PROTOKÓŁ
nr WGSR–0070–1/2017
posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 24 stycznia 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu
21 XII 2016 r.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik)
4. Uchwała w sprawie likwidacji Pracowni Przetwarzania Danych Geoinformatycznych (ref. prof.
dr hab. M. Jędrusik)
5. Uchwała w sprawie utworzenia Laboratorium Analiz Środowiskowych (ref. dr S. DudekMańkowska)
6. Powołanie kierowników zakładów oraz jednostek podlegających bezpośrednio Dziekanowi
na okres od 1 III 2017 r. do 28 II 2021 r. (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik)
7. Uchwała w sprawie odpłatności za studia doktoranckie odbywane przez cudzoziemców
w roku akademickim 2017/2018 (ref. dr hab. U. Somorowska, prof. UW)
8. Uchwała w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018
(ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska)
9. Uchwała w sprawie zgłoszenia do konkursu ogłoszonego przez Komitet Nauk Geograficznych PAN najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu geografii, obronionej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w 2016 r. (ref. dr hab. U. Somorowska, prof. UW)
10. Informacje dotyczące przebiegu prac na rzecz Strategii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW)
11. Sprawozdanie z działalności Biblioteki i Wydawnictw Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w 2016 r. (ref. mgr B. Grzęda)
12. Sprawozdanie z działalności studenckich kół naukowych w 2016 r. (ref. przedstawiciele kół)
13. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):
13.1. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko asystenta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na pełny etat od 1 X 2017 r.
13.2. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie dr Elżbiety Rojan na stanowisku
asystenta w Zakładzie Geomorfologii na pełnym etacie na czas określony od
1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r.
13.3. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o zatrudnienie mgr. Pawła Cywińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Regionalnej Świata w wymiarze 1/2 etatu na
czas określony od 18 II 2017 r. do 30 IX 2018 r.
14. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 XII 2016 r.
15. Sprawy bieżące

Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik.
Ad 1.
Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian:
– wprowadzenie dodatkowego punktu 3.a:
„Uchwała w sprawie powołania Sekcji Umów i Zamówień Publicznych (ref. prof. dr hab.
M. Jędrusik)”;
– usunięcie w punkcie 8 zapisu:
„Uchwała w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018
(ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska)”
i wprowadzenie zapisu:
„Informacja na temat nowych zasad funkcjonowania czasopisma „Prace i Studia Geograficzne” (ref. dr hab. M. Durydiwka)”.
Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.
Ad 2.
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w zeszłym tygodniu zmarli: pan Adam
Miodek (długoletni pracownik Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych) oraz prof. dr
hab. Zbigniew Klimowicz (gleboznawca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej). Rada
Wydziału uczciła pamięć Zmarłych chwilą ciszy.
W ramach prezentacji nowości wydawniczych Dziekan przedstawił następujące publikacje: „Polacy na Litwie. Cztery szkice do obrazu polskiego mikrokosmosu” pod red. dr. hab.
Marcina Solarza, prof. UW (Wyd. WGSR UW, Trzecia Strona; Warszawa 2016); „Geoprzegląd”
– nr 2/2016 (Wyd. WGSR UW, Warszawa 2016).
Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał Uniwersytetowi Warszawskiemu dyplom uznania za zaangażowanie i wysiłek
włożony w rewitalizację Pałacu Czetwertyńskich-Uruskich. Dziekan pogratulował prof. dr. hab.
Andrzejowi Lisowskiemu, mgr Marcie Piaseckiej i całej społeczności Wydziału zrewitalizowanego budynku.
Prof. dr hab. M. Jędrusik przekazał dr. Tomaszowi Witesowi podziękowanie od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej za pomoc w pracach nad materiałami do przeprowadzenia egzaminu maturalnego z geografii.
Dziekan podziękował pracownikom i studentom Wydziału za liczne uczestnictwo
w aukcji charytatywnej i wydziałowej Wigilii, zorganizowanej w dniu 21 XII 2016 r. przez Samorząd Studentów.
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21 XII 2016 r. Senat
UW poparł wniosek Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych o zatrudnienie z dniem
27 XII 2016 r. prof. dr. hab. Jana Matuszkiewicza na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
Zatrudnienie to przyczyniło się do wzmocnienia Instytutu Geografii Fizycznej, które umożliwi
przekształcenie Instytutu w Katedrę (planowane od 1 X br. ze względu na wymogi formalne).
