
Protokół 04/2020/2024 

z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka 

w dniu 16.12.2020 r. 

 

Obecność: 22 osób w/g załączonej listy.  
 

 

Porządek obrad:  

 

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

2. Informacje Przewodniczącego RND AIU. 

3. Informacja dotycząca ewaluacji dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka – dr hab. Paweł Rubinowicz. 

4. Informacja w sprawie podejmowanych działań, dotyczących budowy nowej siedziby Wydziału Architektury. 
5. Opinia Rady w sprawie wniosku o utworzenie stanowiska i ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko 

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-

Ekologicznych Architektury na Wydziale Architektury ZUT w pełnym wymiarze godzin od 01 marca 2021 roku 

na czas nieokreślony. 

6. Wolne wnioski 

 
Ad. 1. Powitanie PT Członków nowo powołanej Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka i przyjęcie 

porządku obrad 

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski powitał wszystkich członków Rady Dyscypliny oraz poprosił o przyjęcie 

porządku obrad. Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Porządek obrad przyjęto przez aklamację. 

Członkowie RDN AiU nie zgłosili uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. W obliczu 

braku uwag protokół nr 3 uznaje się za przyjęty.  

 

Ad. 2. Informacje Przewodniczącego Rady Dyscypliny  

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował Radę o dalszych losach inicjatywy RDN AiU PW w 

sprawie zmiany ustawy 2.0. Na komitecie PAN przeprowadzona została dyskusja i podjęta decyzja o  

powołaniu komisji w tej sprawie. Głosy w sprawie inicjatywy były niejednoznaczne, podobnie jak w 

gronie RDN AiU na ZUT.  

• Profesor Zbigniew Paszkowski przedstawił informację w sprawie postulowanych zmian w regulaminie 

rekrutacji kandydatów do szkoły doktorskiej. Obecnie dla dyscypliny naukowej Architektura i 

Urbanistyka w szkole doktorskiej zarezerwowanych jest 5 miejsc, jednakże w ostatnim naborze żaden z 
kandydatów nie spełnił wysokich wymagań rekrutacji.  Profesor poinformował, że zgłosił wniosek o 

zmianę regulaminu rekrutacji i złagodzenie kryteriów. We wniosku zaproponowano obniżenie punktacji 

za publikacje w zagranicznych czasopismach naukowych, a zwiększenie punktacji za przedstawiony 

program badawczy.  

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował, że od nowego roku planowane jest uruchomienie 

nowych projektów badawczych przez NCN i NCBiR, którymi należy się zainteresować. 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował, że uczestniczył w formie wirtualnej w „Dniach 

Międzynarodowych” w  Bochum, gdzie zaprezentował ofertę dydaktyczną i naukową Wydziału 

Architektury ZUT. Profesor podkreślił, że po zakończeniu pandemii konieczna stanie się odbudowa  

współpracy naukowej z zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi. 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował, że na Senacie ZUT przedstawiony został wniosek o 
powołanie komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Pani Agnieszki Wiktoruk, oraz poprosił prof. 

Krzysztofa Bizio o informację. Profesor ZUT Krzysztof Bizio poinformował zebranych, że dużym 

problemem jest brak samodzielności Rad Dyscyplin. W komisjach doktorskich mogą brać udział tylko 

członkowie Senatu ZUT i recenzenci. W przypadku dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka 

sytuacja ta jest wysoce niekorzystna z uwagi na fakt, iż jest on jedynym Senatorem z ramienia 

Wydziału Architektury.  W tej sytuacji konieczne jest angażowanie egzaminatorów z innych dyscyplin 

naukowych. Ten problem będzie występował dopóki rady dyscyplin na ZUT nie staną się organami. 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poprosił wszystkich powołanych na przewodniczących poszczególnych 

komisji RDN AiU o napisanie sprawozdań na koniec roku z przeprowadzonych przez komisje działań.  

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował, że w ramach Katedry Historii i Teorii Architektury 

podjęto działania zmierzające do wykazania nowych osiągnięć w ramach kryterium III ewaluacji. 
Profesor zachęcił inne Katedry do podjęcia analogicznych działań.  

• Przewodniczący komisji ds. przewodów doktorskich, profesor Waldemar Marzęcki poinformował, że 

komisja przygotuje zestawienie w sprawie ilości i stopnia zaawansowania obecnie prowadzonych 

przewodów doktorskich.   
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Ad. 3. Informacja dotycząca ewaluacji: 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poprosił o przedstawienie informacji, dotyczącej przebiegu ewaluacji 

dra hab. Pawła Rubinowicza.  

• Dr hab. Paweł Rubinowicz przedstawił  podsumowanie procesu ewaluacji wg trzech kryteriów. W 

kryterium II osiągnięto wynik 15,9 pkt. Są to punkty za opracowanie przygotowane przez Zespół 

Cyberurbanistyki dla miasta Szczecin. Są to na razie jedyne punkty w tym kryterium i jest to wynik 

niezadowalający. W kryterium I, w dyscyplinie naukowej Architektura i Urbanistyka w przypadku 
publikacji wysokopunktowanych są obecnie wypełnione: 3 sloty za 140 pkt.; 1 slot za 100 pkt.; 10 

slotów za 70 pkt.; oraz 1 slot za 40 pkt. Na przypadający okres ewaluacji planowane były 44 

osiągnięcia, a niestety jesteśmy poniżej tego założenia. Istotny jest natomiast fakt, że udało się 

praktycznie wyeliminować przypadek N0.   

