
Furmankiewicza (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik). 

5.5 Wyznaczenie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Kingi Kuleszy pt. „Wpływ cyrkulacji 
atmosferycznej na ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi  
w Polsce” i powołanie komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny 
podstawowej oraz komisji, przed którą odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej (ref. prof. 
dr hab. Maciej Jędrusik i dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW). 

5.6 Otwarcie przewodu doktorskiego mgr Doroty Petryk pt. „Waloryzacja nowych form 
poprzemysłowej przestrzeni miejskiej o funkcjach usługowych w Warszawie” oraz 
wyznaczenie promotora i promotora pomocniczego (ref. prof. dr hab. Maciej Jędrusik i prof. 
dr hab. Andrzej Lisowski). 

6. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 30.10.2018 r. 
7. Sprawy bieżące. 

 

 

 

 

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

Ad 1. 

 

Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt 3.1: 

Uchwała w sprawie upoważnienia osób niebędących pracownikami WGSR UW do 

współkierowania pracami dyplomowymi (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska). 

Rada Wydziału przyjęła jednomyślnie do akceptującej wiadomości porządek obrad 
z zaproponowaną zmianą. 

 



 Ad 2. 
 

Prof. dr hab. M. Jędrusik powitał przedstawicieli studentów WGSR UW wybranych 

w dniu 19.11.2018 r. do Rady Wydziału: Igę Ajdacką, Roberta Piątka, Anitę 

Śmiałkowską, Macieja Podsiadłego, Magdę Anusz, Damiana Wiśniewskiego, Martynę 

Piasecką i  Aleksandrę Kęcką. 

Dziekan poinformował, że do Parlamentu Studentów przedstawicielami WGSR UW 

zostali: Magda Anusz i Cezary Ćwiek, a do Zarządu Samorządu Studentów wybrani zostali 

Magda Anusz, Maciej Podsiadły, Robert Piątek, Damian Wiśniewski i Klaudia Adamek. 

Dziekan poinformował, że w dniu 20 listopada 2018 roku zmarł prof. dr hab. 

Kazimierz Pękala – geomorfolog, twórca i organizator lubelskiego ośrodka badań polarnych, 

pracownik UMSC w Lublinie. Rada Wydziału uczciła pamięć Zmarłego chwilą  ciszy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informację o przyznaniu prof. dr hab. Mirosławie 

Czerny doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Manizales w Kolumbii. 

Prof. dr hab. M. Czerny podziękowała społeczności Wydziału za wieloletnie wsparcie 

udzielane Jej przy współpracy z ośrodkami latynoamerykańskimi i wspomaganie badań nad 

Ameryką Łacińską. Wyraziła wdzięczność kolegium dziekańskiemu za zrozumienie wagi 

współpracy z ośrodkami latynoamerykańskimi oraz za zaufanie udzielane osobom 

prowadzącym tę współpracę. Dziekan pogratulował prof. dr hab. M. Czerny osiągniętego 

wyróżnienia. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał wiadomość o zatwierdzeniu doktoratu mgr M. 

Lisowskiej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 

Dziekan zwrócił uwagę na potrzebę dokonania integracji baz danych ORCID i PBN. 

Przypomniał pracownikom o przekazywaniu informacji o wydanych publikacjach mgr Ewie 

Plucie celem  wpisania ich do bazy PBN. Zasygnalizował również konieczność potwierdzania 

autorstwa publikacji wpisanych już do tej bazy danych. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz zapytał, czy pracownicy sami powinni zintegrować bazy 

ORCID i PBN. 

Dr S. Dudek Mańkowska odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie. 

Przypomniała, że wysłane zostały drogą mailową instrukcje dotyczące integracji obu baz 

danych. Prodziekan dodała, że zapowiedziane szkolenia w tym zakresie zostaną 

przeprowadzone prawdopodobnie na początku sesji. 

Następnie prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał informacje z posiedzenia Senatu w 

dniu 21.11.2018 r. Zostały na nim wręczone nagrody dydaktyczne Rektora UW, które 

otrzymali dr Danuta Solecka z Wydziału Biologii, dr Agata Komendant-Brodowska oraz dr 

Filip Kawczyński z Wydziału Filozofii i Socjologii. 

W trakcie obrad Senatu UW została podjęta uchwała o sposobie powołania pierwszej 

Rady Uczelni, która będzie funkcjonowała przez 1,5 roku. Najpierw zostanie wybrany 

Komitet Nominacyjny, który wyszuka kandydatów do Rady Uczelni, nad którymi członkowie 

Senatu będą głosowali. Procedura wyboru kolejnych rad nie jest obecnie znana. 

UW z PW zajęły I miejsce w rankingu na najbardziej „prodoktorancką” uczelnię w 

Polsce. 

Odbyło się pierwsze czytanie uchwały o stanowiskach na UW. Głosowanie nad 

przyjęciem uchwały zaplanowano na kolejne posiedzenie Senatu. Uchwała przewiduje, że 

wszyscy doktorzy habilitowani zostaną profesorami uczelni, profesorowie tytularni będą 

profesorami, przy czym część profesorów tytularnych będzie profesorami o statusie 

profesora zwyczajnego. Dziekan zapowiedział przekazanie szczegółów zmian po 

przegłosowaniu uchwały przez Senat UW. 

