PROTOKÓŁ
nr WGSR–0070–3/2017
posiedzenia Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
w dniu 28 marca 2017 r.

PORZĄDEK OBRAD
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Informacje Zespołu Dziekańskiego i sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu
22 III 2017 r.
3. Uchwała w sprawie nadania Medalu im. Jerzego Kondrackiego prof. dr. hab. Jerzemu
Makowskiemu i prof. dr. hab. Wiaczesławowi Andrejczukowi (ref. prof. dr hab. A. Richling)
4. Uchwała w sprawie poparcia wniosku o przyznanie dr. Adamowi Gendźwiłłowi stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (ref. prof. dr hab.
M. Jędrusik)
5. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
Geografia (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska)
6. Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku
Gospodarka przestrzenna (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska)
7. Uchwała w sprawie przyznania dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem mgr Martynie
Kopcińskiej (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska)
8. Informacja na temat działalności zakładów i pracowni Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w latach 2013-2016 (ref. kierownicy jednostek)
9. Informacja na temat aktywności grantowej pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (ref. mgr A. Kępczyńska)
10. Informacja na temat prac nad parametryzacją Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
(ref. dr hab. B. Zagajewski i dr S. Dudek-Mańkowska)
11. Sprawy stopni naukowych:
11.1. Uchwała w sprawie nadania mgr Adrianie Marcinkowskiej-Ochtyrze stopnia naukowego
doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (ref. dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW)
11.2. Uchwała w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Abd Alsalamowi Mailowi,
wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik i dr hab. U. Somorowska, prof. UW)
11.3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr. Abd
Alsalama Maila w języku angielskim (ref. prof. dr hab. M. Jędrusik)
11.4. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Edwina
Raczko i powołania komisji do przeprowadzania egzaminów doktorskich (ref. prof. dr
hab. M. Jędrusik i dr hab. B. Zagajewski)
12. Sprawy osobowe (ref. dr hab. M. Solarz, prof. UW):
12.1. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta w zakresie klimatologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny
etat na czas nieokreślony
12.2. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko asystenta w zakresie geomorfologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r.
12.3. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko asystenta w zakresie hydrologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny
etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r.
12.4. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko starszego wykładowcy w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii
Fizycznej na pełny etat na czas nieokreślony

12.5. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko starszego wykładowcy w zakresie geografii (specjalność geoinformatyka)
w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej na pełny etat na czas nieokreślony
12.6. Uchwała w sprawie wystąpienia do Rektora UW o zgodę na ogłoszenie konkursu na
stanowisko adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych na pełny etat na czas nieokreślony
12.7. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowych ds. zatrudnienia na stanowiskach: adiunkta w zakresie klimatologii, asystenta w zakresie geomorfologii, asystenta
w zakresie hydrologii, starszego wykładowcy w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej
12.8. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku
starszego wykładowcy w zakresie geografii (specjalność geoinformatyka) w Pracowni
Systemów Informacji Przestrzennej
12.9. Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku
adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Studiów Regionalnych i
Globalnych
13. Przyjęcie protokołu posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28 II 2017 r.
14. Sprawy bieżące
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Posiedzeniu Rady Wydziału przewodniczył Dziekan – prof. dr hab. M. Jędrusik.