• Profesor ZUT Grzegorz Wojtkun podjął dyskusję dotyczącą uwzględnienia monografii w ewaluacji.    

Dr hab. Paweł Rubinowicz poinformował, że monografie zostały uwzględnione w zestawieniu oraz 

przypomniał, że monografie objęte są limitem. Na Wydziale Architektury ZUT możemy przedstawić do 

ewaluacji maksymalnie pięć monografii, tymczasem publikacje naukowe w czasopismach nie są objęte 

jakimkolwiek limitem i możliwe jest nadal poszukiwanie możliwości publikacyjnych w wydawnictwa 

wysokopunktowanych. Obecnie limit monografii został prawie w całości wypełniony, gdyż 

przedstawiono już cztery monografie. Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował, że na komitecie PAN 

pojawił się wniosek o zwiększenie limitu publikacji uwzględnianych w ewaluacji, w związku z czym 
nie można rezygnować również z tej formy działalności naukowej. Dr hab. Paweł Rubinowicz zwrócił 

w tym kontekście uwagę na długi czas publikacji monografii, który na ZUT zajmuje około roku.     

Prof. Zbigniew Paszkowski, odpowiadając, zachęcił do poszukiwania możliwości publikacyjnych w 

innych wydawnictwach uczelnianych, gdzie czas ten jest znacznie krótszy, jak np. w Lublinie.  

• Profesor ZUT Robert Barełkowski zadał pytanie o możliwość wyznaczenia minimalnego pułapu 

punktów, które należy osiągnąć w trakcie ewaluacji, aby uzyskać przynajmniej kategorię „B+”.        

Prof. Zbigniew Paszkowski zwrócił uwagę, że wyznaczenie takiego limitu może być trudne, gdyż cały 

proces odbywa się na zasadzie rankingu, w którym konkurujemy z innymi wydziałami, a wysokość 

zawieszenia poprzeczki nie jest znana. Profesor zachęcił do nawiązywania współpracy naukowej z 

przedstawicielami innych dyscyplin i ciągłego działania na rzecz wypełnienia slotów 

wysokopunktowanymi publikacjami. Profesor ZUT Krzysztof Bizio dodał, że na posiedzeniu Senatu 
ZUT przedstawiono informację,  wedle której inne uczelnie podejmują działania wywiadowcze, aby 

rozpoznać wyniki w ewaluacji konkurencyjnych jednostek. Profesor zwrócił uwagę, że otwarte jest 

pytanie ile jednostek będzie brało udział w ewaluacji dyscypliny Architektura i Urbanistyka, oraz ile 

jednostek zdecyduje się na przejście z profilu kształcenia ogólnoakademickiego do profilu 

zawodowego. Dr hab. Paweł Rubinowicz dodał, że Ministerstwo nie ujawni progów przewyższających 

przed zakończeniem procesu ewaluacji i nie będziemy nigdy dysponowali pełnymi danymi, 

pozwalającymi na przeprowadzenie symulacji czy przekroczymy próg oceny „B+”. Na obecnym etapie 

możliwe są jedynie przybliżone szacunki.   

• Profesor Zbigniew Paszkowski poprosił wszystkich kierowników katedr o przygotowanie zestawienia 

planowanych, bądź opracowywanych obecnie publikacji naukowych. Profesor poinformował że w 

Katedrze Historii i Teorii Architektury publikacje przygotowują obecnie następujące osoby: dr 
Katarzyna Krasowska (70 pkt i 100 pkt); mgr Anna Pazdur-Czarnowska (70 pkt); prof. Zbigniew 

Paszkowski (100 pkt); prof. ZUT Joanna Arlet (70 pkt); Dr Izabela Kozłowska (140 pkt). Profesor 

poprosił kierowników katedr, aby monitorowali także sukcesy i porażki w działaniach publikacyjnych. 

• Dr Agnieszka Rek-Lipczyńska poinformowała, że jest w trakcie opracowania artykułu za 140 pkt do 

wydawnictwa MDPI. Artykuł jest po recenzjach i trwa proces ich uwzględnienia. Dr Rek-Lipczyńska 

poinformowała, że przeszkodą w publikowaniu w wydawnictwie MDPI może być wymagany, bardzo 

wysoki poziom językowy. W kontekście krótkich terminów, jakie otrzymują autorzy na wprowadzenie 

poprawek, dr Rek-Lipczyńska zaproponowała powołanie zespołu wsparcia, który wspomagałby 

autorów w trakcie procesu publikacji. Profesor Zbigniew Paszkowski zgodził się, że jest to bardzo 

dobry pomysł. Profesor stwierdził, że możliwe jest również wystąpienie z inicjatywą opublikowania w 

wydawnictwie „numeru specjalnego”, wokół którego powstanie zespół wsparcia. Dr hab. Paweł 

Rubinowicz zwrócił uwagę na możliwość zlecenia korekty językowej bezpośrednio w wydawnictwie 
MDPI i poparł koncepcję stworzenia zespołów wsparcia. Dr hab. Rubinowicz podkreślił, że obecnie 

taka współpraca w formie nieformalnej już istnieje. Profesor Zbigniew Paszkowski również podkreślił 

wagę odpowiedniego poziomu językowego artykułów naukowych i zaznaczył potrzebę wykonania 

korekty artykułów przez „native speakerów”.  

