
Protokół 09/2020/2024 

z posiedzenia Rady Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka 

w dniu 23.06.2021 r. 

 

Obecność: 18 osób.  
 

 

Porządek obrad:  

 

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

2. Sprawy doktorskie - monitoring stanu zaawansowania wszczętych przewodów doktorskich  

3. Kwestie zatrudnienia. 

4. Sprawy doktorskie - złożenie pracy doktorskiej przez Panią mgr inż. arch. Alicję Tymbarską 

5. Monitoring ewaluacji dyscypliny naukowej AiU 

6. 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. Sprawy doktorskie - monitoring stanu zaawansowania wszczętych przewodów doktorskich 

 

Profesor Zbigniew Paszkowski przedstawił następujące informacje dotyczące obecnie otwartych 

przewodów doktorskich: 

- Profesor poinformował doktorantów o tym, że prawa do doktoryzowania zależne są od wyników 

ewaluacji dyscypliny naukowej. Wszelkie prace doktorskie i obrony muszą być zakończone do 2022 r. 

W przypadku negatywnego wyniku ewaluacji prawa do doktoryzowania mogą być odebrane w maju 2022 

roku. Jeśli tak się stanie możliwe będzie procedowanie przewodów doktorskich na innej uczelni. Profesor 

poprosił doktorantów o dostosowanie swojego harmonogramu do przedstawionych warunków.  

- Profesor poinformował, że dziesięć przewodów doktorskich jest już zamkniętych; złożone są dwie prace 

doktorskie; otwartych jest 26 przewodów doktorskich. Profesor poprosił o deklarację każdą z osób co do 

kontynuacji rozpoczętej pracy:  

1. Aleksandra Hamberg-Fedorowicz – praca na ukończeniu – złożenie do września 2021; 

2. Waldemar Jędryka – praca złożona, jest w korekcie wewnętrznej; 

3. Kinga Cichocka – nieobecna  - praca w toku, zaawansowanie na poziomie 30%; 

4. Agnieszka Lamprecht – nieobecna – brak postępu;  

5. Agnieszka Ratajewska – nieobecna – praca nie jest kontynuowana; 

6. Mikołaj Heigel – praca jest kontynuowana w niesatysfakcjonującym tempie, nikła nadzieja na 

zamknięcie przewodu; 

7. Beata Iżykowska – brak informacji;   

8. Marek Ostrowski – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.;  

9. Katarzyna Myślińska Bolewska – praca zaawansowana w 90%; 

10. Jakub Fidor – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.; 

11. Magdalena Zych - deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r., praca zaawansowana w 50% 

12. Marek Antoszczyszyn – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.; 

13. Natalia Paszkowska – Kaczmarek - deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.; 

14. Anna Pazdur-Czarnowska – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.; 

15. Michał Golański – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.; 

16. Adrianna Szubryt-Obrycka – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r., praca zaawansowana w 

65%; 

17. Tomasz Sachanowicz – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r., praca zaawansowana w 25-

30%;  

18. Eliza Goczyńska – deklaracja zakończenia pracy do końca 2021 r.;  

19. Alicja Świtalska – deklaracja zakończenia pracy do września/października 2021 r.;  

20. Kamila Nowak – jest na urlopie macierzyńskim, wszelkie prace zawieszone;  

21. Małgorzata Gościniak – deklaracja zakończenia pracy na przełomie grudnia/stycznia 

22. Agnieszka Kruszko – brak informacji;   

23. Danuta Konieczna – praca zaawansowana w 25-30%;  

24. Dominika Jackowski – brak informacji  
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Ad. 3. Kwestie zatrudnienia  

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski poinformował o niekorzystnym wpływie zatrudniania osób na 

stanowisku badawczo – dydaktycznym w bieżącym okresie ewaluacji. Nowe etaty mogą być tworzone 

na stanowisku dydaktycznym do grudnia 2021 lub stanowisku badawczo-dydaktycznym od 1 stycznia 

2022. Obecnie jest rozpisany konkurs w KPA na jedno stanowisko badawczo-dydaktyczne. Profesor 

zasugerował aby zatrudnienie na tym stanowisku nastąpiło od 1 stycznia.  

• Profesor ZUT Paweł Rubinowicz  potwierdził zgłoszone obawy i zasugerował aby dążyć do 

zaspokojenia godzin dydaktycznych poprzez zatrudnienie na stanowiskach dydaktycznych. 

Zatrudnianie na stanowisku badawczo-dydaktycznym powinno odbywać się od stycznia 2022 roku, po 

uprzednim przeanalizowaniu możliwości naukowych kandydata.  