Ad 1.
Dziekan zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 6.a:
„Uchwała w sprawie przyjęcia uzupełnionej i skorygowanej tabeli opłat za usługi edukacyjne dla
studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na studiach stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach Geografia i Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2017/2018 (ref. dr M. Korotaj-Kokoszczyńska)”;
Rada Wydziału jednomyślnie przyjęła porządek obrad z zaproponowanym uzupełnieniem.
Ad 2.
Dziekan powitał nowego przedstawiciela Samorządu Studentów w Radzie Wydziału
– Krzysztofa Piaseckiego, wybranego w wyborach uzupełniających, przeprowadzonych
w dniu 2 III br.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podziękował zaproszonej na posiedzenie Rady Wydziału
mgr Marcie Piaseckiej za długoletnie pełnienie funkcji Dyrektora Administracyjnego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych i realizację wielu przedsięwzięć na rzecz Wydziału. Do podziękowań przyłączyli się: dr hab. I. Łęcka, M. Osiński, dr hab. A. Magnuszewski,
prof. UW, prof. dr hab. A. Lisowski. Mgr M. Piasecka podziękowała za współpracę wł adzom dziekańskim, pracownikom i studentom.
Dziekan podał do wiadomości, że w dniu 26 III br. w Półmaratonie Warszawskim
w klasyfikacji wykładowców akademickich I miejsce zajęła dr Iwona Szumacher, a II mie jsce – dr Magdalena Mostowska.
Dziekan zakomunikował, że dr Mirosław Grochowski został Pełnomocnikiem Rektora UW ds. Współpracy z Warszawą.
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że powołał dr Izabelę Gołębiowską na Zastępcę Redaktora Naczelnego „Miscellanea Geographica – Regional Studies on
Development”, a do Rady Naukowej czasopisma został zaproszony prof. Frank Nierzwicki
z Indiana University w Bloomington. Czynione są starania o złożenie w 2018 r. aplikacji
czasopisma na listę ISI. Główną barierą złożenia wniosku aplikacyjnego jest niewystarcz ająca liczba cytowań w artykułach ukazujących się w czasopismach z listy A. Dziekan
zwrócił się z prośbą do osób publikujących w tych czasopismach o zamieszczanie w te kstach odniesień do „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”, jak
czynią to regularnie pracownicy Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji. Zdaniem władz dziekańskich starania o aplikację wymagają dużego nakładu pr acy redakcji
i wkładu pracowników Wydziału, ale są konieczne ze względu na dążenie do podwyższenia kategorii naukowej jednostki.
Prof. dr hab. M. Jędrusik podał do wiadomości, że w dniach 17-18 XI br. na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych odbędzie się Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych, połączona z obchodami 40-lecia Wydziału pod hasłem „Spojrzenie na Ziemię – 40 lat
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych”. Powołany został Komitet Organizacyjny w składzie: prof. dr hab. Maciej Jędrusik, prof. dr hab. Andrzej Lisowski, prof. dr hab. Jerzy Makowski,
dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW, dr hab. Bogdan Zagajewski, dr hab. Marcin Solarz, prof. UW,
dr Sylwia Dudek-Mańkowska, dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska, mgr Kinga Rucińska, dr Paulina
Pokojska (sekretarz konferencji). W najbliższym czasie Komitet roześle pierwszy komunikat,
dotyczący programu uroczystości.
Dziekan powiadomił, że Rektor UW przyzna dwóm pracownikom Wydziału zwiększenie
wynagrodzenia w 2017 r. za dokonania naukowo-badawcze (głównie publikacje na liście A
i kierowanie grantami badawczymi). Nazwiska kandydatów do wyróżnienia zostaną podane na
następnym posiedzeniu Rady Wydziału.
Prof. dr hab. M. Jędrusik poinformował, że w dniu 29 III br. odbędą się obrady Małego Senatu UW, poświęcone głównie sprawom finansowym (algorytmowi podziału dotacji
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budżetowej) i założeniom polityki kadrowej Uczelni. Dziekan podkreślił, że tegoroczna dotacja budżetowa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (przeznaczana głównie na
wynagrodzenia) będzie mniejsza od ubiegłorocznej o 3% (czyli ok. 150 tys. zł), co wynika
z kategorii naukowej B. Konieczne jest zatem podjęcie przez władze Wydziału dość radykalnych działań, zmierzających do: znaczącego ograniczenia zatrudniania nowych pr acowników, rygorystycznego przestrzegania terminów rotacji, zmniejszenia liczby godzin
nadliczbowych (ich obecny koszt wynosi 300 tys. zł), uzyskania wyższej kategorii nauk owej (m.in. poprzez zwiększenie liczby publikacji w wysoko punktowanych czasop ismach).
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Senatu UW w dniu
22 III 2017 r. Głównym punktem obrad była dyskusja nad założeniami reformy systemu nauki
i szkolnictwa wyższego. Wnioski z prezentacji publicznych trzech projektów nowej Ustawy
przedstawił zaproszony na posiedzenie Senatu Przewodniczący Rady Narodowego Kongresu
Nauki – prof. dr hab. Jarosław Górniak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym założeniem
projektów jest inwentaryzacja pomysłów i problemów środowiska oraz włączenie nauki w obieg
międzynarodowy. Dyskusja na forum Narodowego Kongresu Nauki nad kluczowymi problemami dotyczyła: ustroju i autonomii uczelni (zmniejszenie roli Senatu i rad wydziałów), habilitacji
(element kariery naukowej, ale poddany większej kontroli centralnej), klasyfikacji dyscyplin naukowych (zmiana na rzecz obszarów nauki), ścieżki dydaktycznej (zgłaszane pomysły będą dyskutowane na dwóch posiedzeniach Kongresu w czerwcu br. na Uniwersytecie Warszawskim).
Dr S. Dudek-Mańkowska przekazała następujące informacje:
– Kolegium Dziekańskie pozytywnie zaopiniowało 2 wnioski o dofinansowanie z Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego i zachęcała do składania dalszych wniosków w kolejnych naborach;
