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UCHWAŁA nr 1 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie limitu przyjęć na studia stacjonarne/niestacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia na rok akad. 2013/2014 

 

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska przyjmuje następujące limity 

przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014: 

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: 

kierunek: Górnictwo i Geologia - 270  

kierunek: Inżynieria Środowiska - 180 (kierunek zamawiany) 

kierunek: Informatyka Stosowana - 90  

kierunek: Ochrona Środowiska - 180 (kierunek zamawiany) 

kierunek: Geofizyka - 60 

kierunek: Turystyka i Rekreacja - 90  

kierunek: Ekologiczne źródła energii - 60 

Studia stacjonarne drugiego stopnia: 

kierunek: Górnictwo i Geologia - 300 

w tym specjalności: 

- Mineralogia stosowana z gemmologią - 30* 

- Hydrogeologia i geologia inżynierska - 30* 

- Hydrogeologia górnicza i inżynierska - 30* 

- Geologia inżynierska - 30* 

- Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem - 30* 

- Geologia naftowa - 30* 

- Geologia górnicza - 30* 

- Geologia i prospekcja złóż - 30* 

- Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie - 30* 

- Kartografia geologiczna - 30* 

- Economic geology -30** 
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kierunek: Inżynieria Środowiska - 150 

 w tym specjalności: 

- Gospodarka odpadami - 30* 

- Ochrona wód i geotechnika środowiska - 30* 

- Inżynieria mineralna - 30* 

- Inżynieria zrównoważonego rozwoju - 30* 

- Odnawialne źródła energii - 30* 

kierunek: Informatyka Stosowana - 90* 

w tym specjalności: 

- Modelowania i systemy informatyczne w geofizyce - 30* 

- Oprogramowanie i bazy danych w geologii - 30* 

- Geoinformatyka - 30* 

kierunek: Ochrona Środowiska - 180 

w tym specjalności: 

- Geoturystyka - 30* 

- Ochrona środowiska wodno-gruntowego - 30* 

- Ochrona terenów antropogenicznych - 30* 

- Ocena stanu środowiska - 30* 

- Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem - 30* 

- Ochrona przyrody nieożywionej- 30* 

kierunek: Geofizyka - 90 

w tym specjalności: 

- Geofizyka stosowana - 60* 

- Applied geophysics - 30** 

kierunek: Turystyka i Rekreacja - 90 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 

kierunek: Górnictwo i Geologia - 0 

kierunek: Inżynieria Środowiska - 0 

kierunek: Informatyka Stosowana - 0 
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Studia niestacjonarne drugiego stopnia: 

kierunek: Górnictwo i Geologia - 0 

kierunek: Inżynieria Środowiska - 0 

kierunek: Informatyka Stosowana - 0 

 

Uwaga: 

*studia zostaną uruchomione tylko w przypadku, gdy liczba studentów będzie 

nie mniejsza niż 20; 

**studia zostaną uruchomione tylko w przypadku, gdy liczba studentów będzie 

nie mniejsza niż 15. 

 

Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia będzie prowadzona w następują-

cych terminach: 

 lato 2013 r. - studia stacjonarne I stopnia, studia stacjonarne II stopnia na kierun-

ku Turystyka i Rekreacja; 

 zima 2014 r. - studia stacjonarne II stopnia na kierunkach Górnictwo i Geologia, 

Geofizyka, Inżynieria Środowiska, Informatyka Stosowana, Ochrona Środowiska. 
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Uchwała nr 2 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych 

II stopnia na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2012/2013 

 

Zasady dyplomowania studentów studiów stacjonarnych II stopnia 

na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2012/2013 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonar-

nych WGGiOŚ AGH jest zdanie egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz obrona pracy ma-

gisterskiej, które łącznie składają się na Egzamin Dyplomowy II Stopnia (magisterski). 

2. W roku akademickim 2012/2013 egzamin dyplomowy magisterski (kierunkowy) odbędzie się 

w formie pisemnej dla poszczególnych kierunków kształcenia wg harmonogramu obejmującego 

3 terminy, przedstawionego do wiadomości studentów na 1 miesiąc przed egzaminem. 

3. Do egzaminu może przystąpić student, który uzyskał absolutorium. 

4. Pytania egzaminacyjne opracowuje powołana w tym celu komisja wydziałowa pod kierun-

kiem prodziekana ds. kształcenia. 

