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ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
tel.:22-55-22-131 
e-mail: rnd.geografia@uw.edu.pl 

 

 

PROTOKÓŁ 

posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

i Gospodarka Przestrzenna 

 

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki 

Przestrzennej prof. dr hab. Maciej Jędrusik powitał zebranych na zdalnym posiedzeniu Rady 

członków Rady, gości oraz pracowników Biura Rad Naukowych. Przewodniczący 

poinformował, że jest to ostatnie posiedzenie przed przerwą wakacyjną, gdyż w lipcu i sierpniu 

Rada nie będzie zwoływana. Kolejne posiedzenie wstępnie zostało zaplanowane na drugą 

połowę września. Wszyscy obecni na posiedzeniu zostali powiadomieni, że z posiedzenie jest 

rejestrowane.  

Przewodniczący odczytał listę obecności, zidentyfikował wszystkich obecnych wizualnie oraz 

stwierdził, że zostało osiągnięte kworum i bardzo podziękował za tak liczną frekwencję. 

 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się przed posiedzeniem z porządkiem obrad. 

Nikt z członków Rady nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku obrad. W związku z 

powyższym Przewodniczący poprosił uprawnionych członków Rady o zagłosowanie w trybie 

jawnym/ nie anonimowym nad porządkiem obrad w systemie Ankieter (Głosowanie 1).  

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 24 24 0 0 

 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
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3. Informacje Przewodniczącego Rady. 

Przewodniczący przedstawił jeden z punktów porządku obrad kolejnego posiedzenia tj. 

wydanie opinii Rady w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

z Kielc przesłanego przez Rade Doskonałości Naukowej. Sprawa została przełożona na 

posiedzenie wrześniowe w związku z potrzebą dokonania uzgodnień technicznych i prawno-

finansowych. 

Prace zespołów roboczych Rady ds. oceny pracowniczej oraz ewaluacji zostały wstrzymane i 

prolongowane w związku z COVID-19. Zespół do oceny dyscypliny geografia społeczno-

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w kontekście międzynarodowym także zawiesił 

prace. W związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej z 1 czerwca 2020 r. żadna uczelnia 

nie może tworzyć i formułować nowych, dodatkowych wymagań w postepowaniach 

doktorskich i habilitacyjnych. Wszelkie pozaustawowe kryteria są bezprawne. Zespół 

stworzony w tym celu przy Radzie nie rozpoczął pracy. Zespół ds. kryteriów do spełnienia 

przez powoływanych przez Rektora członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. przedstawi wyniki swych prac w punkcie 

13 porządku obrad. 

Prorektor Maciej Duszczyk został Przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej i będzie 

doradzał Ministerstwu. Uniwersytet będzie więc miał okazję, aby przedstawiać skutecznie 

istotne sprawy Komitetowi lub Ministerstwu. 

O głos w sprawie poprosił prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, który wyraził swoje zaniepokojenie 

w kwestii braku możności formułowania nowych merytorycznych kryteriów, co powoduje 

sprowadzanie kompetencji członków Rady do poziomu „strażników procedur formalnych”, a 

profesorów w Radzie Doskonałości Naukowej do roli „administratorów”. Nie zgadza się z taką 

narzuconą przez prawników interpretacją. Jest to efekt spotkania Prorektora Macieja 

Duszczyka z Przewodniczącymi Rad z 19 czerwca 2020 r., na którym zgodnie uznano takie 

rozwiązanie za uwsteczniające w kontekście podnoszenia poziomu nauki polskiej. 

 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19 maja 2020 r. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący zarządził głosowanie w systemie Ankieter 

(Głosowanie 2). 
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Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 24 24 0 0 

 

Protokół został jednomyślnie przyjęty. 

 

5. Uchwała w sprawie nadania mgr Monice Kordowskiej stopnia doktora w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka 

przestrzenna. 

O zreferowanie punktu porządku obrad został poproszony prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.  