Na UW powołano zespoły ds. dyscyplin. W przypadku pracowników WGSR możliwe 

jest prowadzenie prac w zespołach dotyczących dwóch dyscyplin: geografia społeczno-

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki o Ziemi i środowisku. W skład zespołu 



dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna weszły następujące osoby z WGSR: dr S. 

Dudek-Mańkowska, dr A. Dąbrowska prof. dr hab. M. Jędrusik oraz z EUROREG: prof. dr 

hab. G. Gorzelak i dr D. Celińska-Janowicz. Do drugiego zespołu z Wydziału delegowani 

zostali dr hab. S. Kulczyk i dr hab. B. Zagajewski. W przypadku pierwszego zespołu, wpływ 

reprezentantów naszego Wydziału na kształtowanie funkcjonowania dyscypliny będzie 

bardzo znaczny, w przypadku drugiego, w związku z niewielkim udziałem procentowym 

naszych pracowników w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, wpływ ten będzie 

proporcjonalnie mniejszy. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że 23 i 24 listopada we Wrocławiu odbyła się 

Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych poświęcona przede wszystkim 

wdrażaniu reformy szkolnictwa wyższego. Przekazał liczne obawy przedstawicieli tych 

jednostek dotyczące niepewnej pozycji geografii na reprezentowanych przez nich 

uczelniach. 

Na prośbę Dziekana dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła informacje z Konferencji 

Kierowników Jednostek Geograficznych. Potwierdziła opinie o trudnej sytuacji niektórych 

Jednostek Geograficznych w efekcie zmian wynikających z Ustawy 2.0. Na Konferencji 

dyskutowano sprawy dotyczące dydaktyki w świetle nowej ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym oraz miejsce jednostek w strukturach poszczególnych uczelni. Na większości 

uczelni powstaną dziedzinowe szkoły doktorskie. Przewidywane jest tworzenie dużych 

wydziałów dziedzinowych oraz – w ich obrębie – instytutów prowadzących badania w 

ramach jednej dyscypliny. W wielu jednostkach problemem będzie sposób zorganizowania 

dydaktyki. 

Kolejną dyskutowaną sprawą była parametryzacja – w niektórych przypadkach nie 

wiadomo, która dyscyplina w danej jednostce będzie parametryzowana. Pracownicy UW 

mają świadomość, że władze rektorskie będą miały wpływ na ostateczny zestaw 

parametryzowanych dyscyplin. Rektorzy obecnie wyznaczają zadania mające przygotować 

UW do oceny parametrycznej 2020/2021. Na innych uczelniach w Polsce również trwają 

prace związane z tą oceną. Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła przewidywania 

przedstawicieli jednostek geograficznych w Polsce dotyczące wyznaczania dyscyplin do 

parametryzacji w ich jednostkach.  

Na Konferencji omawiano również problem dziedziczenia kategorii. W okresie 

przejściowym jedna jednostka dziedziczy jedną kategorię. W przypadku UW dziedziczenie 

kategorii jest jednoznaczne: WGSR będzie miał uprawnienia w dyscyplinie geografia 

społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, Wydział Geologii – w dyscyplinie nauki 

o Ziemi i środowisku. W przypadku jednostek, gdzie geografia była wspólnie 

parametryzowana np. z geologią, władze będą musiały zdecydować, w której dyscyplinie 

będą miały uprawnienia do awansu. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że możliwe jest pojawienie się w krajowym wykazie 

jednostek prowadzących badania w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i 

gospodarka przestrzenna jednostek pozageograficznych (zajmujących się gospodarką 

przestrzenną).  

Dr S. Dudek-Mańkowska uzupełniła, że w ewaluacji będziemy prawdopodobnie 

oceniani wspólnie z IGiPZ PAN. Dziekan nadmienił, że w lutym być może będzie wiadomo, 

jakie będą warunki oceny parametrycznej jednostek naukowych. 

Następnie Prodziekan przekazała najważniejsze informacje ze spotkania z władzami 

rektorskimi, które poleciły wykonanie symulacji dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna 

i gospodarka przestrzenna. Należy wykonać ocenę na podstawie danych z lat ostatnich i  

uzyskać przewidywaną kategorię. Sposób przygotowania symulacji zależy od tworzącego ją 

zespołu. Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła uwagę, że zmianie uległy elementy, od których 

zależy wynik parametryzacji (liczba N, dziedzina, udział monografii). Należy również obliczyć 

kategorię przejściową dla naszej jednostki. Wiadomo, że dla Wydziału będzie to kategoria B.  



Prodziekan poinformowała o zmniejszeniu dotacji BST i DSM na rok bieżący – 

odpowiednio o 20% i 15%. Przypomniała, że w przyszłym roku na działalność Wydziału 

zostanie przyznana jedna subwencja na wszystkie kategorie wydatków. Prodziekan 

zaznaczyła, że nie jest w stanie określić ile środków będzie można przeznaczyć na 

działalność naukowo-dydaktyczną. Z pewnością będą to niższe kwoty niż w roku bieżącym, 

wobec czego będzie konieczne rozważne dysponowanie środkami finansowymi. 

