
Protokół 08/2020/2024 

z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka 

w dniu 26.05.2021 r. 

 

Obecność: 21 osób.  
 

 

Porządek obrad:  

 

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

2. Informacje Przewodniczącego RND AIU. 

3. Sprawy doktorskie (mgr inż. arch. Piotr Gradziński) 
4. Sprawy Szkoły Doktorskiej (rekrutacja, powołanie członków Komisji Rekrutacyjnej i Śródokresowej) 
5. Wniosek o poszerzenie składu Komisji ds. Ewaluacji Naukowej o prof. ZUT Magdalenę Czałczyńską-

Podolską. 
6. Przedłużenie zatrudnienia dla Pani Emilii Brulińskiej  
7. Omówienie problemów związanych z ewaluacją osiągnięć naukowych (prof. Paweł Rubinowicz) 
8. Wolne wnioski 
 

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

porządku obrad 

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski powitał członków Rady i przedstawił porządek obrad posiedzenia, nie 

zgłoszono uwag do porządku obrad. Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 
Dyscypliny, protokół uważa się za przyjęty.  

 

Ad. 2. Informacje Przewodniczącego Rady Dyscypliny  

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski przedstawił następujące informacje: 

• Dr inż. arch. Katarzyna Krasowska została wyróżniona nagrodą ministra za pracę doktorską  

• WA ZUT złożył wraz z Uniwersytetem TOBB w Ankarze wniosek grantowy w programie Erasmus + 

• WA ZUT otrzymał zaproszenie z Uniwersytetu Gazi w Ankarze do uczestniczenia w cyklu webinariów 

• Dziś odbyło się zebranie komisji ds. ewaluacji dot. publikacji. W ostatnich dwóch miesiącach nie 

pojawiły się żadne nowe publikacje. Jest dość pokaźna grupa osób, która nie posiada publikacji wyższych 

niż 20 pkt. co stanowi problem w kontekście ewaluacji.  

 

Ad. 3. Sprawy doktorskie (mgr inż. arch. Piotr Gradziński). 

 

• Prof. ZUT Marek Wołoszyn przedstawił sylwetkę doktoranta, Pana mgra inż. arch. Piotra Gradzińskiego. 

Tematem rozprawy doktorskiej jest zastosowanie analizy cyklu życia materiałów LCA w budownictwie 

domów jednorodzinnych. Doktorant ma na swoim koncie siedem publikacji po otwarciu przewodu; 

ukończył szkołę doktorską z filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim; spełnia wszelkie wymogi do 

złożenia pracy doktorskiej; sprawdził się jako dydaktyk; aktywnie pracuje ze studentami w kole 
naukowym.  

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował Radę, że  doktorant załączył swój certyfikat z Języka 

Angielskiego, a więc nie jest konieczne przeprowadzenie egzaminu językowego. Prof. Paszkowski 

zaproponował składy komisji doktorskich, egzaminacyjnych i kandydatury na recenzentów rozprawy 

doktorskiej. Rada nie zgłosiła uwag do przedstawionych propozycji. Zarządzono głosowania taje dot. 

przyjęcia proponowanego składu komisji i wyznaczenia recenzentów rozprawy. 

 

Głosowanie tajne nr 1: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje kandydatury: 

1. prof. dr hab. inż. arch. Jacka Suchodolskiego – Politechnika Wrocławska 

2. dr hab. inż. arch. Jarosława Szewczyka, prof. PB – Politechnika Białostocka 

na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. inż. arch. Piotra Gradzińskiego. 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 21 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 
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Głosowanie tajne nr 2: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. arch. Piotra Gradzińskiego wszczętym w dniu 18 

listopada 2015 roku, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie architektura i 

urbanistyka, w zakresie: 

 

1) dyscypliny podstawowej: architektura i urbanistyka 

- prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski – przewodniczący 

- dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT – promotor 
- dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT 

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

 

2) dyscypliny dodatkowej: ekonomia 

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

- prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki 

- dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 21 

Oddano głosów ważnych: 20 
Za:  19 

Przeciw:  1 

Wstrzymujące:   0 

 

Głosowanie tajne nr 3: 

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. Piotra Gradzińskiego, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, 

w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w składzie: 