Członkowie Rady mieli szansę zapoznać się z materiałami dotyczącymi punktu. Omówiony 

został przebieg posiedzenia Komisji Doktorskiej i publicznej obrony pracy doktorskiej z dnia 9 

czerwca 2020 r., zawartość recenzji oraz głosowania. Wszystkie recenzje były pozytywne. W 

głosowaniu po dyskusji podczas Komisji Doktorskiej wzięło udział 20 osób i wszystkie poparły 

wniosek o nadanie stopnia doktora. W związku z powyższym wpłynął wniosek do Rady 

Naukowej Dyscypliny w sprawie nadania stopnia doktora mgr Monice Kordowskiej. 

O głos w dyskusji został poproszony obecny na posiedzeniu recenzent pracy dr hab. Jacek 

Potocki. W konkluzji w pełni poparł on wniosek o nadanie stopnia doktora. 

Głos zabrał także dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. Wyraził on także swe pełne poparcie 

dla wniosku.  

W związku z brakiem dalszych uwag członkowie Rady zostali poproszeni o głosowanie w 

systemie Ankieter (Głosowanie 3). 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

20 18 18 0 0 

 

W związku z wynikami głosowania Rada podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora mgr 

Monice Kordowskiej (Uchwała 25 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). Rada przyjęła podjęcie uchwały oklaskami dla 

promotora i doktora. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Van Canh 

Truongowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie geografia społeczno-

ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. 

Ponownie o zreferowanie punktu porządku obrad został poproszony prof. dr hab. Andrzej 

Kowalczyk. Członkowie Rady mieli szansę zapoznać się z materiałami przed posiedzeniem. 

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się 9 czerwca 2020 r. Obrona odbyła się w języku 

polskim i angielskim. Praca miała pozytywne recenzje i została przyjęta entuzjastycznie. 

Zrównoważony rozwój Wietnamu okazał się bardzo interesującym tematem dla uczestników 

dyskusji. Podobnie jak u poprzedniczki, z 20 osób głosujących za rekomendowaniem nadania 

stopnia głosowało 20 uczestników. 

W związku z powyższym prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk złożył wniosek formalny do Rady 

Naukowej Dyscypliny o nadanie stopnia doktora mgr. Van Canh Truongowi. 

Obie recenzentki pracy zawnioskowały także o wyróżnienie rozprawy doktorskiej w związku z 

czym prof. dr hab. Maciej Jędrusik poinformował członków Rady, że głosowanie w sprawie 

nadania stopnia będzie dwuetapowe.  

Głos w dyskusji zabrała dr hab. Lidia Mierzejewska. Podkreśliła ona wysokie walory 

teoretyczno-metodologiczne rozprawy doktorskiej oraz wysoki ładunek aplikacyjny i poprosiła 

o głosowanie pozytywne.  

 

W związku z brakiem dalszych uwag, Przewodniczący zarządził głosowanie anonimowe w 

systemie Ankieter (Głosowanie 4). 

 

Za nadaniem stopnia doktora mgr. Van Canh Truongowi 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

21 19 19 0 0 
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Za wyróżnieniem rozprawy doktorskiej mgr. Van Canh Truonga 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

21 19 16 2 1 

 

W związku z wynikami głosowania Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora 

mrg. Van Canh Truongowi z wyróżnieniem (Uchwała 26 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

7. Uchwała w sprawie odwołania dr Małgorzaty Wojtaszczyk z funkcji promotora 

pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Michała Orleańskiego oraz mgr 

Magdaleny Skorupskiej. 

Punkt porządku obrad został zreferowany przez prof. dr. hab. Marcina Solarza. 

Do Rady wpłynęło pismo dr Małgorzaty Wojtaszczyk o rezygnacji z funkcji promotora 

pomocniczego w przewodach doktorskich. Decyzja była podyktowana sytuacją zdrowotną i 

wygaszaniem aktywności badawczo-dydaktycznej. 

Rozgorzała krótka dyskusja na temat przesyłanych materiałów na posiedzenia Rady oraz ich 

udostępniania na stronach dedykowanych instytucji, w której wzięli udział dr hab. Agnieszka 

Olechnicka, prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. dr hab. 

Maciej Jędrusik. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie anonimowe w systemie Ankieter 

(Głosowanie 5). 

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 16 0 1 

 

W związku z wynikami głosowania Rada Naukowa podjęła dwie uchwały w sprawie odwołania 

dr Małgorzaty Wojtaszczyk z funkcji promotora pomocniczego (Uchwała 27 oraz Uchwała 27a 

Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 
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8. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie komisji, przed 

którą odbędzie się obrona doktorska mgr. Mariusza Porczka pt. “Uwarunkowania 

przebiegu granic jednostek współczesnego podziału administracyjnego Polski”. 