Zaapelowała o wyrozumiałość i cierpliwość w przypadku niekorzystnych decyzji dotyczących 

wnioskowanego finansowania zadań badawczych. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że od 01.01.2019 r. będzie obowiązywała 

nowa ministerialna lista czasopism punktowanych. Znajdą się na niej pozycje z baz Scopus, 

Web of Science oraz beneficjenci konkursów w programie Wsparcie Czasopism Naukowych. 

Dziekan poprosił, aby przy publikacji artykułów wybierać czasopisma znajdujące się 

na wspomnianych listach.  

Dr S. Dudek-Mańkowska zaapelowała, aby przy wydawaniu monografii również 

zwracać uwagę na listę prestiżowych wydawnictw naukowych podaną przez MNiSW. W 

przypadku publikacji w innych czasopismach i wydawnictwach niż obecne na listach, 

pracownicy i wydział nie będą zdobywali punktów do parametryzacji. Być może sloty 

publikacyjne będą dzielone na 2 okresy 2017/18 i 2019/20 ze względu na zmiany w 

punktacji. Może to łączyć się z koniecznością deklarowania publikacji w każdym z 

wymienionych przedziałów czasowych. Prodziekan zaznaczyła, że konkretne informacje 

będą znane dopiero po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie jakości ewaluacji działalności naukowej. 

Prof. dr hab. P. Swianiewicz zwrócił uwagę, że formalnie przy rozdziale środków na 

wydziały będzie brana pod uwagę przynależność pracowników zatrudnionych w jednostce do 

różnych dyscyplin naukowych. Zapytał, czy to oznacza, że pracownik WGSR deklarujący w 

części dyscyplinę w jednostce kategorii A, przyczyni się do większego finansowania 

Wydziału? Dr S. Dudek-Mańkowska wyjaśniła, że dla każdego pracownika będą wyliczane 

na podstawie zadeklarowanych dyscyplin i kategorii tych dyscyplin punkty. Na bazie 

punktacji będą rozdzielane środki finansowe.  

Dr hab. B. Zagajewski zwrócił uwagę, że osoby niebędące pracownikami naukowo-

badawczymi lub badawczymi pracujące dłużej niż 12 miesięcy w danej jednostce mogą 

złożyć deklaracje do dyscyplin.  

Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że symulacje będą robione na podstawie list 

pracowników danej jednostki i prawdopodobnie dla celów finansowych WGSR uzyska 

kategorię B. 

W związku z licznymi niejasnościami, Dziekan poprosił o przeniesienie dyskusji na 

temat przyszłego finansowania dyscyplin do czasu uzyskania konkretnych informacji. 

Następnie poprosił o zabranie głosu dr. hab. B. Zagajewskiego. 

Dr hab. B. Zagajewski zrelacjonował spotkanie zespołów ds. dyscyplin z władzami 

rektorskimi. Przekazał prośbę Rektora prof. dr. hab. A. Tarleckiego o weryfikowanie przez 

pracowników wykazów publikacji zamieszczonych w bazie ORCID. Podał do wiadomości, że 

Rektorzy zdecydowali, aby każdy pracownik wykazał przynajmniej jedną publikację. Dr hab. 

B. Zagajewski poinformował, że zespoły zajmujące się dyscyplinami mają do 10.12.2018 r. 

przygotować listy pracowników zadeklarowanych do danej dyscypliny i ich dorobku. Należy 

to zrobić w odniesieniu do okresu 2013-2016. W przypadku niesatysfakcjonującego dorobku 

pracownika z punktu widzenia możliwości jego awansu, zespół powinien skierować sprawę 

do Dziekana, aby podjął radykalne kroki. Zespoły mają też przygotować deklaracje danej 

dyscypliny dotyczące działań zmierzających do osiągnięcia przez nią kategorii A+ oraz 

opracować hipotetyczną kategorię dyscypliny w dwóch przedziałach czasowych: 2013-2017 i 

2018-2019.  



Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w przyszłym roku monografie będą mogły 

uzyskać 0, 80 lub 200 punktów w zależności od wydawnictwa, w którym będą opublikowane.  

Dziekan podziękował pracownikom za wsparcie w obecnym okresie zmian 

związanych z reformą szkolnictwa wyższego. 

Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił uwagę, że nadal jest grupa osób 

niewykorzystujących należnych im urlopów wypoczynkowych. Zaapelował, aby w 

najbliższym czasie pracownicy  wykorzystywali zaległe urlopy. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska powiadomiła, że trwa dostosowywanie uchwały 

rekrutacyjnej uchwalonej w zeszłym roku do wymogów ustawowych. Trwa również 

przyporządkowywanie kierunków obecnie prowadzonych studiów do nowych dyscyplin 

naukowych. Należy dostosować programy studiów rozpoczynających się od roku 

akademickiego 2019/2020 do dyscyplin, jednak jeszcze nie ma wytycznych MNiSW w tej 

sprawie. Prodziekan zaznaczyła, że będzie to istotna przebudowa programów studiów. 