Senat poparł również wniosek o przedłużenie zatrudnienia dr hab. Urszuli Somorowskiej na
stanowisku profesora nadzwyczajnego UW. Na jutrzejszym posiedzeniu Senatu rozpatrzona
zostanie sprawa zatrudnienia dr hab. Elwiry Żmudzkiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW, pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Senacką ds. Polityki Kadrowej.
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu
21 XII 2016 r. Na posiedzeniu poinformowano o Rozporządzeniu Rektora UW w sprawie ujednolicenia sposobu podawania do wiadomości społeczności akademickiej aktów normatywnych
i innych aktów prawnych, wydawanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego. Podsumowano wyniki konkursów w ramach programu Horyzont’2020 (Uniwersytet Warszawski uzyskał dofinansowanie na 24 projekty, w tym grant prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza).
Przeprowadzono dyskusję nad sprawozdaniem z wyników rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017. Wśród rozpatrywanych spraw osobowych pojawił się przypadek nie prze2

dłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego kandydatowi z Wydziału Prawa
i Administracji, którego dorobek został negatywnie oceniony przez Komisję Senacką ds. Polityki
Kadrowej.
Dziekan zwrócił się do kierowników zakładów z prośbą o przygotowanie na marcowe
posiedzenie Rady Wydziału syntetycznej prezentacji głównych tematów badawczych i najważniejszych osiągnięć poszczególnych jednostek za lata 2013-2016.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za zgłoszone liczne uwagi do projektu logo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, z których część została uwzględniona. Dziekan wyraził
dezaprobatę wobec zawartej w kilku opiniach niekonstruktywnej krytyki, dotyczącej np. kroju
czcionki (dostosowanej do wzorów obowiązujących na Uniwersytecie Warszawskim).
Dziekan zwrócił się do pracowników Wydziału z prośbą o pomoc w przygotowaniu materiałów do oceny parametrycznej jednostki, a zwłaszcza o uwzględnienie wszystkich publikacji
i pozostałych osiągnięć.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że Wydziałowi Geografii i Studiów Regionalnych przyznano kwotę 120 tys. zł z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW na realizację
projektu pt. „Zastosowanie mobilnego GIS w pozyskaniu danych środowiskowych w czasie rzeczywistym”. Dofinansowanie to pozwoli na zakup sprzętu komputerowego obsługującego zajęcia dydaktyczne. Dziekan podziękował dr. hab. Bogdanowi Zagajewskiemu i mgr. Jerzemu
Lechnio za wkład pracy w staranne i profesjonalne przygotowanie wniosku.
Dziekan zakomunikował, że Wydział Geografii i Studiów Regionalnych nawiązał współpracę z Fukuoka Women’s University (Japonia), w ramach której trzem studentkom Wydziału
przyznano 2-tygodniowe stypendium w zakresie zrównoważonego rozwoju. Planowana jest
także współpraca w ramach studiów doktoranckich.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował kierownikom zakładów, którzy przekazali informację dotyczącą osoby upoważnionej do kontaktów z redaktorem wydziałowej strony internetowej – dr. Jarosławem Suchożebrskim. Pozostali kierownicy są proszeni o pilne przekazanie
informacji do Sekretariatu Wydziału.
Dziekan poinformował, że działanie Administracji Wydziału (głównie w zakresie gromadzenia i obiegu dokumentów i informacji) zostało usprawnione dzięki działalności Sekcji Obsługi
Projektów oraz Sekcji Współpracy z Zagranicą. Dalszemu usprawnieniu ma służyć powołanie
Sekcji Umów i Zamówień Publicznych.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że Prorektor UW ds. Naukowych – dr
hab. Maciej Duszczyk przedstawił projekt dotyczący zasad dofinansowania przez władze rektorskie działalności naukowej prowadzonej na Uczelni. Dotacje (w 2017 r. w łącznej kwocie
1,2 mln zł) będą przyznawane na 3 grupy działań: pomoc w uzyskiwaniu prestiżowych grantów
międzynarodowych; działalność przyczyniającą się do wzrostu prestiżu i umiędzynarodowienia
Uczelni (np. konferencje z udziałem zagranicznych uczestników, publikacje będące wynikiem
współpracy krajowej lub zagranicznej); mikrogranty (do 5 tys. zł – np. na tłumaczenia, kwerendę
badawczą). Z dofinansowania tego zostały wyłączone m.in. publikacje niezbędne do uzyskania
awansu zawodowego (np. monografie habilitacyjne).