 

1) prof. dr hab. inż. arch. Jacek Suchodolski, Politechnika Wrocławska – recenzent 
2) dr hab. inż. arch. Jarosław Szewczyk, prof. PB, Politechnika Białostocka – recenzent 

3) dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ZUT – promotor 

4) dr inż. arch. Leszek Świątek – promotor pomocniczy 

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

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 21 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  20 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 

 
 

Ad. 4. Sprawy Szkoły Doktorskiej (rekrutacja, powołanie członków Komisji Rekrutacyjnej i 

Śródokresowej) 

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował Radę o konieczności wyznaczenia składu komisji 

śródokresowej dla dyscypliny Architekura w Szkole Doktorskiej ZUT. Profesor przedstawił 

proponowany skład komisji. Rada nie zgłosiła uwag względem proponowanego składu, zarządzono 

głosowanie tajne dot. przyjęcia proponowanego składu komisji. 

 

Głosowanie tajne nr 4: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje powołanie Komisji 

Śródokresowej w Szkole Doktorskiej ZUT w składzie: 

 

1. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski – członek Rady SD 

2. dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT – członek Senatu 

3. dr hab. Agata Markowska-Szczupak, prof. ZUT – dyrektor SD 

4. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonnenberg - profesor zewnętrzny 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 21 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  18 
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Przeciw:  2 

Wstrzymujące:   0 

 

Ad. 5.  Wniosek o poszerzenie składu Komisji ds. Ewaluacji Naukowej o prof. ZUT Magdalenę 

Czałczyńską-Podolską. 

 

• Prof. Zbigniew Paszkowski poinformował Radę o propozycji rozszerzenia składu komisji ds. ewaluacji 

o Panią Prof. ZUT Magdalenę Czałczyńską-Podolską, która jest mocno zaangażowana w prace tej 
komisji w zakresie kryterium II. Prof. ZUT Paweł Rubinowicz zwrócił się do Rady z prośbą o poparcie 

tego wniosku. Zarządzono głosowanie tajne w tej sprawie.  

 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje poszerzenie składu Komisji 

ds. Ewaluacji Naukowej o prof. ZUT Magdalenę Czałczyńską-Podolską. 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 21 

Oddano głosów ważnych: 20 

Za:  16 

Przeciw:  1 

Wstrzymujące:   3 
 

Ad. 6.  Przedłużenie zatrudnienia dla Emilii Brulińskiej.  

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski zwrócił się do Rady z prośbą o pozytywne zaopiniowanie przedłużenia 

umowy dla Pani mgr inż. arch. Emilii Brulińskiej w wymiarze ½ etatu, na stanowisku badawczo-

dydaktycznym w Katedrze Historii i Teorii Architektury. Po przeprowadzonej dyskusji Rada 

zadecydowała o odroczeniu wniosku do momentu opublikowania artykułu naukowego przez 

wnioskodawczynię.  

 

Ad. 7.  Omówienie problemów związanych z ewaluacją osiągnięć naukowych (prof. Paweł Rubinowicz) 

 

• Prof. ZUT Paweł Rubinowicz przedstawił informację wg. której obecne dokonania publikacyjne są 

niesatysfakcjonujące. Przedstawiono obecne możliwości  publikacyjne celem wzmocnienia wyniku w 

kryterium pierwszym.  

• Prof. ZUT Adam Zwoliński poinformował Radę o planowanej współpracy Wydziału Architektury z 

partnerami zewnętrznymi, które mogą skutkować wykazaniem osiągnięć w kryterium II.   

 

Ad. 8.  Wolne wnioski 

 

• Prof. ZUT Grzegorz Wojtkun odczytał pismo Pani dr. inż. arch. Agnieszki Wiktoruk, w którym składa 

samokrytykę i kieruje przeprosiny w kierunku Pana Prof. ZUT Wojciecha Bala w związku z sytuacją 

zaistniałą w dniu obrony jej pracy doktorskiej. Prof. Wojtkun w imieniu swoim oraz grona 
dziekańskiego, a także Prof. ZUT Krzysztof Bizio (promotor rozprawy) również skierowali przeprosiny 

wobec Pana Prof. Bala.  

                                                                                  

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 

 

                             

 

 