• Dr hab. Paweł Rubinowicz podniósł kwestię ewentualnej zniżki godzin dydaktycznych dla osób 

prowadzących aktywną działalność naukową. Dr hab. Rubinowicz stwierdził, że kwestia ta dotyczy 

obecnie 8 osób i zadał pytanie Dziekanowi WA, profesorowi ZUT Grzegorzowi Wojtkunowi o 

możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania. Profesor ZUT Grzegorz Wojtkun odpowiedział, że na 

dany moment nie można określić czy pozwala na to stan finansów uczelni i takie propozycje spotkają 

się z odmową JM Rektora. Profesor Wojtkun poprosił o cierpliwość i zaznaczył, że ma na uwadze 

możliwość nagrodzenia osób aktywnie działających naukowo. 
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Ad. 4. Informacja w sprawie podejmowanych działań, dotyczących budowy nowej siedziby Wydziału 

Architektury. 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował, że rozmawiał z Adrianną Guzowską – Kanclerzem ZUT 

na temat możliwości budowy nowej siedziby Wydziału Architektury w lokalizacji przy ul. 26 Kwietnia. 

Profesor zaproponował rozważenie tej propozycji lokalizacji WA. Lokalizacja przy ul. 26 Kwietnia 

może okazać się propozycją trafniejszą z uwagi na możliwy, szybszy czas realizacji inwestycji, co jest 

ważne z punktu widzenia procesu kształcenia, jak również rozwijania działalności naukowej.     
Profesor ZUT Grzegorz Wojtkun poinformował, że kwestia ta była przedmiotem rozmowy na kolegium 

rektorsko-dzikańskim. Prof. Wojtkun poinformował również, że w kwestii tej został przez Dziekana 

powołany zespół, który będzie koordynował powyższe działania. Profesor Marek Wołoszyn 

zasugerował że Wydział Architektury powinien w tej sprawie przejąć inicjatywę i aktywnie działać w 

sferze kształtowania propozycji przestrzennych dla przyszłej konsolidacji wydziałów ZUT.  

 

Ad. 5. Opinia Rady w sprawie wniosku o utworzenie stanowiska i ogłoszenie otwartego konkursu na 

stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mieszkalnictwa i 

Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury na Wydziale Architektury ZUT w pełnym wymiarze 

godzin od 01 marca 2021 roku na czas nieokreślony. 

 

• Profesor ZUT Marek Wołoszyn przedstawił przedmiotowy wniosek, który dotyczy ponownego 
zatrudnienia na stanowisku adiunkta dra Karola Kowalskiego. Zgodnie z przepisami nie jest możliwe 

przedłużenie zawartej na rok umowy i konieczne jest ogłoszenie kolejnego konkursu. Profesor 

zaznaczył, że chciałby kontynuować współpracę z dr Kowalskim i poprosił o poparcie wniosku. 

Profesor Zbigniew Paszkowski przychylił się do poparcia wniosku i podkreślił, że bardzo pozytywnie 

ocenia wiedzę i umiejętności dra Kowalskiego.  

 

Głosowanie tajne nr 1: 

Rada Dyscypliny Naukowej przyjmuje porządek obrad 2 posiedzenia w dniu 14.10.2020: 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 22 

Oddano głosów ważnych: 22 
Za:   20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   2 

 

• Rada Dyscypliny pozytywnie zaopiniowania wniosek o utworzenie stanowiska i ogłoszenie otwartego 

konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze 

Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury. 

 

Ad. 6. Wolne wnioski 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski złożył wszystkim członkom Rady Dyscypliny życzenia świąteczne i 
noworoczne.  

• Dr Jakub Gołębiewski podjął kwestię pośmiertnego uhonorowania kol. arch. Janusza Karwowskiego 

przez środowisko akademickie WA ZUT. Profesor ZUT Wojciech Bal zadeklarował, że przygotuje 

treść listu, który zostanie przekazany w imieniu władz i pracowników Wydziału Architektury.  

 

                                                                                    

Na tym Przewodniczący Rady Dyscypliny zakończył posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej. 

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 14:27 

 

 
 

Protokół sporządził:                           Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej  

dr inż. arch. Jakub Gołębiewski                               Architektura i Urbanistyka 

 
prof. dr hab. inż. Arch. Zbigniew Paszkowski  

 

 

 

 
 

 