Prof. dr hab. A. Kowalczyk, nawiązując do sprawozdania z grudniowego posiedzenia
Senatu UW, uprzedził o bardzo rygorystycznej polityce kadrowej prowadzonej przez władze
Uniwersytetu Warszawskiego. Brak znaczących osiągnięć może skutkować nie przedłużeniem
zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego UW. Wymogi stawiane kandydatom na
stanowisko profesora zwyczajnego są zbliżone do wymogów przy ubieganiu się o tytuł naukowy
profesora.
Dr S. Dudek-Mańkowska zaprezentowała projekt logo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych po przeprowadzonych konsultacjach. Prodziekan przedstawiła 2 wersje logo – pełną
i skróconą, podkreślając, że zastosowana czcionka i barwy muszą nawiązywać do schematu
przyjętego przez władze Uczelni oraz wytycznych dotyczących znaków, którymi posługują się
wydziały. Po ostatecznym opracowaniu nastąpi odbiór logo, a Dziekan wyda zarządzenie
w sprawie logo i księgi znaków. Będą stosowane również wersje okolicznościowe logo, np.
z okazji 100-lecia Geografii Warszawskiej oraz 40-lecia Wydziału.
Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła prezentację na temat zasad parametrycznej oceny jednostek naukowych, która zostanie przeprowadzona w 2017 r. Ocena obejmie dorobek
jednostek za lata 2013-2016. Przebieg prac nad parametryzacją reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 XII 2016 r. w sprawie przyznania kategorii naukowej
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jednostkom naukowym. Jednostki zostały zobowiązane do przygotowania do 31 III br. ankiety
oceniającej dorobek wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do ankiety.
Prodziekan w imieniu władz Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych zwróciła się do
pracowników z prośbą o rozważenie możliwości uzyskania kart aplikacji produktu, określających
zakres oddziaływania prowadzonych działań badawczych i rozwojowych, które zostały wykorzystane przez przedsiębiorstwa, samorządy, instytucje. Prodziekan zaapelowała do pracowników o uzupełnienie w systemach informacji dotyczących wszystkich aspektów dorobku.
Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że władze dziekańskie przygotowały pismo do
Prorektora UW – dr. hab. Macieja Duszczyka w sprawie zakwalifikowania Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych do Grupy Wspólnej Oceny, z wyjaśnieniem specyfiki Wydziału. W przypadku uzyskania kategorii B konieczne będzie wprowadzenie programu naprawczego i poddanie się ponownej kategoryzacji.
Prodziekan wyjaśniła, że parametryczna ocena jednostek naukowych uwzględnia następujące kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze (publikacje w czasopismach, monografie), potencjał naukowy (rozwój kadry), praktyczne efekty działalności naukowej (efekty finansowe,
wdrożenia), pozostałe efekty działalności naukowej (konferencje międzynarodowe, działalność
popularyzatorska). Największą wagę nadano osiągnięciom naukowym.
Dr S. Dudek-Mańkowska przedstawiła najczęstsze problemy pojawiające się podczas
prac nad parametryzacją: konieczność uzupełnienia np. afiliacji autorów publikacji, przypadki
braku łączności między systemami POLON, SAP, USOS. Prodziekan zaapelowała do wszystkich pracowników o sprawdzenie do 31 I br. własnych publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej
i ich zgodności z publikacjami Wydziału oraz uzupełnienie wszystkich braków.
W dyskusji dotyczącej zasad oceny parametrycznej udział wzięli: dr hab. B. Zagajewski,
dr hab. M. Lackowska, prof. dr hab. M. Czerny, dr hab. U. Somorowska, prof. UW, prof. dr hab.
P. Swianiewicz, prof. dr hab. A. Kowalczyk, dr S. Dudek-Mańkowska, prof. dr hab. M. Jędrusik,
dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW, mgr J. Lechnio.
