
Protokół 12/2020/2024 

z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka 

w dniu 10.02.2022 r. 

 

Obecność: 20 osób.  
 

 

Porządek obrad:  

 

1. Informacje Przewodniczącego RND AIU: 

– aktualny skład osobowy zespołu N dyscypliny 

– nominacja prof. Pawła Rubinowicza na eksperta KEN 

– reaktywacja prac nad Strategią rozwoju dyscypliny 

2. Informacja o przebiegu pierwszej ewaluacji dyscyplin naukowych wg Ustawy 2.0 

oraz osiągnięciach dyscypliny AiU ZUT w Kryteriach I, II, III (prof. Paweł Rubinowicz) 

3. Informacja o nagrodach ZUT za ponadprzeciętną aktywność naukową (prof. Zbigniew Paszkowski) 

4. Założenia wewnętrznej oceny osiągnięć naukowych w kolejnej ewaluacji (prof. Paweł Rubinowicz) 

5. Zmiany w punktacji czasopism oraz możliwości publikacji badań naukowych (prof. Klara Czyńska) 

6. Sprawy doktorskie 

6.1. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego pani mgr inż. arch. Alicji Tymbarskiej 

6.2. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego pani mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej 

oraz wybór kandydatów na recenzentów 

6.3. Informacja o wyznaczeniu promotora w przewodzie pani mgr inż. arch. Marty Wysockiej 

6.4. Przeniesienie na etat Adiunkta Piotra Gradzińskiego  

7. Wnioski ze spotkania dziekanów i przewodniczących RDN na wydziałach architektury 

w Polsce (9 lutego 2022 r.) 

8. Dyskusja nad zmianą składu Rady Dyscypliny Naukowej AiU/ZUT 

9. Wolne wnioski 

 

Ad. 1. Powitanie PT Członków Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka i przyjęcie porządku obrad. 

Informacje bieżące Przewodniczącego RDN.  

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował Radę o rozszerzonym porządku bieżącego posiedzenia. 

Głównym tematem posiedzenia będzie podsumowanie zakończonej ewaluacji dyscypliny naukowej. 

Profesor podziękował profesor Klarze Czyńskiej i profesorowi Pawłowi Rubinowiczowi za duży wkład 

pracy i działania związane z procesem ewaluacji dyscypliny Architektura i Urbanistyka.  

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował, że profesor Paweł Rubinowicz został powołany na eksperta 

KEN i pogratulował mu wyboru.  

• Prof. Zbigniew Paszkowski wygłosił apel o podejmowanie współpracy z SARP-em w zakresie 

konkursów architektonicznych i współdziałania przy ich organizacji. Profesor zwrócił uwagę aby nie 

podejmować inicjatyw konkursowych poza strukturami SARP-u. Profesor zachęcił do udziału w 

konkursach architektonicznych. Prace złożone w konkursach z punktu widzenia naukowego mogą być 

również traktowane jako osiągnięcia naukowe.  

 

Ad. 2. Informacja o przebiegu pierwszej ewaluacji dyscyplin naukowych wg Ustawy 2.0 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poprosił profesora Pawła Rubinowicza o przedstawienie podsumowania 

wyników ewaluacji za lata 2017-2021. 

• Profesor ZUT Paweł Rubinowicz przedstawił wyniki ewaluacji w kryterium I, II oraz III. W kryterium I 

przedstawiono kolejno: ilość wypełnionych slotów w poszczególnych grupach publikacji (od 40 pkt. do 

140 pkt.); podano średnią wartość slota w dyscyplinie AiU; wyniki pracowników w poszczególnych 

katedrach i uzyskany przez te katedry łączny dorobek punktowy; wyniki poszczególnych pracowników, 

przynależnych do dyscypliny AiU. W kryterium II przedstawiono 4 osiągnięcia ujęte w ewaluacji. W 

kryterium III – kryterium wpływu – przedstawiono dwa osiągnięcia wykazane w ewaluacji.  

 

Ad. 3. Informacja o nagrodach ZUT za ponadprzeciętną aktywność naukową 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował o nagrodach przyznanych za aktywność naukową za rok 

2020 oraz zachęcił do składania wniosków o nagrodę za wysokopunktowane publikacje, za rok 2021. 