Poprosiła o zwrócenie uwagi, aby odpowiadać na wszystkie pisma kierowane do 

pracowników dotyczące dydaktyki zgodnie z drogą służbową.  

Następnie dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poprosiła o sprawdzenie, czy terminy 

wszystkich egzaminów w sesji zostały zgłoszone do Dziekanatu. Poinformowała, że należy 

zaliczyć wszystkie przedmioty kończące się zaliczeniem do 28.01.2019 r. poza OGUN, które 

muszą zostać zaliczone do 11.02.2019 r. Zaliczenia poprawkowe ćwiczeń możliwe są do 

01.02.2019 r. 

Prodziekan zakomunikowała, że dyskutowane są miejsca i terminy ćwiczeń 

terenowych. Obecnie trwają prace nad kosztorysami tych zajęć. Poinformowała, że trwa 

nabór studentów na proseminaria na gospodarce przestrzennej. Zostało zgłoszone 7 

proseminariów, prawdopodobnie zostanie  uruchomionych 6 spośród nich. 

Następnie Prodziekan poprosiła o zabranie głosu mgr. J. Skrzypczuka – 

pełnomocnika ds. USOS. 

Mgr J. Skrzypczuk przypomniał o konieczności uzupełnienia i poprawienia sylabusów 

do 30.11.2018 r. Pełnomocnik zwrócił uwagę, że na studiach magisterskich są nowe 

przedmioty oraz, że przedmioty dla studentów programu ERASMUS są powiązane z 

przedmiotami ogólnouniwersyteckimi (w programach znajdują się dwa przedmioty o takiej 

samej nazwie). Mgr J. Skrzypczuk poprosił, aby w razie problemów zwracać się do niego lub 

do mgr M. Szymaniak. 

Pełnomocnik Dziekana ds. USOS podał do wiadomości, że funkcjonuje nowy system 

informatyczny, w którym jest układany plan – PLANISTA. Powiadomił, że obecnie wpisane 

są w USOS plany dla studiów licencjackich i zajęcia ogólnouniwersyteckie, zaś plany dla 

studiów magisterskich zostaną wpisane do 4-5 grudnia. Mgr J. Skrzypczuk zaapelował, aby 

pracownicy upewnili się, czy we wpisanym planie nie ma kolizji terminów ich zajęć. 

Pełnomocnik zwrócił się do studentów z informacją, że od 3 grudnia rozpocznie się 

rejestracja na studia licencjackie, przy czym godzina rozpoczęcia rejestracji będzie inna niż 

zazwyczaj, tzn. rejestracja wydziałowa rozpocznie się o godz. 19:00 (a nie o 21:00). 

Rejestracja na studia magisterskie rozpocznie się około 10 grudnia. 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że egzaminy dyplomowe dla studentów, 

którzy mieli przedłużony termin złożenia pracy muszą się odbyć w dniach 17-20.12.2018 r. 

Termin składania prac dyplomowych upływa 10 grudnia. Skierowała do przedstawicieli 

studentów apel, aby osoby, które nie będą mogły złożyć pracy dyplomowej do 07.12.2018 r., 

a nie chcą być skreślone z listy studentów, skontaktowały się osobiście z Prodziekan ds. 

Studenckich do 05.12.2018 r. Poprosiła o przekazanie tej informacji kolegom. 

Prodziekan zwróciła się do Rady Wydziału o uzupełnienie listy osób upoważnionych 

do opieki nad pracami dyplomowymi o dr M. Lisowską. Rada Wydziału jednomyślnie udzieliła 

wnioskowanego upoważnienia.  



Mgr K. Rucińska zwróciła się z prośbą, aby ze względu na częste korzystanie z sali 

121, rezerwować ją z wyprzedzeniem poprzez kontakt mailowy. 

Dyrektor poinformowała, że decyzją kolegium dziekańskiego dni 24 i 31 grudnia br. 

będą wolne od pracy, zaś w weekendy 22-23.12 i 29-30.12.2018 r. budynek WGSR będzie 

zamknięty. 

 

Ad 3. 
 

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie dyplomu 

magisterskiego z wyróżnieniem na kierunku gospodarka przestrzenna Katarzynie Gano. 

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

uprawnionych uczestniczyło 44 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 44; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) postanowiła przyznać Katarzynie Gano dyplom z wyróżnieniem.  

Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie dyplomu 

magisterskiego z wyróżnieniem na kierunku geografia Marcelowi Krzysztofowi 

Świerkockiemu. 

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

uprawnionych uczestniczyło 44 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 44; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) postanowiła przyznać Marcelowi Krzysztofowi Świerkockiemu dyplom z 

wyróżnieniem. 

(załącznik nr 1 – Uchwała nr 133/2018) 

 

Ad 3.1. 
 