Dr S. Dudek-Mańkowska, podsumowując dyskusję, przypomniała, że w PBN należy
uzupełnić wszystkie publikacje z lat 2013-2016. Prodziekan roześle do zakładów tabelę do wypełnienia, dotyczącą sprawozdania za ostatnie 4 lata, obejmującego wszystkie elementy oceny
parametrycznej: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej, pozostałe efekty działalności naukowej. Informacje już wpisane będą wymagały weryfikacji, a braki – uzupełnienia. Do tabeli sprawozdania zostanie dołączona informacja
o liczbie punktów przysługującej za poszczególne rodzaje publikacji. Władze dziekańskie sporządzą: sprawozdanie z działalności Wydziału w 2016 r., ankietę oceny parametrycznej za lata
2013-2016 oraz zestawienie na potrzeby organizacji w 2018 r. Roku Nauki Polskiej za granicą.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zaapelował o wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych. Prodziekan poinformował, że jedyną możliwością zmiany zaplanowanego terminu urlopu, wprowadzonego do obowiązującego od 1 I br. systemu SAP, jest zgłoszenie zmiany (dokonywanej na zasadzie „dzień za dzień”) do Sekretariatu Wydziału przed rozpoczęciem urlopu.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że wszystkie przedmioty semestru zimowego nie kończące się egzaminem należy zaliczyć do 27 I br., a oceny wpisać do 6 II. Zimowa
sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 28 I. Na każdym protokole egzaminacyjnym będzie podany termin wpisania ocen, po którym protokół zostanie zamknięty. Osoby wpisujące oceny nie
muszą drukować protokołów. Po zakończeniu sesji Dziekanat wygeneruje protokoły elektroniczne zawarte w nowym systemie i zwróci się z prośbą o ich podpisanie.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że Dziekan zarządził od początku semestru letniego hospitacje prowadzonych na Wydziale zajęć dydaktycznych. Zgodnie z Wydziałowym Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia procedurę hospitacji uruchamia się, jeśli pracownik dwukrotnie uzyskał w ankietach studenckich ocenę z zajęć poniżej średniej. Hospitacje
odbywają się także na prośbę osoby prowadzącej zajęcia, zgłoszoną na ręce Prodziekan ds.
Studenckich.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do kierowników zajęć terenowych z prośbą
o przygotowanie do końca lutego br. preliminarzy tych zajęć.
Prodziekan powiadomiła, że w semestrze letnim na I roku studiów I stopnia uległa
zmniejszeniu liczba grup ćwiczeń – z 7 do 6. Zlikwidowane zostały grupy najmniej liczne, przy
uwzględnieniu pensum osób prowadzących zajęcia. Decyzja w sprawie zajęć do wyboru zostanie podjęta po zakończeniu kolejnej tury rejestracji.
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podała do wiadomości, że ukazało się Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące dostosowania programu studiów II stopnia do
wymagań ogólnoakademickich. W dniu 25 I br. odbędzie się posiedzenie Wydziałowej Komisji
Dydaktycznej, która rozpocznie prace nad dostosowaniem programu na kierunkach Geografia
i Gospodarka przestrzenna.
Prodziekan w porozumieniu z Prorektor UW ds. Studentów i Jakości Kształcenia umożliwi studentom odbywającym kurs bloku pedagogicznego udział w zajęciach bloku dydaktyki
geografii na studiach II stopnia – w celu zdobycia uprawnień dydaktycznych.
Prodziekan podkreśliła, że na studiach II stopnia na kierunku Geografia faktycznie realizowanych jest 5 kierunków, ponieważ specjalności nie mają żadnych przedmiotów wspólnych.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że będzie koordynować prace nad dostosowaniem programu studiów II stopnia, prowadzone przez Komisję Dydaktyczną przy współpracy z kierownikami specjalności.
Prodziekan zapowiedziała przedstawienie na lutowym posiedzeniu Rady Wydziału wniosku o dostosowanie programu studiów I i II stopnia na obu kierunkach, dotyczące prowadzenia
zajęć z wychowania fizycznego.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zaproponowała, aby 19 IV br. zamiast zajęć środowych
odbyły się zajęcia piątkowe w celu wyrównania liczby poszczególnych dni tygodnia w semestrze
letnim. Rada Wydziału jednomyślnie zaakceptowała zgłoszoną propozycję.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła się do Rady Wydziału z prośbą o upoważnienie
mgr. Tomasza Nowackiego do przeprowadzenia w semestrze letnim roku akademickiego
2016/2017 wykładu „Elementy astronomii w geografii” (w wymiarze 24 godzin) na I roku niestacjonarnych studiów I stopnia. Rada Wydziału jednomyślnie udzieliła upoważnienia.