– Wydział Geografii i Studiów Regionalnych podpisał porozumienie o współpracy z Urzędem
Statystycznym w Warszawie;
– zakończone zostało opracowanie bibliografii prac z zakresu geografii ludności i osadnictwa.
Prodziekan podziękowała za przygotowanie sprawozdań z wykorzystania środków przyznanych w 2016 r. na realizację badań statutowych (BST i DSM). Władze dziekańskie planują
ogłoszenie w najbliższym czasie konkursu na podział nowych środków BST i DSM. Umożliwi to
dokonanie podziału przed wakacjami.
Dr S. Dudek-Mańkowska nawiązała do trudnej sytuacji finansowej Wydziału, wymagającej dużej mobilizacji i dyscypliny..
Prodziekan, odnosząc się planowanych zajęć terenowych w Murzynowie, zakomunikowała, że do początku lata nie uda się przeprowadzić remontu nowego budynku Mazowieckiego
Ośrodka Geograficznego. Obecnie trwają prace nad kosztorysem remontu. Wobec braku środków własnych Wydział będzie ubiegać się o przyznanie dotacji celowej. Pewne rozwiązania
w tej sprawie zostaną zaproponowane na następnym posiedzeniu Rady Wydziału.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW nawiązał do rozesłanej przez mgr. J. Skrzypczuka informacji
na temat możliwości rozwoju współpracy polsko-norweskiej i polsko-francuskiej. Prodziekan
zwrócił się do osób zainteresowanych z prośbą o zgłoszenia w podanych terminach.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że 78% studentów Wydziału Geografii
i Studiów Regionalnych zakończyło zimową sesję egzaminacyjną (w pierwszym lub drugim terminie) bez żadnego warunku. Na algorytm dotacji budżetowej wpływa liczba studentów. Obecnie na Wydziale studiuje 765 osób.
Prodziekan podziękowała pracownikom za pomoc w rozwiązaniu w uzasadnionych
przypadkach indywidualnych problemów części studentów poprzez umożliwienie im zaliczenia
ćwiczeń w sesji poprawkowej.
Prodziekan przypomniała studentom, że o uzyskanym zwolnieniu lekarskim należy poinformować prowadzącego zajęcia lub egzaminatora oraz dostarczyć je do Dziekanatu.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zakomunikowała, że od roku akademickiego 2017/2018
w ofercie dydaktycznej Szkoły Języków Obcych pojawiły się lektoraty z języka angielskiego,
dedykowane najlepszym studentom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, którzy chcą
poszerzyć znajomość języka i zdać egzamin na poziomie B2 lub C. Na razie planowane są
2 grupy, a w przypadku większego zainteresowania mogą zostać uruchomione kolejne.
Prodziekan zwróciła się do pracowników z prośbą o promowanie bardzo dobrych studentów, w miarę dostępnych możliwości.
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Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przypomniała, że nie ma możliwości wznowienia studiów
na czas egzaminu dyplomowego, ale istnieje możliwość przedłużenia terminu złożenia pracy
dyplomowej lub powtarzania etapu studiów. Prodziekan zaapelowała do opiekunów o sprawdzenie w Dziekanacie, czy osoby chcące zdać egzamin dyplomowy znajdują się na liście studentów. Egzaminy dyplomowe (zwłaszcza licencjackie) w pierwszym terminie odbędą się do
29 VII br. Wrześniowy termin egzaminów licencjackich przewidziany jest głównie dla osób
z poprawkami. Zgodnie z zasadami studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych
pracę dyplomową należy złożyć na 2 tygodnie przed terminem egzaminu dyplomowego. Przy
składaniu prac należy wziąć pod uwagę, że opiekunowie mogą mieć w tym czasie inne obowiązki, np. prowadzenie zajęć terenowych.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska podkreśliła, że w związku z koniecznością dążenia do likwidacji nadgodzin dokonała analizy obciążeń dydaktycznych realizowanych w roku akademickim 2016/2017. Szczegółowo sprawdzone zostanie także wpisane do systemu SUPP-ort pensum planowane na rok akademicki 2017/2018. Zgodnie z uchwałą Senatu UW dopuszczalne
jest obciążenie 210 + 53 godziny lub 360 + 180 godzin. Prodziekan (w porozumieniu z kierownikami specjalności i kierownikami zakładów) będzie weryfikować większe od dopuszczalnego
nadpensum oraz nierównomierne obciążenia pracowników w zakładach i instytutach. Prodziekan przypomniała o konieczności pilnego uzupełnienia w systemie SUPP-ort nieobsadzonych
na rok 2017/2018 zajęć. Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zwróciła także uwagę na konieczność
bardzo rygorystycznego przestrzegania liczebności grup na zajęciach do wyboru. Do uruchomienia grupy niezbędne jest wypełnienie dolnego limitu. Studenci i przedstawiciele kierunku
Gospodarka przestrzenna wystąpili z przyjętą przez władze dziekańskie inicjatywą otwarcia dla
innych specjalności części zajęć specjalnościowych do wyboru na studiach II stopnia. Ponadto
kierownicy specjalności zostaną poproszeni o rozważenie możliwości otwierania niektórych wykładów co 2 lata. Prodziekan podkreśliła, że wszelkie podjęte oszczędności nie mogą odbywać
się kosztem procesu dydaktycznego.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska poinformowała, że kończą się indywidualne prace nad dostosowaniem programów specjalności na studiach II stopnia do profilu ogólnoakademickiego.
W przyszłym miesiącu zebrane materiały zostaną przekazane do konsultacji i przeanalizowane
na posiedzeniu Komisji Dydaktycznej.
Mgr K. Rucińska podała do wiadomości, że w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym została przeprowadzona inwentaryzacja budowlano-konstrukcyjna nowego budynku dydaktycznego. Prof. dr hab. M. Jędrusik podkreślił, że władze dziekańskie są zdeterminowane, aby budynek doprowadzić do użytku mimo ograniczeń proceduralnych, czasowych i finansowych. Podjęte zostaną starania, aby MOG funkcjonował i przynosił zyski.