O zreferowanie punktu porządku obrad został poproszony prof. dr hab. Piotr Werner - 

promotor. 

Została przedstawiona sylwetka doktoranta. Z wnioskami z opinii promotora członkowie Rady 

mieli szansę zapoznać się wcześniej. 

Zostali przedstawieni kandydaci na recenzentów i Przewodniczący zaproponował skład 

komisji egzaminacyjnej. 

Z wątpliwościami w sprawie członkostwa w komisji egzaminacyjnej i stosunków zawodowej 

podległości wypowiedział się prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Przewodniczący wyjaśnił, że 

nie zachodzą przesłanki wykluczające kandydata z uczestnictwa w komisji. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący poprosił o głosowanie w Ankieterze 

(Głosowanie 6). 

 

Głosowanie tajne w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Prof. dr hab. Tomasz 
Kaczmarek 

17 17 15 0 2 

2. Prof. dr hab. Tomasz 
Komornicki 

17 17 17 0 0 
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Głosowanie tajne w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu z dyscypliny podstawowej 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Dr hab. Urszula 
Somorowska, prof. 
ucz. 

17 17 15 0 2 

2. Prof. dr hab. Marcin 
Solarz 

17 17 16 0 1 

3. Prof. dr hab. Andrzej 
Kowalczyk 

17 17 13 1 3 

4. Dr hab. Marta 
Lackowska 

17 17 16 0 1 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenie komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Komisja Doktorska w 
dziedzinie nauk o 
Ziemi, w dyscyplinie 
geografia w zakresie 
geografia społeczno-
ekonomiczna 

17 17 17 0 0 

 
Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie 

komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska mgr. Mariusza Porczka (Uchwała 29 Rady 

Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

9. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie komisji, przed 

którą odbędzie się obrona doktorska mgr. Michała Orleańskiego pt. “Przemiany 

ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989-2017”. 

O zreferowanie punktu porządku obrad został poproszony promotor – prof. dr hab. Marcin 

Solarz. 

Została przedstawiona sylwetka doktoranta, a następnie zaproponowani recenzenci i skład 

komisji egzaminacyjnej. 
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Wobec braku dyskusji Przewodniczący poprosił o udostępnienie głosowania w Ankieterze 

(Głosowanie 7). 

 

Głosowanie tajne w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. dr hab. Przemysław 
Śleszyński, prof. 
IGiPZ PAN 

17 
 
17 14 2 1 

2. Dr hab. Jan Wendt, 
prof. UG 

17 
17 

14 2 1 

 

Głosowanie tajne w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminu z dyscypliny podstawowej 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Dr hab. Urszula 
Somorowska, prof. 
ucz. 

17 17 15 0 2 

2. Prof. dr hab. Andrzej 
Lisowski 

17 17 15 1 1 

3. Prof. dr hab. 
Mirosława Czerny 

17 17 15 0 2 

4. Dr hab. Dorota 
Mantey 

17 17 16 0 1 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenie komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Komisja Doktorska w 
dziedzinie nauk o 
Ziemi, w dyscyplinie 
geografia w zakresie 
geografia społeczno-
ekonomiczna 

17 17 17 0 0 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie 

komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska mgr. Michała Orleańskiego (Uchwała 29 

Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 
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10. Uchwała w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie komisji, przed 

którą odbędzie się obrona doktorska mgr. Krzysztofa Górnego pt. “Dziedzictwo 

kolonialne we współczesnej przestrzeni miast Afryki Zachodniej”. 

 

Punkt został zreferowany przez prof. dr hab. Marcina Solarza – promotora. 

Została omówiona sylwetka doktoranta oraz sylwetki recenzentów. Przewodniczący Rady 

zaproponował skład komisji egzaminacyjnej. 

W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący poprosił o uruchomienie głosowania w 

Ankieterze. (Głosowanie 8). Problemy techniczne w systemie Ankieter opóźniły możliwość 

głosowania i wyniki zostały przedstawione po omówieniu kolejnego punktu. 