Prof. dr hab. J. Makowski zwrócił się do społeczności wydziałowej z prośbą o pomoc
finansową, przeznaczoną na rehabilitację długoletniego pracownika Wydziału – prof. dr. hab.
Joaquina Roberto Gonzaleza Martineza, który uległ wypadkowi w styczniu 2015 r. w Meksyku.
Zbiórka na ten cel będzie prowadzona do końca lutego br. w Portierni. Mgr J. Papis poinformowała, że w takich wyjątkowych sytuacjach zapomóg udziela Kasa Samopomocy NSZZ Solidarność. Prof. dr hab. M. Czerny, popierając prośbę o pomoc, wyraziła wdzięczność prof. dr. hab.
Joaquinowi Roberto Gonzalezowi Martinezowi za zaangażowanie w rozwój współpracy naukowej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z Meksykiem.
Ad 3.
Prof. dr hab. M. Jędrusik zaproponował wprowadzenie w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych następujących zmian:
– wykreślenie w § 17, ust. 4 zapisu dotyczącego opiniowania przez rady naukowe instytutów
wniosków o ogłoszenie konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich (z powodów merytorycznych, ponieważ organizacja prac badawczych i procesu dydaktycznego dokonywana
jest na poziomie Wydziału i zakładów, a nie instytutów) i zastąpienie go zapisem mówiącym
o zatwierdzaniu przez rady naukowe instytutów tematów prac magisterskich przygotowywanych w instytucie (ze względu na konieczność kontroli poprawności sformułowań tych tematów);
– powołanie Sekcji Umów i Zamówień Publicznych w § 30, p. 1, dotyczącym składu Administracji Wydziału;
– wykreślenie w § 31, p. 5 zapisu mówiącego o obsłudze administracyjnej doktorantów, którzy
wymienieni są w p. 1 tego paragrafu.
W dyskusji nad zaproponowanymi zmianami Regulaminu Wydziału głos zabrali: prof. dr
hab. P. Swianiewicz, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. E. Żmudzka.
Po zakończeniu dyskusji Dziekan zaproponował głosowanie nad wprowadzeniem w Regulaminie zapisu dotyczącego zatwierdzania przez rady naukowe instytutów tematów prac magisterskich przygotowywanych w instytucie.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 24; nie – 4; wstrzymuję
się – 10) uznała potrzebę wprowadzenia tego zapisu.
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Następnie prof. dr hab. Maciej Jędrusik zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem
o przyjęcie następujących zmian w Regulaminie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych:
1. § 17, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„zatwierdzanie tematów prac magisterskich przygotowywanych w instytucie”;
2. § 30, p. 1 otrzymuje brzmienie:
„W skład administracji Wydziału wchodzą:
1) Sekretariat Dziekana;
2) Dyrektor Administracyjny i jego zastępca;
3) Dziekanat do spraw Studenckich;
4) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;
5) Sekcja Obsługi Projektów;
6) Sekcja Umów i Zamówień Publicznych;
7) Sekcja Współpracy z Zagranicą;
8) Archiwum.”
3. w § 31, p. 5 skreśla się wyraz „i doktorantów”.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 31; nie – 1; wstrzymuję
się – 6) poparła wniosek o przyjęcie zgłoszonych zmian w Regulaminie. (załącznik nr 1 –
Uchwała nr 1/2017).
Ad 3.a.
Powołanie Sekcji Umów i Zamówień Publicznych zostało uchwalone w punkcie 3.
Ad 4.
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie likwidacji Pracowni
Przetwarzania Danych Geoinformatycznych, powołanej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych w 2005 r.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 39 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 38; nie – 0; wstrzymuję
się – 1) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 2 – Uchwała nr 2/2017).
Ad 5.
Dr S. Dudek-Mańkowska zwróciła się do Rady Wydziału z wnioskiem w sprawie utworzenia z dniem 1 marca 2017 r. Laboratorium Analiz Środowiskowych poprzez połączenie dotychczas istniejących na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych następujących jednostek:
Pracowni Sedymentologicznej, Pracowni Geochemii Krajobrazu oraz Laboratorium Geoekologicznego. Dotychczas istniejące jednostki: Pracownia Sedymentologiczna, Pracownia Geochemii Krajobrazu oraz Laboratorium Geoekologiczne ulegają likwidacji.
Prodziekan podkreśliła, że wnioskowana zmiana jest bardzo ważna ze względów organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyło 38 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję
się – 1) poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 3 – Uchwała nr 3/2017).