Ad 3.
Przewodniczący Kapituły Medalu im. Jerzego Kondrackiego – prof. dr hab. A. Richling
poinformował, że na posiedzeniu w dniu 20 II 2017 r. Kapituła wysunęła 2 kandydatury do
Medalu – prof. dr. hab. Jerzego Makowskiego (WGSR UW) i prof. dr. hab. Wiaczesława
Andrejczuka (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej).
Przewodniczący Kapituły przedstawił sylwetki kandydatów do wyróżnienia, podkreślając
zasługi prof. dr. hab. J. Makowskiego dla Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz rozwoju współpracy międzynarodowej) oraz aktywność publikacyjną i konferencyjną prof. dr. hab. W. Andrejczuka.
W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyły 42 osoby, Rada
Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 1) nadała prof. dr. hab.
Jerzemu Makowskiemu Medal im. Jerzego Kondrackiego.
W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyły 42 osoby, Rada
Wydziału większością głosów (tak – 35; nie – 1; wstrzymuję się – 5; głos nieważny – 1) nadała
prof. dr. hab. Wiaczesławowi Andrejczukowi Medal im. Jerzego Kondrackiego.
(załącznik nr 1 – Uchwała nr 24/2017).
Ad 4.
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Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie przyznania dr. Adamowi
Gendźwiłłowi stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych
naukowców (załącznik nr 2 – opinia o kandydacie do stypendium).
W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyły 42 osoby, Rada
Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła przedstawiony wniosek.
(załącznik nr 3 – Uchwała nr 25/2017).
Ad 5.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia od roku akademickiego 2017/2018 zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Geografia.
Zmiany uzyskały akceptację Samorządu Studentów.
Prodziekan poinformowała, że na I roku w semestrze zimowym zmiany dotyczą: zmniejszenia wymiaru przedmiotu „Podstawy ekonomii” do 30 godzin wykładu (nie będzie 15 godzin
ćwiczeń) i liczby punktów ECTS z 3 do 2; zmniejszenia liczby punktów ECTS przedmiotu „Kartografia i topografia” z 5 do 4; dodania do puli przedmiotów obowiązkowych (na prośbę studentów) nowego przedmiotu „Geografia usług” w wymiarze 30 godzin konwersatorium i 2 punktów
ECTS. Na III roku w semestrze zimowym proponowane jest (po konsultacjach z Prorektor UW
ds. Studentów i Jakości Kształcenia) dodanie do puli przedmiotów obowiązkowych nowego
przedmiotu „Geografia współczesnego świata” w wymiarze 30 godzin konwersatorium i 2 punktów ECTS. W związku z tym zostanie zmniejszona z 4 do 3 liczba punktów ECTS, przypisanych
do przedmiotów: „GIS w geografii fizycznej” i „Oceny oddziaływania na środowisko” (na specjalności Geografia fizyczna stosowana), „Kształtowanie ładu przestrzennego” i „Zachowania przestrzenne” (na specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana), „Geostatystyka”
i „Projektowanie i użytkowanie map tematycznych” (na specjalności Geoinformatyka). Ponadto
na specjalności Geoinformatyka w przypadku przedmiotu „Systemy odniesień przestrzennych”
proponowana jest zmiana z 30 godzin konwersatorium na 15 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń.
Prodziekan podkreśliła, że zaproponowane zmiany w programie studiów nie spowodują
zmian kierunkowych efektów kształcenia.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się –
2) przyjęła zaproponowane zmiany. (załącznik nr 4 – Uchwała nr 26/2017).

