
    

 

                

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 78 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                            dr inż. Lucyny Samek 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               
    W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia  

14 października 2013 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr 

inż. Lucyny Samek w dziedzinie- nauk o Ziemi, dyscyplinie - geologia oraz powołania 

trzech członków komisji (w tym sekretarza komisji i jednego recenzenta), Rada Wydziału 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 4 listopada 2013 roku w głosowaniu 

tajnym:  

1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Lucyny 

Samek. 

2. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie prof. dr hab. inż. Henryka 

Kuchy.  

3. Podjęła uchwałę o powołaniu sekretarza komisji habilitacyjnej w osobie dr hab. 

inż. Tomasza Bajdy. 

4. Podjęła uchwałę o powołaniu członka komisji habilitacyjnej w osobie prof. dr hab. 

inż. Krzysztofa Bahranowskiego. 

 

 

 

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 79 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

                     w sprawie postępowania o nadanie Tytułu Profesora Honorowego 

       AGH prof. dr hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi. (Opinia Rady Wydziału).  

                                             

Zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nadawania Tytułu 

Profesora Honorowego AGH, Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

postanawia: 

 

 

Wydać pozytywną opinię w sprawie postępowania o nadanie Tytułu Profesora 

Honorowego AGH dla prof. dr hab. inż. Mieczysława Jawienia z Wydziału Górnictwa  

i Geoinżynierii AGH. 



 

                                              Uchwała Rady Wydziału nr 80 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. PIOTROWI 

BOŻĘCKIEMU. 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               

Temat rozprawy doktorskiej: 

 

Studium osadów tworzących się w obszarze eksploatacji węgla brunatnego w rejonie 

Łęknicy (Łuk Mużakowa). 

Promotor: 

 

 prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak  (Wydział GGiOŚ AGH). 

 

Recenzenci: 

 dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. AGH – Wydział GGiOŚ), 

 prof. dr hab. inż. Irena Twardowska (Instytut Inżynierii Środowiska PAN w 

Zabrzu). 

 
Obrona doktorska 14 października 2013 roku. 

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie; 33 głosy „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Piotrowi 

Bożęckiemu stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność mineralogia. 

 Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 34 osoby. 

 

 

 

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 81 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr MAŁGORZACIE 

DRZYMALE. 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               

Temat rozprawy: 

 

Chlorowce w wodach kopalnianych GZW i ich wpływ na wody powierzchniowe oraz osady 

denne zlewni górnej Odry. 

 

Promotor: 

 

dr hab. Irena Pluta – (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach). 



 

Recenzenci: 

 

dr hab. Ewa Kmiecik – (Wydział GGiOŚ – AGH), 

                              

dr hab. inż. Jacek Różkowski -  (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu). 

 

Obrona doktorska: 28 października 2013 r. 

                          
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie; 32 głosy „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr Małgorzacie Drzymale 

stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki  

o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność hydrogeologia. 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 32 osoby. 

 

 

                                              Uchwała Rady Wydziału nr 82 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. ANNIE WOJAS  

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               

Temat rozprawy: 

 

Badania magnetometryczne w ocenie zanieczyszczenia gleb na terenie Krakowa. 

 

Promotor: 

 

prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna (Wydział GGiOŚ AGH) 

 

Recenzenci: 

 

prof. dr hab. inż. Teresa Grabowska – (Wydział GGiOŚ, AGH), 

                              

prof. dr hab. Jerzy Nawrocki -  (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie). 

 

Obrona doktorska: 9 października 2013 r. 

                 
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 

jednogłośnie; 32 głosy „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Annie Wojas 

stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki o 

Ziemi; dyscyplinie geofizyka; specjalność geofizyka stosowana. 

 Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 32 osoby. 

 

 

 



                                             Uchwała Rady Wydziału nr 83 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. PAWŁA KUĆMIERZA. 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               
     

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 

większością głosów; 30 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”, wszczęła 

przewód doktorski mgr inż. Pawła Kućmierza nt. „Datamining bazy danych 

archeobotanicznych w aspekcie czasowym i przestrzennym” i powołała na 

promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Adama Walanusa prof. nadzw. AGH. 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 32 osoby. 

 

 

 

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 84 

                                            z dnia 4 listopada 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr JOANNY POLUSZYŃSKIEJ. 

      Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, DZ. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. 

U. z 2011 r. nr 84, poz. 455). Rozporządzenie MNISZW z dnia 22 września 2011 r. (Dz. 

U. nr. 204, poz. 1200).  

                               
     

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 

większością głosów; 23 głosy „tak”, 2 głosy „nie”, 7 głosów „wstrzymujących się”, 

wszczęła przewód doktorski mgr Joanny Poluszyńskiej nt. „Badania wpływu 

stabilizacji komunalnych osadów ściekowych różnymi metodami na degradację 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA” i powołała na 

promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Edeltraudę Helios-Rybicką oraz 

promotora pomocniczego dr inż. Elżbietę Jarosz-Krzemińską. 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 32 osoby. 

 