Przedstawiono zasady składania wniosków oraz poinformowano o wysokości nagród.  
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Ad. 4. Założenia wewnętrznej oceny osiągnięć naukowych w kolejnej ewaluacji  

 

• Profesor ZUT Paweł Rubinowicz przedstawił wstępne założenia i wymagania względem pracowników, 

dotyczące obecnego okresu ewaluacji i planów publikacyjnych na rok 2022 oraz 2023. Profesor wskazał, 

że w sposób szczególny na ZUT premiowane będą publikacje wieloautorskie, stanowiące podsumowanie 

badań wielodyscyplinarnych. Wskazano również na potrzebę dalszego wzmacniania czasopisma 

naukowego WA ZUT – „Przestrzeń i Forma”, które uzyskało w zakończonej ewaluacji 40 pkt.  Zwrócono 

się do pracowników o cytowanie artykułów z PiF, które może przyczynić się do wzmocnienia 

punktowego czasopisma w obecnej ewaluacji.  

• Profesor Zbigniew Paszkowski zaznaczył, że często sukces kryje się już w samym wyborze tematu. 

Profesor zwrócił uwagę na konieczność organizacji spotkań seminaryjnych, dotyczących planów 

naukowych.  

 

Ad. 5. Zmiany w punktacji czasopism oraz możliwości publikacji badań naukowych  

 

• Profesor ZUT Paweł Rubinowicz przedstawił dokonane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmiany w 

punktacji poszczególnych czasopism z wykazu czasopism naukowych. Wskazano na czasopisma 

krakowskie i wrocławskie, które w dyscyplinie naukowej AiU zyskały znacząco większy wymiar 

punktów. W tym kontekście profesor Paweł Rubinowicz zaznaczył, że wysokopunktowany dorobek 

pracowników Wydziału Architektury ZUT został w większości osiągnięty dzięki publikacjom w 

czasopismach zagranicznych, co jest zgodne z intencją ustawodawcy, dotyczącą umiędzynarodowienia 

nauki polskiej. Profesor Paweł Rubinowicz jeszcze raz podziękował wszystkim członkom dyscypliny za 

wysiłek i zaangażowanie w procesie publikacyjnym, które daje podstawy do optymizmu.  

 

Ad. 6. Sprawy doktorskie: 

 

Ad. 6.1 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego pani mgr inż. arch. Alicji Tymbarskiej 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował Radę, że Pani mgr inż. arch. Alicja Tymbarska oczekuje 

na termin obrony i zdała pozytywnie egzaminy doktorskie. 

 

Ad. 6.2 Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego pani mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej 

oraz wybór kandydatów na recenzentów 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski przedstawił Radzie propozycję składu komisji doktorskiej, komisji 

egzaminacyjnych oraz sylwetki recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr inż. arch. Alicji 

Świtalskiej. 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poprosił członków Rady o głosowanie tajne w sprawie dotyczącej 

przewodu Pani mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej  

 

Głosowanie tajne nr 1: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje kandydaturę:  

prof. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella – Politechnika Warszawska na recenzenta w przewodzie doktorskim 

mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej. 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 

 

Głosowanie tajne nr 2: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje kandydaturę  

prof. dr hab. inż. arch. Wojciecha Bonenberga – Politechnika Poznańska na recenzenta w przewodzie 

doktorskim mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej. 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 
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Wstrzymujące:   0 

 

Głosowanie tajne nr 3: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej wszczętym w dniu 3 

października 2018 roku, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w zakresie:  

 

1) dyscypliny podstawowej: architektura i urbanistyka  

prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki – przewodniczący  

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT  

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT  

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 

 

Głosowanie tajne nr 4: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej wszczętym w dniu 3 

października 2018 roku, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w zakresie:  

 

2) dyscypliny dodatkowej: ekonomia  

dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. ZUT - przewodniczący  

dr hab. inż. arch. Adam Zwoliński, prof. ZUT  

dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  17 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   3 

 

Głosowanie tajne nr 5: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej wszczętym w dniu 3 

października 2018 roku, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w zakresie:  

 

3) języka nowożytnego: angielski  

mgr Andrzej Obstawski - przewodniczący  

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski  

dr hab. inż. arch. Klara Czyńska, prof. ZUT 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 