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

niebędących pracownikami WGiSR UW do współkierowania pracami dyplomowymi: 

- dr Małgorzaty Korczak-Abshire (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) – o współkierowanie 

pracą licencjacką „Wizualizacja przemieszczania się niektórych osobników z gatunku 

Pygoscelis adeliae z wykorzystaniem narzędzi GIS” przygotowywaną przez Krzysztofa 

Wardzyńskiego pod kierunkiem dr inż. Anny Zmarz; 

- dr Małgorzaty Korczak-Abshire – o współkierowanie pracą magisterską „Analiza związku 

cech rzeźby terenu z lokalizacją haremów słoni morskich z wykorzystaniem narzędzi GIS” 

przygotowywaną przez Zuzannę Kunert pod kierunkiem dr inż. Anny Zmarz; 

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

uprawnionych uczestniczyło 44 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 44; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) postanowiła upoważnić dr Małgorzatę Korczak-Abshire do 

współkierowania pracami dyplomowymi. 

– dr. Stanisława Pagacza (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) – współkierującego pracą 

magisterską pt. „Ocena stopnia przysłonięcia dna lasu przez korony drzew na zdjęciach 

termowizyjnych wykonanych z UAS”, przygotowywaną przez Jakuba Madeja pod kierunkiem 

dr inż. Anny Zmarz; 

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

uprawnionych uczestniczyło 44 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 44; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) postanowiła upoważnić dr. Stanisława Pagacza do współkierowania 

pracą dyplomową.  

(załącznik nr 2 – Uchwała nr 134/2018) 

 

Ad 4. 

 



Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr 

Urszula Nikitin przedstawiła prezentację na temat aktywności pracowników Wydziału 

Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie aplikowania o granty oraz przedstawiła projekty 

badawcze realizowane na WGiSR w roku 2018.  

Pracownicy Wydziału prowadzą badania w ramach 15 projektów z NCN, 2 z NCBR, 9 

z MNiSW, 2 projektów w ramach konkursu Horyzont 2020, projektu EIT Food, 3 projektów 

zleconych przez jednostki zewnętrzne. W ostatnio rozstrzygniętych konkursach NCN 

finansowanie uzyskały 2 projekty: w konkursie Opus (dr K. Szmigiel-Rawska) i Preludium 

(mgr M. Skorupska). Ponadto trwają procedury zmierzające do pozyskania kolejnych 

grantów: 

-  toczą się przygotowania do podpisania umowy w ramach projektu NCBiR, 

- trwa rozpatrywanie wniosków do konkursów NCN, NCBiR, MNiSW, Horyzont 2020, 

Fundacji Nauki Polskiej, 

-  przygotowywane są kolejne wnioski do konkursów NCN: 6 wniosków do konkursu OPUS, 

3 do PRELUDIUM i 1 wniosek do konkursu SONATA 14. 

Kierownik SOP zwróciła uwagę na rosnącą aktywność pracowników i doktorantów w 

zakresie aplikowania o finansowanie badań. 

Mgr U. Nikitin przekazała informacje na temat realizacji projektu „Mazowsze przez 

pryzmat lokalnych ojczyzn – edukacja młodzieży w zakresie ochrony zasobów i walorów 

środowiska geograficznego i działań służących zrównoważonemu rozwojowi w lokalnej i 

regionalnej skali przestrzennej” (koordynowanego przez dr Bożenę Kicińską) w ramach 

programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. W projekcie tym zostały zrealizowane dwa 

zadania, kolejne cztery będą realizowane w 2019 r. Zadania polegają na przeprowadzeniu 

warsztatów terenowych  i seminarium podsumowującego dla uczniów wybranych do projektu 

szkół. 

W fazie realizacji jest projekt „Zobaczyć świat oczami geografa” finansowany przez 

NCBiR, który jest skierowany do szkół podstawowych. Projekt zakłada opracowanie 3 

programów kształcenia. Do projektu zastanie wybranych 10 szkół, których uczniowie odbędą 

szkolenia w MOK. Partnerem w tym projekcie jest Mazowieckie Samorządowe Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli.  

Rozpoczęła się realizacja projektu zleconego przez m. st. Warszawa „Opracowanie 

Mapy Koron Drzew w wersji numerycznej dla wskazanego obszaru m. st. Warszawy”. 

Kierownik SOP przedstawiła nowe możliwości dotyczące ubiegania się o 

dofinansowanie badań: 

- Projekty EIT Climate-KIC – stowarzyszenia powstałego z zamiarem połączenia wysiłków 

przedsiębiorców i naukowców. Są to międzynarodowe projekty z zakresu edukacji, innowacji 

i przedsiębiorczości w kilku obszarach tematycznych. Czas trwania tych projektów to 

maksymalnie rok, mają na celu stworzenie i wdrożenie konkretnego produktu. UW jest 

członkiem Climate-KIC od maja br.  

- „Kurs na MOOC” projekt ma na celu stworzenie i realizację kursów w formie e-learningu w 
postaci kursu edukacyjnego dla studentów (jako dodatkowy element procesu kształcenia na 
studiach I lub II stopnia) lub otwartego kursu edukacyjnego dostępnego dla wszystkich 
chętnych. 