• Profesor ZUT Marek Wołoszyn zaapelował do kierowników wszystkich katedr o solidaryzm w zakresie 

podziału godzin dydaktycznych pomiędzy wszystkie katedry.   

• Profesor ZUT Grzegorz Wojtkun przyznał, że JM Rektor jest zaniepokojony sytuacją kadrową na 

Wydziale Architektury i nadmiernym obciążeniem godzinowym pracowników.  

• Profesor ZUT Robert Barełkowski zaapelował o przyspieszenie zatrudnienia nowych osób na 

stanowiskach badawczo-dydaktycznych w celu zachowania ciągłości potencjału naukowego jednostki. 

• Profesor Zbigniew Paszkowski zwrócił uwagę na ekstraordynaryjne okoliczności obecnego okresu 

ewaluacji i zamknął dyskusję na powyższy temat.  

 

Ad. 4. Sprawy doktorskie - złożenie pracy doktorskiej przez Panią mgr inż. arch. Alicję Tymbarską 

 

• Profesor Zbigniew Paszkowski przedstawił zmianę tematu pracy doktorskiej postulowaną przez 

promotora i doktorantkę i uznał ją za uzasadnioną. Przedstawiono propozycję wyznaczenia dwóch 

recenzentów pracy: prof. dr hab. inż. arch. Marii Jolanty Sołtysik z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr 

hab. inż. arch. Kazimierza Kuśnierza z Politechniki Krakowskiej. Rada Dyscypliny przeszła do 

procedowania głosowań tajnych w sprawie przewodu doktorskiego Pani mgr inż. arch. Alicji 

Tymbarskiej.  

 

Głosowanie tajne nr 1: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje zmianę tematu rozprawy 

doktorskiej mgr inż. arch. Alicji Cykalewicz-Tymbarskiej  

z: „Koncepcje modernistyczne w architekturze Pomorza Zachodniego w latach 1900-1914” zaakceptowanego 

Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu 22.11.2017  

na: „Wybrane modernistyczne wzorce w architekturze niemieckiej na początku XX wieku i ich realizacja na 

terenie Pomorza Zachodniego”  

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  16 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   2 

 

Głosowanie tajne nr 2: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka pozytywnie opiniuje kandydatury:  

1. prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik – Politechnika Gdańska  

2. prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz – Politechnika Krakowska  

na recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Alicji Cykalewicz-Tymbarskiej. 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  18 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 
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Głosowanie tajne nr 3: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Alicji Cykalewicz-Tymbarskiej wszczętym w 

dniu 22 listopada 2017 roku, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w 

zakresie:  

1) dyscypliny podstawowej: architektura i urbanistyka  

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

prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski – promotor  

dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun, prof. ZUT 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  18 

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 Cykalewicz-Tymbarskiej wszczętym w 

dniu 22 listopada 2017 roku, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w 

zakresie:  

2) dyscypliny dodatkowej: filozofia  

prof. dr hab. Jaromir Brejdak - przewodniczący  

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

dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska  

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  17 

Przeciw:  1 

Wstrzymujące:   0 

 

Głosowanie tajne nr 5: 

Rada Dyscypliny Naukowej Architektura i Urbanistyka rekomenduje skład komisji przeprowadzających 

egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr inż. arch. Alicji Cykalewicz-Tymbarskiej wszczętym w 

dniu 22 listopada 2017 roku, w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w 

zakresie:  

3) języka angielskiego:  

mgr Andrzej Obstawski - przewodniczący  

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

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

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  18 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   0 
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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 Cykalewicz-Tymbarskiej, w dziedzinie nauk technicznych, w 

dyscyplinie architektura i urbanistyka, w składzie:  

1) dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio, prof. ZUT – przewodniczący  

2) prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik – recenzent  

3) prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz – recenzent  

4) prof. dr hab. inż. arch. Adam Maria Szymski – promotor  

5) prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy  

6) prof. dr hab. inż. Magdalena Janus  

7) prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor  

 

 

 

Uprawnionych do głosowania: 22 

Obecnych: 18 

Oddano głosów ważnych: 18 

Za:  17 

Przeciw:  0 

Wstrzymujące:   1 

 

 

Ad. 5.  Monitoring ewaluacji dyscypliny naukowej AiU 

 

• Prof. ZUT Paweł Rubinowicz przedstawił zagadnienie kwalifikacji ewaluacji z lat 2017-2018.  

 

Ad. 6.  Wolne wnioski 

 

• Brak 

                                                                                  

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 

 

                             

 

 