 

Głosowanie tajne w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. dr hab. Mariusz 
Kowalski, prof. 
IGZIPZ PAN 

17 17 16 1 0 

2. Prof. dr hab. Jacek 
Pawlik 

17 17 14 2 0 

 

Jedna osoba nie oddała głosu. 
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Głosowanie tajne w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia 

egzaminu z dyscypliny podstawowej 

 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Dr hab. Urszula 
Somorowska, prof. 
ucz. 

17 17 16 0 1 

2. Dr hab. Sylwia 
Kulczyk 

17 17 15 1 1 

3. Dr hab. Wojciech 
Dziemianowicz, prof. 
ucz 

17 17 17 0 0 

4. Prof. dr hab. 
Mirosława Czerny 

17 17 16 0 1 

 

Głosowanie w sprawie wyznaczenie komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska  

 

Lp. Imię i nazwisko 
Oddano Ważnych Za Przeciw 

Wstrzymujących 
się 

1. Komisja Doktorska w 
dziedzinie nauk o 
Ziemi, w dyscyplinie 
geografia w zakresie 
geografia społeczno-
ekonomiczna 

17 17 17 0 0 

 

Rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji 

egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej oraz wyznaczenie 

komisji, przed którą odbędzie się obrona doktorska mgr. Krzysztofa Górnego (Uchwała 30 

Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

 

11. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr. Łukasza Sławika.  

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik poinformował zebranych, że Rada rozpoczyna właśnie pierwszą 

procedurę doktorską po reformie. Procedurę zreferuje dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. 

Omówiono nowe procedury dotyczące postępowań doktorskich. 
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Dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. poprosił o zaakceptowanie jego kandydatury na 

promotora w postępowaniu doktorskim mgr. Łukasza Sławika. 

Członkowie Rady zostali zapoznani z sylwetką doktoranta. 

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie anonimowe w systemie Ankieter 

(Głosowanie 9) w sprawie wyznaczenia dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. na 

promotora mgr. Łukasza Sławika.  

 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 13 0 4 

 

W związku z wynikami głosowania Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia 

dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. na promotora w postępowaniu doktorskim mgr. 

Łukasza Sławika (Uchwała 31 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

i Gospodarka Przestrzenna). 

 

12. Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora dla mgr Marty Samulowskiej. 

Punkt porządku obrad zreferował dr hab. Bogdan Zagajewski, prof. ucz. Przedstawił sylwetkę 

doktorantki i poprosił o zaakceptowanie jego kandydatury na promotora w postępowaniu 

doktorskim mgr Marty Samulowskiej. 

Przewodniczący poprosił o dyskusję, a następnie poprosił o udostępnienie ankiety w systemie 

(Głosowanie 10) w sprawie wyznaczenia dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. na 

promotora mgr Marty Samulowskiej. 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

18 17 15 0 2 
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W związku z wynikami głosowania Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia 

dr hab. Bogdana Zagajewskiego, prof. ucz. na promotora w postępowaniu doktorskim mgr 

Marty Samulowskiej (Uchwała 31 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-

Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna). 

13. Uchwała w sprawie kryteriów do spełnienia przez powoływanych przez Rektora 

członków Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i 

Gospodarka Przestrzenna. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik przypomniał, że 1/3 członków Rady może być powoływana 

przez Rektora na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie osiągnięć, ale różne 

dyscypliny wymagają różnych kryteriów. Rada miała sprecyzować te kryteria i zespół 

powołany przy Radzie opracował takie warunki. Zostały one przesłane członkom Rady 

wraz z materiałami na bieżące posiedzenie. Przewodniczący podziękował członkom 

zespołu roboczego o oddał głos dr hab. Sylwii Dudek-Mańkowskiej. 