Ad 6.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek w sprawie przyjęcia od roku akademickiego 2017/2018 zmian w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna. Zmiany zostały zaakceptowane przez Samorząd Studentów.
Prodziekan podała do wiadomości, że zmiany dotyczą kolejności przedmiotów na I roku
– przeniesienia przedmiotu „Teoria lokalizacji działalności gospodarczej” z semestru zimowego
na letni, a przedmiotu „Przyrodnicze podstawy gospodarowania” z semestru letniego na zimowy. Liczba punktów ECTS pozostanie niezmieniona.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 43; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
przyjęła zaproponowane zmiany. (załącznik nr 5 – Uchwała nr 27/2017).
Ad 6.a.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska zgłosiła wniosek w sprawie przyjęcia uzupełnionej i skorygowanej tabeli opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunkach
Geografia i Gospodarka przestrzenna na rok akademicki 2017/2018 (załącznik nr 6 – tabela
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opłat). Prodziekan poinformowała, że tabela opłat została pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Studentów.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyło 41 osób, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 41; nie – 0; wstrzymuję się – 0) przyjęła zaproponowaną tabelę opłat. (załącznik nr 7 – Uchwała nr 28/2017).
Ad 7.
Dr M. Korotaj-Kokoszczyńska przedstawiła wniosek o przyznanie dyplomu magisterskiego z wyróżnieniem mgr Martynie Kopcińskiej (z kierunku Gospodarka przestrzenna).
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 43 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 43; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 8 – Uchwała nr 29/2017).
Ad 8.
Prof. dr. hab. M. Jędrusik poinformował, że wprowadzony do porządku obrad punkt poświęcony prezentacji działalności jednostek wydziałowych w latach 2013-2016 wynika z dyskusji nad Strategią Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych i ma na celu zapoznanie społeczności wydziałowej z dorobkiem poszczególnych zakładów i pracowni. Zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią, kierownicy jednostek w swoich wystąpieniach (w kolejności wynikającej z liczebności stanu osobowego – od jednostek największych do najmniejszych) zaprezentują: rozwój
kadry w okresie sprawozdawczym, główne tematy badawcze, najważniejsze osiągnięcia w zakresie publikacji, projektów badawczych, aktywności konferencyjnej, współpracy międzynarodowej i krajowej.
Kierownicy zaprezentowali następujące jednostki:
– Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji (dr hab. Bogdan Zagajewski),
– Zakład Geoekologii (dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW),
– Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej (dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW – w zastępstwie nieobecnego Kierownika Zakładu – prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza),
– Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej (prof. dr hab. Andrzej Lisowski),
– Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego (prof. dr hab. Mirosława Czerny),
– Zakład Geomorfologii (dr hab. Ewa Smolska, prof. UW),
– Zakład Klimatologii (dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW),
– Zakład Geografii Regionalnej Świata (prof. dr hab. Maciej Jędrusik),
– Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych (dr hab. Marcin Solarz, prof. UW),
– Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji (prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk),
– Zakład Hydrologii (dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW),
– Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej (dr hab. Piotr Werner, prof. UW),
– Mazowiecki Ośrodek Geograficzny (dr Bożena Kicińska).
Podsumowując przedstawione informacje, Dziekan podkreślił, że w okresie sprawozdawczym największy wkład w dorobek publikacyjny (zwłaszcza w zakresie liczby publikacji na
liście ISI) i grantowy Wydziału wniosły 2 jednostki – Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji oraz Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej.
Ad 9.
Zaproszona na posiedzenie Rady Wydziału Kierownik Sekcji Obsługi Projektów – mgr
Aleksandra Kępczyńska przekazała informację na temat aktywności pracowników Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych w zakresie aplikowania o granty.
Wszystkie wnioski złożone do Narodowego Centrum Nauki w poprzedniej edycji konkursowej (do 15 XII 2016 r.) przeszły ocenę formalną i są na pierwszym etapie oceny merytorycznej. W ostatniej edycji (do 22 III br.), dotyczącej głównie konkursów dla młodych doktorów, nie
złożono żadnych wniosków z Wydziału. W marcu br. zgłoszony został natomiast wniosek do
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międzynarodowego konsorcjum w ramach konkursu Fuga, przygotowany przez zespół w składzie: dr Mirosław Grochowski, dr Sylwia Dudek-Mańkowska, mgr Jerzy Lechnio, dr Ewa Malinowska, dr Maciej Lenartowicz. Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na konkurs
Mobilność + skierowano jeden wniosek, a następny zostanie złożony do końca marca.
Mgr A. Kępczyńska zachęcała do składania wniosków na konkursy ogłoszone przez
NCN – Opus i Preludium (nabór do 16 VI br.) i zapewniła o pomocy Sekcji Obsługi Projektów,
prosząc o zgłaszanie tych wniosków do SOP do 5 VI. Od 1 III br. zespół Sekcji zasiliła (w wymiarze 1/4 etatu) trzecia osoba – inż. Ewa Mierzwiak.
Kierownik SOP zachęcała także do aplikowania o granty na pojedyncze działania naukowe w konkursie NCN Miniatura (w wysokości 5-50 tys. zł; nabór wniosków w trybie ciągłym od
3 IV br.) oraz o minigranty przyznawane przez Rektora UW (do 5 tys. zł). Jeden minigrant Wydział już uzyskał.
Mgr A. Kępczyńska poinformowała, że zespół prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza rozpoczyna 1 V br. realizację projektu w ramach programu Horyzont 2020, a zespół dr. hab. Bogdana
Zagajewskiego – 1 VI realizację projektu w ramach międzynarodowego konsorcjum.
Kierownik SOP zachęcała do dalszego rozwijania międzynarodowej współpracy badawczej, w tym do zgłaszania wniosków o realizację projektu polsko-norweskiego, przedstawionego
w rozesłanej pracownikom informacji.