 

Głosowanie tajne nr 6: 

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład Komisji Doktorskiej w sprawie 

przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony oraz przyjęcia publicznej obrony 

rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Świtalskiej, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

architektura i urbanistyka, w składzie:  

 

1 prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy – przewodniczący  
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2) prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell – recenzent  

3) prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg – recenzent  

4) dr hab. inż. arch. Piotr Arlet, prof. ZUT – promotor  

5) prof. dr hab. inż. Magdalena Janus  

6) prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor  

7) dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 

 

6.3. Informacja o wyznaczeniu promotora w przewodzie pani mgr inż. arch. Marty Wysockiej 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski  poinformował Radę, że Pani Marta Wysocka zwróciła się do prof. 

Grzegorza Wojtkuna o objęcie jej opieką promotora pracy doktorskiej, która będzie realizowana w 

nowym trybie. Ponadto Pani Marta Wysocka zobowiązała się do przygotowania dwóch artykułów 

naukowych.  

 

6.4. Przeniesienie na etat Adiunkta Piotra Gradzińskiego  

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski pogratulował Piotrowi Gradzińskiemu otrzymania tytułu doktora oraz 

poinformował Radę, że Pan Profesor Marek Wołoszyn zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie Pana dra 

Gradzińskiego na stanowisko Adiunkta. Uzasadnienie wniosku zostało przekazane członkom Rady 

wcześniej. Profesor poprosił członków Rady o głosowanie tajne w tej sprawie. 

 

Głosowanie tajne nr 7: 

 

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje wniosek o zatrudnienie  

w pełnym wymiarze czasu pracy dr inż. arch. Piotra Gradzińskiego na stanowisku adiunkta w grupie 

pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych 

Architektury Wydziału Architektury ZUT w Szczecinie. 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 20 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  19 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   1 

 

Ad. 7. Wnioski ze spotkania dziekanów i przewodniczących RDN na wydziałach architektury 

w Polsce (9 lutego 2022 r.) 

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował, że uczestniczył wspólnie z Panem Dziekanem Grzegorzem 

Wojtkunem w forum dziekanów Wydziałów Architektury. Forum powstało trzy lata temu i jest istotną 

platformą wymiany informacji pomiędzy wydziałami architektury w Polsce. Na posiedzeniu została 

przeprowadzona dyskusja odnośnie możliwości przywrócenia jednolitych studiów magisterskich na 

kierunku architektura. Na forum przedstawiono również pomysły dotyczące zasad publikowania w 

nowym okresie ewaluacji. Niektóre uczelnie ustanowiły minimalne progi 60 punktów rocznie, jakie musi 

osiągnąć każdy pracownik badawczy.   

 

Ad. 8. Dyskusja nad zmianą składu Rady Dyscypliny Naukowej AiU/ZUT 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował, że w związku z przejściem Pana dra inż. arch. Mariusza 

Tuszyńskiego w 100 % do dyscypliny Sztuki i Konserwacji Dzieł Sztuki wystąpi o zmianę składu 

osobowego Rady do JM Rektora. Profesor poinformował, że zaproponuje JM Rektorowi przyjęcie w 

poczet członków Rady dr inż. arch. Izabeli Kozłowskiej oraz dra inż. arch. Macieja Płotkowiaka.  

 

Ad. 9. Wolne wnioski 

 

• Profesor Paweł Rubinowicz zawnioskował w imieniu swoim oraz imieniu prof. Krzystofa Bizio  
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aby posiedzenia rady odbywały się regularnie, np. na początku każdego miesiąca. Profesor Rubinowicz 

zaproponował również przedyskutowanie minimalnych wymagań publikacyjnych w bieżącym okresie 

ewaluacji na kolejnym posiedzeniu Rady.  

                                                                                  

Na tym Przewodniczący Rady Dyscypliny zakończył posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej. 

 

 
 

Protokół sporządził:                                Z upoważnienia  

dr inż. arch. Jakub Gołębiewski                                                              Przewodniczącego Rady Dyscypliny  

Architektura i Urbanistyka  

 

 

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski 

 

                             

 

 