Zespół w swych pracach skłonił się bardziej ku drodze zachowawczej i ewolucyjnej niż 

rewolucyjnej, czyli zaproponował dostosowanie kryteriów uchwalonych przez Senat UW 

do sytuacji dyscypliny. Senat opracował 10 kryteriów. Modyfikacje zaproponowane przez 

zespół zostały, przeanalizowane na symulacjach i podzielone na cztery kategorie w 

kontekście ewaluacji i powierzonych zadań Rady: dorobek publikacyjny, prowadzenie 

badań naukowych i prac rozwojowych, współpraca międzynarodowa, doświadczenie w 

opiece naukowej. Największe zmiany wprowadzone zostały we współpracy 

międzynarodowej oraz opiece naukowej. 
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Lp. 
Opis kryterium Wymagana minimalna 

wartość liczbowa 

Dorobek publikacyjny 

1. 
a) Liczba cytowań (bez autocytowań) w jednej z dwóch referencyjnych 

baz danych: Scopus lub WoS, lub 
5 

b) Aktualny wskaźnik H w bazie Scopus lub WoS 5 

2. 
Liczba artykułów lub rozdziałów w monografiach w jednej z dwóch 
referencyjnych baz danych: Scopus lub WoS 

3 

3. 

a) Liczba monografii lub rozdziałów w monografiach z II poziomu listy 
MNiSW, niewliczonych w nr 2, lub 

2 

b) Liczba monografii z I poziomu listy MNiSW nagrodzonych w 
prestiżowym konkursie, lub monografia z I poziomu, która została 
zrecenzowana w punktowanych czasopismach, niewliczonych w nr 2 

1 

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 

4. 
Kierowanie całością lub „polską częścią” grantu naukowego 
finansowanego ze środków zagranicznych, w tym ze środków Unii 
Europejskiej 

1 

5. 
Kierowanie grantem naukowym przyznanym przez jedną z następujących 
polskich instytucji finansujących: NCN, NCBiR, FNP, NPRH 

1 

6. 
Kierowanie projektem badawczym świadczonym na zlecenie podmiotów 
spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki finansowanym w trybie 
konkursowym 

1 

Współpraca międzynarodowa 

7. 
Mobilność międzynarodowa – co najmniej dwutygodniowy pobyt za 
granicą na uczelni lub w instytucie badawczym indeksowanych w bazach 
rankingowych QS, THE, ARWU na miejscach 1-500 

1 

8. 

Liczba publikacji wieloautorskich, których co najmniej jeden ze 
współautorów posiada afiliację uczelni lub instytutu badawczego 
indeksowanych w bazach rankingowych QS, THE, ARWU na miejscach 1-
500 

1 

Opieka naukowa 

9. 
Udział w charakterze promotora lub promotora pomocniczego w 
przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia 

1 

 

b) jeżeli powoływana osoba była kierownikiem zakończonego grantu lub grantów, to żaden z tych grantów 
nie został negatywnie oceniony przez instytucję finansującą. 

Przewodniczący otworzył dyskusję, w której wzięli udział wzięli udział: prof. dr hab. Paweł 

Swianiewicz, dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska, prof. dr. hab. Marcin Solarz, dr hab. Bogdan 

Zagajewski, prof. ucz., dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz., dr Marta Derek, dr hab. 

Marta Lackowska. 

Prof. dr hab. Maciej Jędrusik podsumował dyskutowane zmiany: Do istniejącego dokumentu 

wniesiono następujące poprawki: 
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1. Nagłówek - dodanie: „W ciągu ostatnich 4 lat” 

2. Punkt 3b usunięcie zdania po przecinku (zakończenie zdania na słowo „konkursie”) 

3. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na Uniwersytecie Warszawskim. 

4. W punkcie 8 dodanie: „co najmniej jeden z zagranicznych współautorów posiada afiliację 
uczelni”.  

Przewodniczący poprosił o głosowanie w systemie Ankieter (Głosowanie 11). 

Uprawnieni do 

głosowania 
Oddane głosy Za Przeciw Wstrzymujące się 

25 20 11 2 7 

W związku z wynikami głosowania Rada Naukowa podjęła uchwałę w sprawie kryteriów 

(Uchwała 33 Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka 

Przestrzenna). 

14. Sprawy bieżące. 

Przewodniczący poinformował, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w drugiej 

połowie września. Zostanie do tego momentu wyznaczona osoba oceniająca 

postępowanie habilitacyjne z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

15. Wolne wnioski. 

Przewodniczący życzył wszystkim miłych i spokojnych wakacji, które pozwolą nam 

spojrzeć z większym dystansem na pracę.  

 

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Geografia 

Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarki Przestrzennej 

 

prof. dr hab. Maciej Jędrusik 
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