Ad 10.
Prof. dr hab. M. Jędrusik wyraził wdzięczność dr Sylwii Dudek-Mańkowskiej i dr. hab.
Bogdanowi Zagajewskiemu za ogromny wkład pracy w przygotowanie ankiety oceny parametrycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.
Dr S. Dudek-Mańkowska dokonała prezentacji podsumowania danych parametrycznych
wprowadzonych do ankiety jednostki. Dużym wyzwaniem było określenie liczby N na podstawie
zatrudnienia przy realizacji badań naukowych i prac rozwojowych w latach 2013-2016. Liczbę
publikacji i monografii naukowych (mogących stanowić do 10%) wykazano na podstawie algorytmu: 3N – 2N0. Prodziekan podziękowała pracownikom za uzupełnienie informacji w Polskiej
Bibliografii Naukowej, z której dokonano migracji danych do systemu POLON.
W dalszej części prezentacji podsumowania ankiety przedstawiony został: rozwój kadry
naukowej w okresie sprawozdawczym, mobilność naukowców, projekty międzynarodowe i krajowe (ogółem 36), członkostwo w zagranicznych organizacjach, praktyczne efekty badań naukowych, wydawane czasopisma, wdrożenia, aplikacje.
Dr S. Dudek-Mańkowska poinformowała, że obecnie trwają prace nad wyborem 10 najważniejszych osiągnięć Wydziału (naukowych, konferencyjnych), wyróżniających jednostkę na
tle Grupy Wspólnej Oceny. Prodziekan zapowiedziała, że władze dziekańskie będą zbierać na
bieżąco karty aplikacji produktów (m.in. prac dyplomowych wykorzystywanych np. przez jednostki samorządu terytorialnego) i poprosiła pracowników o współpracę w tym zakresie.
Dziekan podał do wiadomości, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedłużyło termin składania ankiet oceny parametrycznej do 21 IV br.
Dr hab. B. Zagajewski omówił napotykane podczas prac nad parametryzacją problemy,
związane m.in. z migracją informacji z systemu PBN do systemu POLON. Problemy te dotyczyły np. publikacji, których współautorami były osoby nie zaliczone do liczby N (doktoranci, studenci) albo osoby zmieniające w okresie sprawozdawczym nazwisko. Prof. dr hab. M. Jędrusik
dodał, że problemy dotyczyły także publikacji emerytowanych pracowników Wydziału, którzy nie
figurowali w systemie PBN. Na zakończenie Dziekan podziękował wszystkim autorom, dzięki
którym Wydział uzyskał dobry wynik publikacyjny.
Prof. dr hab. M. Jędrusik dodał, że dotychczas nie wiadomo, czy Wydział będzie oceniany z jednostkami wyłącznie geograficznymi, co byłoby korzystne.
Ad 11.1.
Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW przedstawił Radzie Wydziału wniosek Komisji ds.
przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej o nadanie mgr Adrianie Marcinkowskiej8