Ad 6.
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował o powołaniu na okres od 1 III 2017 r. do
28 II 2021 r. następujących kierowników zakładów oraz jednostek podlegających bezpośrednio
Dziekanowi:
Instytut Geografii Fizycznej:
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– Zakład Geoekologii – dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW;
– Zakład Geomorfologii – dr hab. Ewa Smolska, prof. UW;
– Zakład Hydrologii – dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW;
– Zakład Klimatologii – dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW;
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej:
– Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej – prof. dr hab. Andrzej Lisowski;
– Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji – prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk;
– Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej – prof. dr hab. Paweł Swianiewicz;
Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych:
– Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego – prof. dr hab. Mirosława Czerny;
– Zakład Geografii Regionalnej Świata – prof. dr hab. Maciej Jędrusik;
– Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych – dr hab. Marcin Solarz, prof. UW;
Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji – dr hab. Bogdan Zagajewski;
Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej – dr hab. Piotr Werner, prof. UW;
Laboratorium Analiz Środowiskowych – dr hab. Andrzej Harasimiuk.
Dziekan wyjaśnił, że zmiana Kierownika Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych wynika ze względów formalnych, a nowy kandydat został wyłoniony po konsultacjach
z pracownikami Zakładu.
Rada Wydziału przyjęła do akceptującej wiadomości informację o przedstawionych
przez Dziekana powołaniach funkcyjnych.
Ad 7.
Kierownik Studiów Doktoranckich WGSR – dr hab. U. Somorowska, prof. UW zgłosiła
wniosek o zatwierdzenie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla doktorantów – cudzoziemców studiujących na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na zasadach odpłatności
w roku akademickim 2017/2018. Proponowana opłata jednorazowa za odbywanie studiów doktoranckich wyniesie 200 Euro, a opłata za rok akademicki – 5000 Euro. Kierownik Studiów Doktoranckich wyjaśniła, że dotychczasowa stawka za rok akademicki (3000 Euro) była jedną
z najniższych na Uniwersytecie Warszawskim.
W dyskusji nad zaproponowaną wysokością opłat głos zabrali: prof. dr hab. M. Jędrusik,
prof. dr hab. M. Czerny, dr hab. U. Somorowska, prof. UW, prof. dr hab. A. Kowalczyk.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 51 osób uprawnionych wzięło udział 40 osób, Rada Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 0; wstrzymuję
się – 3) zatwierdziła zaproponowane stawki opłat. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 4/2017).
Ad 8.
Redaktor Naczelna czasopisma „Prace i Studia Geograficzne” – dr hab. M. Durydiwka
(pełniąca funkcję od 1 I br.) przedstawiła informację na temat nowych zasad funkcjonowania
czasopisma.
Skład Komitetu Redakcyjnego „Prac i Studiów Geograficznych” został rozszerzony
o nowych redaktorów tematycznych, natomiast skład Rady Naukowej nie uległ zmianie. Zgodnie z zaleceniem umiędzynarodowienia czynione są starania o włączenie do Rady Naukowej
reprezentantów ośrodków zagranicznych. Zmieniła się organizacja pracy Komitetu Redakcyjnego – za pozyskiwanie tekstów i ich skład naukowy odpowiedzialni są redaktorzy tematyczni.
Harmonogram prac na 2017 r. został ustalony na posiedzeniu w dniu 12 I. Wszystkie artykuły
są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. W czasopiśmie będą zamieszczane
teksty głównie w języku polskim, ale również w języku angielskim (zgodnie z zasadą umiędzynarodowienia). Pozyskiwanie autorów z ośrodków zagranicznych należy do zadań redaktorów
tematycznych. Planowana jest współpraca z recenzentami zagranicznymi. Czasopismo będzie
się ukazywać w wersji drukowanej i wersji elektronicznej. Trwają prace nad ostatecznym kształtem uaktualnionej i uzupełnionej strony internetowej czasopisma. Na stronie będą zamieszczane na bieżąco informacje dla autorów i recenzentów oraz nowo wydawane zeszyty (i sukcesywnie – numery archiwalne).
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Redaktor Naczelna „Prac i Studiów Geograficznych” zaprosiła do współpracy pracowników i doktorantów Wydziału.