Mgr U. Nikitin zachęcała pracowników Wydziału do kontaktu z Sekcją Obsługi 

Projektów w celu uzyskania szczegółów dotyczących nowych konkursów oraz konsultacji 

przy przygotowywaniu wniosków.         

          
Ad 5.1.  

 Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wszczęcia 

postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia dr 



hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. Prof. dr hab. A. Lisowski przypomniał, że Kandydatka 

zajmuje się problematyką rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Przedstawił dorobek 

naukowy, dydaktyczny oraz organizacyjny dr hab. Wioletty Kamińskiej, prof. UJK. Następnie 

poinformował, że po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym Zespół uznał, że Kandydatka 

spełnia wszystkie wymogi formalne do nadania tytułu profesora. Na posiedzeniu w dniu 14 

listopada br. Zespół przychylił się do zarekomendowania Radzie Wydziału wniosku o 

wszczęcie postępowania (załącznik nr 3 – wniosek Zespołu).  

Dziekan przypomniał, że w zeszłym roku uczestnicy Rady Wydziału dyskutowali nad 

sprawą Kandydatki oraz głosowali większością głosów za poparciem wniosku. Prof. dr hab. 

P. Swianiewicz wyraził wątpliwość, czy zgodne z przepisami jest występowanie z wnioskiem 

o nadanie tytułu profesora w przypadku braku publikacji w czasopiśmie z listy A. 

 Prof. dr hab. A. Lisowski stwierdził, że brak taki nie jest przeszkodą formalną i od 

decyzji recenzentów zależy, czy uznają, że osiągnięcia Kandydatki są wystarczające do 

pozytywnego ocenienia jej dorobku. Dziekan, prof. dr hab. M. Jędrusik zgodził się z 

przedmówcą. 

 Prof. dr hab. P. Werner dodał, że wystąpienie z wnioskiem o nadanie tytułu profesora 

jest decyzją osobistą Kandydata świadomego, że wniosek podlega głosowaniu. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału większością głosów (tak – 17; nie – 3; wstrzymuję się – 5) postanowiła 

wszcząć postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o Ziemi w dyscyplinie 

geografia dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK.  

(załącznik nr 4 – Uchwała nr 135/2018) 

 

Ad 5.2.  

 Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek Zespołu w sprawie wyznaczenia 

kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora nauk o 

Ziemi w dyscyplinie geografia dr hab. Wioletcie Kamińskiej, prof. UJK. Zespół zaproponował 

następujących kandydatów na recenzentów dorobku dr hab. Wioletty Kamińskiej, prof. UJK:  

1. prof. dr. hab. Tomasza Komornickiego (Instytut Geografii i Przestrzennego 

Zagospodarowania PAN);  

2. prof. dr. hab. Wiesława Maika (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy);  

3. prof. dr. hab. Zbigniewa Makiełę (Uniwersytet Jagielloński);  

4. prof. dr. hab. Tadeusza Marszała (Uniwersytet Łódzki);  

5. prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet 

Warszawski); 

6. prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego (Uniwersytet Gdański); 

7. prof. dr. hab. Andrzeja Rosnera (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN); 

8. prof. dr. hab. Eugeniusza Rydza (Politechnika Koszalińska); 

9. prof. dr hab. Alicję Szajnowską-Wysocką (Uniwersytet Śląski);  

10. prof. dr. hab. Józefa Zegara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej).  

 Prof. dr hab. P.  Swianiewicz zapytał, czy jest przepis mówiący ilu zaproponowanych 

recenzentów może być pracownikami naszej uczelni. Dziekan odpowiedział, że jeden 

recenzent z UW nie jest przeszkodą formalną. Dodał, że Kandydatka jest pracownikiem UJK, 

wobec czego liczba recenzentów z UW nie jest ograniczona prawnie. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału wyznaczyła kandydatów na recenzentów, którymi zostali:  

 

       tak  nie wstrzymuję się    



1. prof. dr hab. Tomasz Komornicki    24 0 1   

2. prof. dr hab. Wiesław Maik    23 1 1 

3. prof. dr hab. Zbigniew Makieła    20 1 4 

4. prof. dr hab. Tadeusz Marszał    23 0 2 

5. prof. d. hab. Andrzej Miszczuk    19 3 2 (oddano 24 głosy) 

6. prof. dr hab. Tadeusz Palmowski   21 0 3 (oddano 24 głosy) 

7. prof. dr hab. Andrzej Rosner    22 1 2 

8. prof. dr hab. Eugeniusz Rydz    18 5 2 

9. prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka  20 3 2 

10. prof. dr hab. Józef Zegar    19 2 3 (oddano 24 głosy) 

(załącznik nr 5 – Uchwała nr 136/2018).  

 

Ad 5.3.  

 Prof. dr hab. A. Lisowski przedstawił wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

o wyrażenie przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych zgody na 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka Furmankiewicza (Uniwersytet 

Przyrodniczy we  Wrocławiu) w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia. Prof. dr 

hab. A. Lisowski zaprezentował dorobek Kandydata. Podstawę postępowania 

habilitacyjnego, wszczętego w dniu 08.10.2018 r., stanowi wymienione przez Kandydata 

osiągnięcie naukowe – monografia pt. „Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w 

Polsce. Współrządzenie czy ukryta dominacja sektora publicznego w Polsce?". 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2018). 