Ochtyrze stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii (załącznik nr 9 – wniosek Komisji). Przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr Adriany Marcinkowskiej-Ochtyry pt. „Ocena
przydatności obrazów hiperspektralnych APEX oraz maszyn wektorów nośnych (SVM) do klasyfikacji roślinności subalpejskiej i alpejskiej Karkonoszy” i dopuszczenie do publicznej obrony
nastąpiło na posiedzeniu Komisji ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej
w dniu 9 II 2017 r. Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 28 II 2017 r. przed Komisją
ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Obrona została oceniona pozytywnie
i przyjęta jednogłośnie.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 24 członków Rady Wydziału (spośród
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wypowiedziała się za nadaniem mgr Adrianie Marcinkowskiej-Ochtyrze stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. (załącznik nr 10 – Uchwała nr 30/2017).

Ad 11.2.
Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się do opiekuna rozprawy doktorskiej – dr hab. Urszuli
Somorowskiej, prof. UW o przedstawienie wniosku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
mgr. Abd Alsalamowi Mailowi na temat „Assessment of Drought Conditions and their Impacts
on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq”.
Dr hab. U. Somorowska, prof. UW przedstawiła wniosek, uzasadniony pozytywną oceną
stopnia zaawansowania przygotowywanej przez mgr. Abd Alsalama Maila rozprawy.
W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, Rada
Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wszcząć przewód
doktorski mgr. Abd Alsalamowi Mailowi na temat „Assessment of Drought Conditions and their
Impacts on the Environment of the Udhaim River Basin, Iraq”.
Prof. dr hab. M. Jędrusik przedstawił wniosek w sprawie wyznaczenia promotora rozprawy doktorskiej i powołania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w przewodzie doktorskim mgr. Abd Alsalama Maila.
W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, Rada
Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) postanowiła wyznaczyć dr hab.
Urszulę Somorowską, prof. UW na promotora rozprawy doktorskiej.
W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, Rada
Wydziału większością głosów (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się – 1) powołała prof. dr. hab.
Andrzeja Lisowskiego na przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
(załącznik nr 11 – Uchwała nr 31/2017).
Ad 11.3.
Prof. dr hab. M. Jędrusik zgłosił wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy
doktorskiej mgr. Abd Alsalama Maila w języku angielskim.
W tajnym głosowaniu, w którym na 29 osób uprawnionych uczestniczyło 25 osób, Rada
Wydziału jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) poparła zgłoszony wniosek. (załącznik nr 12 – Uchwała nr 32/2017).
Ad 11.4.
Prof. dr hab. M. Jędrusik zwrócił się z prośbą do promotora – dr. hab. Bogdana Zagajewskiego o przedstawienie opinii na temat rozprawy doktorskiej mgr. Edwina Raczko pt. „Zastosowanie danych hiperspektralnych i sztucznych sieci neuronowych do klasyfikacji gatunków
drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego”.
Promotor zapoznał Radę Wydziału z pozytywną opinią o ukończonej rozprawie.
Na prośbę prof. dr. hab. M. Jędrusika dr hab. B. Zagajewski przedstawił wniosek w
sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Edwina Raczko. Promotor poin9

formował, że Komisja ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej zaproponowała
na recenzentów: prof. dr. hab. Bronisława Wojtunia (Uniwersytet Wrocławski) i dr. hab. inż. Piotra Wężyka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).
Dr hab. B. Zagajewski omówił sylwetki kandydatów na recenzentów.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 25 członków Rady Wydziału (spośród
29 uprawnionych do głosowania), Rada jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się – 0) wyznaczyła prof. dr. hab. Bronisława Wojtunia na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Edwina
Raczko.
W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyło 25 członków Rady Wydziału (spośród
29 uprawnionych do głosowania), Rada większością głosów (tak – 24; nie – 0; wstrzymuję się –
1) wyznaczyła dr. hab. inż. Piotra Wężyka na recenzenta rozprawy doktorskiej mgr. Edwina
Raczko.
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (tak – 25; nie – 0; wstrzymuję się –
0) powołała komisję do przeprowadzania egzaminów doktorskich, w skład której wchodzą następujące osoby:
1. dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – przewodnicząca,
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW,
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski,
4. dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW.
Dziekan zgłosił propozycję, aby przyjęcie rozprawy doktorskiej mgr. Edwina Raczko,
dopuszczenie do obrony oraz obrona były prowadzone przed Komisją ds. przewodów doktorskich z zakresu geografii fizycznej. Rada Wydziału jednomyślnie propozycję zaakceptowała.
(załącznik nr 13 – Uchwała nr 33/2017).

Ad 12.1.
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
adiunkta w zakresie klimatologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas nieokreślony.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 14 – Uchwała nr 34/2017).
Ad 12.2.
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 geomorfologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas określony od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 15 – Uchwała nr 35/2017).
Ad 12.3.
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 hydrologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na czas określony
od 1 X 2017 r. do 30 IX 2018 r.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 16 – Uchwała nr 36/2017).
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Ad 12.4.
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
starszego wykładowcy w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej na pełny etat na
czas nieokreślony.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału większością głosów (tak – 41; nie – 1; wstrzymuję się –
0) poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 17 – Uchwała nr 37/2017).

Ad 12.5.
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
starszego wykładowcy w zakresie geografii (specjalność geoinformatyka) w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej na pełny etat na czas nieokreślony.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 18 – Uchwała nr 38/2017).
Ad 12.6.
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
adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych
na pełny etat na czas nieokreślony.
W zarządzonym przez Dziekana głosowaniu jawnym, w którym na 52 osoby uprawnione
uczestniczyły 42 osoby, Rada Wydziału jednogłośnie (tak – 42; nie – 0; wstrzymuję się – 0)
poparła przedstawiony wniosek. (załącznik nr 19 – Uchwała nr 39/2017).
Ad 12.7.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie
Komisji Konkursowych ds. zatrudnienia na stanowiskach: adiunkta w zakresie klimatologii, asystenta w zakresie geomorfologii, asystenta w zakresie hydrologii, starszego wykładowcy w zakresie geoekologii w Instytucie Geografii Fizycznej.
Prodziekan zaproponował następujący jednakowy skład Komisji Konkursowych:
1. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW – przewodnicząca,
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW,
3. dr hab. Irena Tsermegas,
4. dr hab. Maciej Dąbski,
5. dr Alina Gerlée.
W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 41 osób, Rada
Wydziału powołała Komisje Konkursowe w następującym składzie:
tak
nie
wstrzymuję się
1. dr hab. Elwira Żmudzka, prof. UW (przewodnicząca)
40
1
0
2. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW
41
0
0
3. dr hab. Irena Tsermegas
40
1
0
4. dr hab. Maciej Dąbski
39
1
1
5. dr Alina Gerlée
41
0
0
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(załącznik nr 20 – Uchwała nr 40/2017).