W dyskusji nad przedstawioną informacją udział wzięli: prof. dr hab. P. Swianiewicz, dr
hab. M. Durydiwka, prof. dr hab. M. Jędrusik, dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW.
Na zakończenie dyskusji Dziekan życzył redakcji czasopisma wielu tekstów.
Ad 9.
Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Konkursu na Dyplom im. Eugeniusza Romera za najlepszą rozprawę doktorską z zakresu geografii – dr hab. U. Somorowska, prof. UW
poinformowała, że Zespół na posiedzeniu w dniu 16 I 2017 r. postanowił zarekomendować do
przedstawienia Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych PAN do Konkursu na Dyplom im.
Eugeniusza Romera rozprawę doktorską dr Katarzyny Biejat pt. „Morfodynamika wydm gwiaździstych w obszarach o bimodalnym reżimie wiatru”, obronioną na Wydziale Geografii i Studiów
Regionalnych w dniu 9 II 2016 r.
Przewodnicząca Zespołu przypomniała, że wniosek dwóch recenzentów o wyróżnienie
wymienionej rozprawy poparła Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na posiedzeniu
w dniu 23 II 2016 r. Wydziałowy Zespół ds. Konkursu podkreślił wysoki poziom naukowy rozprawy.
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 5 – Uchwała nr 5/2017).
Ad 10.
Koordynator ds. Strategii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – dr hab.
W. Dziemianowicz, prof. UW przekazał informację na temat przebiegu prac na rzecz Strategii.
Wdrażanie Strategii rozpoczęto od realizacji założeń dotyczących kształcenia. Przyspieszenie
dalszych prac nastąpi po zakończeniu parametrycznej oceny jednostki. Przedstawione zostanie
sprawozdanie z przebiegu procesu wdrażania Strategii.
Prof. dr hab. M. Jędrusik zapewnił, że po zakończeniu parametryzacji władze Wydziału
wdrożą punkty Strategii, które Koordynator przedstawił na początku listopada 2016 r. w wykazie
zagadnień do realizacji.
Ad 11.
Kierownik Biblioteki i Wydawnictw Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – mgr
B. Grzęda przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki i Wydawnictw WGSR w 2016 r.
(załącznik nr 6 – sprawozdanie).
Rada Wydziału przyjęła przedstawione sprawozdanie do akceptującej wiadomości.

Ad 12.
Zaproszeni na posiedzenie Rady Wydziału przedstawiciele działających na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych studenckich kół naukowych przedstawili sprawozdania z działalności w 2016 r.: Koła Naukowego Studentów Geografii (Kalina Kowalska), Koła Naukowego
EGEA Warszawa (Paulina Rurańska), Koła Naukowego Studentów Rozwoju Regionalnego
i Studiów Miejskich „Geospatia”(Kamil Konarzewski), Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji (Julian Podgórski), Koła Naukowego Geografii Politycznej i Geopolityki „POLIGEOS”
(Juliusz Zawłocki) (załącznik nr 7 – sprawozdania z działalności kół).
R. Trzciński poinformował o usprawiedliwionej nieobecności przedstawiciela Koła
Naukowego Gospodarki Przestrzennej „Spatium”.
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Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował za przedstawione sprawozdania oraz pogratulował studentom inicjatywy i osiągnięć. Dziekan zapewnił, że władze Wydziału w miarę możliwości będą wspierać działalność kół naukowych.
Rada Wydziału przyjęła sprawozdania do akceptującej wiadomości.
Ad 13.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zapewnił, że w sprawach zatrudnień na stanowiska oraz
przedłużania zatrudnień władze dziekańskie będą prowadzić racjonalną politykę kadrową,
uwzględniającą sytuację Wydziału oraz wkład kandydatów do wydziałowego dorobku. Jednocześnie władze będą reagować na bieżące potrzeby zakładów (np. konieczne zastępstwa).
Ad 13.1.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o upoważnienie
władz Wydziału do wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na stanowisko
asystenta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej na pełny etat od 1 X 2017 r.
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 6/2017).
Ad 13.2.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia dr Elżbiety
Rojan na stanowisku asystenta w Zakładzie Geomorfologii na pełnym etacie na podstawie
umowy o pracę na czas określony od 1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r. Prodziekan poinformował, że
w wyniku konkursu na to stanowisko kandydatura dr Elżbiety Rojan została zaopiniowana pozytywnie.