 W tajnym głosowaniu na 28 osób uprawnionych uczestniczyły 23 osoby. Oddano 22 

karty do głosowania. Rada Wydziału większością głosów (tak – 21; nie – 0; wstrzymuję się – 

1) wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. Marka 

Furmankiewicza.  

(załącznik nr 6 – Uchwała nr 137/2018)  

 

Ad 5.4.  

 Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek w sprawie powołania członków Komisji w 

postępowaniu habilitacyjnym dr. Marka Furmankiewicza. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału większością głosów  (tak – 24; nie – 1; wstrzymuję się – 0) powołała prof. dr. 

hab. Pawła Swianiewicza na recenzenta w Komisji habilitacyjnej.  

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) powołała dr hab. 

Małgorzatę Durydiwkę na sekretarza Komisji habilitacyjnej.  

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0 ) powołała prof. dr. hab. 

Jerzego Makowskiego na członka Komisji habilitacyjnej.  

(załącznik nr 7 – Uchwała nr 138/2018) 

 

Ad 5.5. 

 

Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW poinformował, że 05.11.2018 r. odbyło się 

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

zakresie geografii fizycznej poświęcone wyznaczeniu recenzentów pracy doktorskiej mgr 

Kingi Kuleszy pt.: „Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na ilość promieniowania słonecznego 



docierającego do powierzchni ziemi w Polsce”. Zaproponowano dwóch kandydatów, których 

komisja jednogłośnie poparła. Kandydatami na recenzentów są: prof. dr hab. Tadeusz 

Niedźwiedź (UŚ) i dr hab. Dorota Matuszko (UJ). 

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 25 członków Rady Wydziału (spośród 

28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wyznaczyła prof. dr. hab. Tadeusza Niedźwiedzia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr 

Kingi Kuleszy. 

 W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 25 członków Rady Wydziału (spośród 

28 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) 

wyznaczyła dr hab. Dorotę Matuszko na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr Kingi Kuleszy.  

Dziekan powołał komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny 

podstawowej, w skład której wchodzą następujące osoby:  

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

2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, 

3. dr hab. Maciej Dąbski, 

4. prof. dr hab. Jerzy Makowski. 

Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Kingi Kuleszy, 

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 8  – Uchwała nr 139/2018) 

 

Ad 5.6.  

 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 Doroty Petryk pt. „Waloryzacja nowych form poprzemysłowej przestrzeni 

miejskiej o funkcjach usługowych w Warszawie”. 

 Prof. dr hab. A Lisowski przedstawił wniosek, uzasadniony pozytywną oceną stopnia 

zaawansowania przygotowywanej przez mgr D. Petryk rozprawy. 

 Dr hab. U. Somorowska, prof. UW, kierownik Studiów Doktoranckich, potwierdziła 

pozytywną opinię o Doktorantce i poparła wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć 

przewód doktorski mgr Dorocie Petryk na temat „Waloryzacja nowych form poprzemysłowej 

przestrzeni miejskiej o funkcjach usługowych w Warszawie”. 

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

rozprawy doktorskiej mgr Doroty Petryk i promotora pomocniczego. 

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

prof. dr. hab. Andrzeja Lisowskiego na promotora rozprawy doktorskiej.  

 W tajnym głosowaniu, w którym na 28 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, 

Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć 

dr Sylwię Dudek-Mańkowską na promotora pomocniczego.  

(załącznik nr 9 – Uchwała nr 140/2018) 

Ad 6. 

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

Wydziału w dniu 30.10.2018 r. Do protokołu nie zgłoszono żadnych poprawek. 



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

uprawnionych uczestniczyły 44 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 44; nie – 0; 

wstrzymuję się – 0) przyjęła protokół. 

 

Ad 7. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał od organizatorów podziękowania za udział w 

ostatniej edycji Festiwalu Nauki w Warszawie dr. W. Pokojskiemu, dr. hab. M. 

Madurowiczowi, dr inż. A. Dudzińskiej-Jarmolińskiej, dr M. Fuhrmann, mgr. W. 

Doroszewiczowi, mgr K. Krynieckiej, lic. K. Sitek, studentce P. Citkowskiej.  