Ad 12.8.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie
Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w zakresie geografii (specjalność geoinformatyka) w Pracowni Systemów Informacji Przestrzennej.
Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej:
1. dr hab. Piotr Werner, prof. UW – przewodniczący,
2. dr hab. Bogdan Zagajewski,
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW,
4. dr Anna Jarocińska,
5. dr Izabela Gołębiowska.
W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 41 osób, Rada
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie:
tak
nie
wstrzymuję się
1. dr hab. Piotr Werner, prof. UW (przewodniczący)
41
0
0
2. dr hab. Bogdan Zagajewski
41
0
0
3. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW
41
0
0
4. dr Anna Jarocińska
41
0
0
5. dr Izabela Gołębiowska
40
0
1
(załącznik nr 21 – Uchwała nr 41/2017).
Ad 12.9.
Dr hab. M. Solarz, prof. UW zwrócił się do Rady Wydziału z wnioskiem o powołanie
Komisji Konkursowej ds. zatrudnienia na stanowisku adiunkta w zakresie gospodarki przestrzennej w Instytucie Studiów Regionalnych i Globalnych.
Prodziekan zaproponował następujący skład Komisji Konkursowej:
1. prof. dr hab. Mirosława Czerny – przewodnicząca,
2. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW,
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski,
4. dr hab. Izabella Łęcka,
5. dr hab. Jacek Kwiatkowski.
W tajnym głosowaniu, w którym na 52 osoby uprawnione uczestniczyło 41 osób, Rada
Wydziału powołała Komisję Konkursową w następującym składzie:
tak
nie
wstrzymuję się
1. prof. dr hab. Mirosława Czerny (przewodnicząca)
41
0
0
2. dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
41
0
0
3. prof. dr hab. Jerzy Makowski
41
0
0
4. dr hab. Izabella Łęcka
40
0
1
5. dr hab. Jacek Kwiatkowski
39
0
2
(załącznik nr 22 – Uchwała nr 42/2017).
Ad 13.
Protokół posiedzenia Rady Wydziału w dniu 28 II 2017 r. przyjęto bez poprawek.
Ad 14.
Dr hab. A. Magnuszewski, prof. UW powiadomił o zakwalifikowaniu zgłoszenia Wydziału
Geografii i Studiów Regionalnych do udziału w 21. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odbędzie się w dniu 3 VI br. na Stadionie Narodowym. Stoisko
i prezentację na temat obiegu wody przygotują wspólnie Zakład Hydrologii i Zakład Klimatologii.
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Dr hab. I. Łęcka dodała, że organizatorzy Pikniku przyjęli również zgłoszenie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, który przygotuje prezentację wraz z doktorantami Wydziału.
W imieniu nieobecnego na posiedzeniu prof. dr. hab. J. Makowskiego mgr J. Papis poinformowała, że wobec śmierci prof. dr. hab. Joaquina Roberto Gonzaleza Martineza kwota
zebrana na Wydziale na pomoc w sfinansowaniu rehabilitacji została przekazana (za zgodą
Rady Wydziału) na potrzeby Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Prof. dr hab.
M. Jędrusik podziękował wszystkim ofiarodawcom.
M. Ciechanowicz złożył podziękowanie wszystkim osobom, które odpowiedziały na
prośbę o wygłoszenie wykładów w ramach kolejnej edycji inicjatywy „Ogarnij Gegrę”, organizowanej przez Samorząd Studentów w dniach 3-7 IV br. Dziekan w imieniu władz Wydziału podziękował organizatorom wydarzenia.
Prof. dr hab. M. Jędrusik przypomniał, że kolejne posiedzenia Rady Wydziału odbędą
się w dniach 9 i 30 V br. W odpowiedzi na pytanie dr. hab. B. Zagajewskiego Dziekan poinformował, że wnioski dotyczące programu najbliższego posiedzenia najlepiej składać władzom
dziekańskim do 28 IV.
M. Ciechanowicz zaprosił do udziału w Regionaliach, które odbędą się na Wydziale
Geografii i Studiów Regionalnych w dniach 5-7 V br.
Mgr J. Skrzypczuk podał do wiadomości, że w dniach 20 IV – 30 V br. w systemie USOS
będzie otwarta edycja sylabusów przedmiotów zaplanowanych na rok akademicki 2017/2018.
Na zakończenie posiedzenia Dziekan złożył członkom Rady Wydziału życzenia świąteczne.

SEKRETARZ

DZIEKAN

(Mgr Elżbieta Błażek)

(Prof. dr hab. Maciej Jędrusik)
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