W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada
Wydziału większością głosów (tak – 40; nie – 0; wstrzymuję się – 2) poparła wniosek o zatrudnienie dr Elżbiety Rojan na stanowisku asystenta na pełnym etacie na podstawie umowy
o pracę na czas określony od 1 III 2017 r. do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 9 – Uchwała nr
7/2017).
Ad 13.3.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW przedstawił wniosek w sprawie zatrudnienia mgr. Pawła
Cywińskiego na stanowisku asystenta w Zakładzie Geografii Regionalnej Świata w wymiarze
1/2 etatu na podstawie umowy o pracę na czas określony od 18 II 2017 r. do 30 IX 2018 r.
W tajnym głosowaniu, w którym na 51 osób uprawnionych uczestniczyły 42 osoby, Rada
Wydziału większością głosów (tak – 37; nie – 2; wstrzymuję się – 3) poparła wniosek o zatrudnienie mgr. Pawła Cywińskiego na stanowisku asystenta w wymiarze 1/2 etatu na podstawie
umowy o pracę na czas określony od 18 II 2017 r. do 30 IX 2018 r. (załącznik nr 10 – Uchwała
nr 8/2017).
Ad 14.
Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 20 XII 2016 r. przyjęto bez poprawek.
Ad 15.
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M. Ciechanowicz w imieniu Samorządu Studentów podziękował za pomoc w organizacji wigilijnej aukcji charytatywnej oraz za liczny udział.
Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził uznanie Samorządowi za liczne inicjatywy łączące
społeczność wydziałową. Kolejną inicjatywą będzie udostępnianie gier planszowych studentom podczas przerw między zajęciami.
Dr hab. W. Dziemianowicz, prof. UW poruszył sprawę skutków zbliżającej się oceny
parametrycznej jednostek naukowych. Profesor, zwracając uwagę na różny stopień zaangażowania pracowników Wydziału w działalność publikacyjną, zaproponował realizowanie
wspólnych tematów badawczych i opartych na ich wynikach wspólnych publikacji.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że od wyników parametryzacji zależy byt niektórych
wydziałów, ponieważ władze rektorskie nie przewidują istnienia na Uniwersytecie Warszawskim jednostek z kategorią C. W przypadku kategorii B konieczne będzie wdrożenie
programu naprawczego. Dziekan, przyznając rację dr. hab. W. Dziemianowiczowi, prof.
UW, stwierdził, że wyznaczanie tematów badawczych i mobilizowanie pracowników do
publikowania jest głównym zadaniem kierowników zakładów. Tematyka badawcza poszczególnych jednostek zostanie zaprezentowana na marcowym posiedzeniu Rady W ydziału.
Prof. dr hab. A. Kowalczyk zwrócił uwagę na różną długość cyklu publikacyjnego wydawnictw naukowych.
Dr S. Dudek-Mańkowska podkreśliła, że zróżnicowany dorobek poszczególnych zakładów
można ocenić na podstawie: publikacji z listy A, wdrożeń, ekspertyz, organizowanych ko nferencji międzynarodowych. Poprawę sytuacji Wydziału można osiągnąć poprzez tworz enie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, ale tegoroczna parametryzacja oparta jest
na dotychczasowych kryteriach.
M. Osiński poinformował, że wybory przedstawicieli studentów do Senatu UW zostały unieważnione przez Uczelnianą Komisję Wyborczą z powodu braku quorum.
M. Ciechanowicz poinformował, że Samorząd Studentów zamieszcza na stronie
internetowej w języku angielskim opisy wydarzeń wydziałowych w celu włączenia w t e wydarzenia studentów programu Erasmus. Osoby prowadzące zajęcia dla tych studentów
proszone są o podanie adresów poczty elektronicznej.
Pełnomocnik Dziekana ds. Parametryzacji – dr hab. B. Zagajewski wyjaśnił sposób wypełniania Polskiej Bibliografii Naukowej (zwracając szczególną uwagę na prawidłowe podawanie afiliacji i daty publikacji) oraz wygenerowania raportu publikacyjnego.
Prof. dr hab. P. Swianiewicz zwrócił uwagę na pojawiające się przypadki niemożności zatwierdzenia niektórych publikacji.
Pełnomocnik wyjaśnił, że każda zmiana w systemie wymaga zatwierdzenia przez Wydziałowego Administratora – dr S. Dudek-Mańkowską.

SEKRETARZ

DZIEKAN

(Mgr Elżbieta Błażek)

(Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)
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