M. Anusz w imieniu Samorządu Studentów zaprosiła do udziału w dniu 20 grudnia br. 

w aukcji charytatywnej i spotkaniu wigilijnym na Wydziale. Informacja o godzinie 

przeprowadzenia aukcji zostanie przekazana w późniejszym terminie. Przewodnicząca 

Samorządu zaproponowała, aby zebrane środki zostały przeznaczone na leczenie Ingi 

Figurskiej, co zostało przez Radę Wydziału zaakceptowane. Przewodnicząca Samorządu 

zwróciła się z prośbą o przekazywanie fantów na aukcję. Dziekan zachęcał do uczestnictwa 

we wspólnym święcie wydziałowym. 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW zwróciła uwagę na znaczenie decyzji podjętej w 

sprawie deklaracji dotyczących dyscyplin, w których pracownicy prowadzą badania oraz 

zapytała o ostateczny termin składania tych deklaracji. Dziekan odpowiedział, że termin ten 

upływa 28.11.2018 r. Potwierdził dużą wagę decyzji w sprawie wyboru dyscypliny naukowej, 

zwłaszcza dla Wydziału (liczba deklaracji w danej dyscyplinie przełoży się na wielkość rady 

dyscypliny i możliwość udziału w niej). Obecnie do dyscypliny geografia społeczno-

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna zadeklarowali się pracownicy WGSR (stanowiący 

większość), EUROREG i pojedyncze osoby z innych jednostek UW. 

Dr hab. E. Żmudzka, prof. UW zauważyła, że w niektórych przypadkach, wobec 

nieznajomości wielu szczegółów dotyczących przyszłego funkcjonowania nauki i szkolnictwa 

wyższego, bardzo trudno jest podjąć decyzje, których już dziś wymaga się od pracowników 

uczelni. Wątpliwość budzi m.in. zaliczanie punktów za publikacje z czasopism – czy będzie 

weryfikowana zgodność tematyki artykułu z zakresem dyscypliny przypisanej czasopismu? 

Prof. dr hab. M. Jędrusik wyjaśnił, że obecnie MNiSW stoi na stanowisku, że artykuły 

opublikowane w czasopismach, którym przypisano ewaluowaną dyscyplinę, będą 

automatycznie uznawane przez system POLON za powiązane z tą dyscypliną. Zespoły 

eksperckie mają się wypowiadać w sytuacji, gdy artykuł będzie opublikowany w czasopiśmie 

nieprzypisanym do ewaluowanej dyscypliny, ale będzie z zakresu tej dyscypliny. Dziekan 

podał do wiadomości, że do 16.11.2018 r. była otwarta lista czasopism, do której były przez 

MNiSW przypisane dyscypliny. Do listy tej można było zgłaszać uwagi. Pracownicy Wydziału 

skorzystali z tej możliwości przesyłając uzupełnienia dyscyplin z uzasadnieniem. Dziekan 

dodał, że czekamy na ogłoszenie rozporządzenia wykonawczego dotyczącego oceny 

parametrycznej, które oficjalnie wyjaśni część wątpliwości. 
Prof. dr hab. M. Jędrusik ponowił prośbę, aby przy deklaracji dyscypliny dążyć do 

tego, by wybór ten przełożył się na jak najwyższą (co najmniej „A”) kategorię tej dyscypliny.  

Dr hab. M. Dąbski poprosił o wyjaśnienie czy osoba, która zadeklarowała udział w 

danej dyscyplinie w wysokości 25% czy 50% wejdzie do rady dyscypliny. Władze 

dziekańskie odpowiedziały, że propozycje różnych uczelni w tej sprawie są zróżnicowane i 

obecnie na UW nie podjęto decyzji w tej sprawie. Dr hab. M. Dąbski zapytał czy jest 

określona minimalna liczba osób, które zadeklarowały jako jedyną daną dyscyplinę, aby taka 

dyscyplina mogła oficjalnie funkcjonować na uczelni. Dziekan wyjaśnił, że liczba N w danej 

dyscyplinie na całej uczelni musi osiągnąć wartość 12, przy czym może składać się z 

deklaracji 25% lub 50% udziału w tej dyscyplinie. Ponadto prof. dr hab. M. Jędrusik 



poinformował, że na UW zapowiedziano, że rada dyscypliny powstanie wtedy, gdy liczba N 

wyniesie co najmniej 30. 

Dr hab. B. Zagajewski podał do wiadomości, że razem  z dr S. Dudek-Mańkowską, na 

prośbę Dziekan Geologii przejrzy dorobek osób z WGSR wpisanych na listę dyscypliny nauki 

o Ziemi i środowisku. Do przyszłego tygodnia zespół ten stworzy wykaz dorobku naukowego 

tych osób. Podobne działania zostaną wykonane w Instytucie Geofizyki oraz na Wydziale 

Geologii. 

Mgr J. Lechnio zapytał, jaka jest sytuacja pracowników, który publikują, a nie są 

zaliczani do liczby N.  

Dziekan wyjaśnił, że pewna część publikacji (z konkretnej dyscypliny) tych osób być 

może będzie mogła być zaliczona do dorobku dyscypliny. 

Prof. dr hab. M. Jędrusik odpowiadając na pytanie dr E. Malinowskiej poinformował, 

że publikowanie w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna jest możliwe w przypadku 

szerokiego zakresu tematycznego artykułów. Dziekan podkreślił, że na wynik oceny 

parametrycznej dyscypliny geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

pracownicy WGSR mają duży wpływ i zaapelował, aby dołożyć starań, by dyscyplina ta 

została oceniona jak najlepiej.  

Na zakończenie posiedzenia Dziekan zaprosił na kolejną Radę Wydziału 18 grudnia 

2018 r. 
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