Pytania egzaminacyjne są podane do wiadomości studentów na 3 miesiące przed datą egzami-

nu dyplomowego magisterskiego. 

4. Egzamin dyplomowy magisterski obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu tematycznego dla 

danego kierunku kształcenia i polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 pytania wyloso-

wane spośród 45 pytań podzielonych na 3 grupy tematyczne (kierunkowe). Zasady oceniania 

odpowiedzi reguluje Regulamin Studiów AGH. Końcowy wynik egzaminu pisemnego jest śred-

nią arytmetyczną ocen (w skali procentowej) z 3 wylosowanych pytań. 

5. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu dyplomowego magisterskiego 

(średnia arytmetyczna ocenionych pytań poniżej 50%), student nie może przystąpić do obrony 

pracy magisterskiej. Powtórny egzamin może odbyć się najwcześniej po upływie miesiąca. 

6. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w terminie poprawkowym lub niezłożenia egza-

minu dyplomowego magisterskiego dziekan skreśla studenta z listy studentów. 

7. Obrony prac magisterskich prowadzone są w katedrach przed komisjami powołanymi przez 

dziekana na wniosek kierowników katedr. 

8. Do obrony może być dopuszczona wyłącznie praca dyplomowa, która została pozytywnie 

oceniona przez promotora i recenzenta pracy, zarejestrowana w dziekanacie wydziału nie póź-

niej niż na 7 dni przed planowaną obroną, a jej wykonawca złożył wszystkie wymagane doku-

menty. 

9. Końcową oceną egzaminu dyplomowego II stopnia jest średnia ważona: 

a) oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionej przez 

promotora i recenzenta (z wagą 0,2); 

b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 0,6); 
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c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej śred-

nią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego magisterskiego, prezentacji 

pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy (z 

wagą 0,2). 

10. Ocena końcowa, wpisywana na dyplomie ukończenia studiów II stopnia (magisterskich) 

jest uzgadniana przez Komisję na niejawnej części posiedzenia i umieszczana przez komisję w 

Protokole Egzaminu Dyplomowego II Stopnia. 

 

 

 

Uchwała nr 3 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie deficytu punktów i semestru kontrolnego dla studentów 

 rozpoczynających naukę (poprzez rekrutację i reaktywację) 

 w roku akademickim 2012/13 

                                                                                               

Decyzją Rady Wydziału, począwszy od roku akademickiego 2012/ 2013 na studiach stacjonar-

nych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia postanawia co następuje:  

 

1. Ustanawia dla studentów semestr czwarty i szósty studiów jako semestr kontrolny.  

 

2. Ustanawia dopuszczalny deficyt punktów ECTS w ilości 10 punktów. 

 

 

 

 

Uchwała nr 4 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

z dnia 28 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmian w planach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia 

 

Decyzją Rady Wydziału, począwszy od roku akademickiego 2012/ 2013 na studiach stacjonar-

nych pierwszego stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia postanawia co następuje:  

1. Wprowadza zmiany w planach studiów poszczególnych kierunków kształcenia zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Uchwały 

 

Decyzją Rady Wydziału, począwszy od roku akademickiego 2012/ 2013 na studiach stacjonar-

nych drugiego stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia wprowadza zmiany w planach stu-

diów poszczególnych kierunków kształcenia zgodnie z załącznikami do Uchwały  

 

Spis załączników: 

Zał. Nr.1 – Korekta planów studiów poszczególnych kierunków kształcenia na studiach stacjo-

narnych pierwszego stopnia 

Zał. Nr.2 – Korekta planów studiów poszczególnych kierunków kształcenia na studiach stacjo-

narnych drugiego stopnia 
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                                                 Uchwała Rady Wydziału nr 5 

                                             z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                                     dr inż. Jerzemu Decowi 

      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 uchwałą Komisji ds. Habilitacji z dnia 21 stycznia 2013 roku powołanej 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 8 listopada 2012 roku w składzie: 

Przewodniczący –prof. dr hab. Stanisław Lasocki 

Sekretarz – prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. 

inż. Andrzej Kostecki 

Członkowie Komisji – prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek, dr hab. inż. Zofia Majewska 

 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jerzego Deca, Komisja w dniu 

21 stycznia 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, podjęła Uchwałę o 

przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowane-

go dr inż. Jerzemu Decowi w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscy-

plinie – geofizyka. Rada Wydziału Geologii, Geofizyki  

i Ochrony Środowiska AGH w dniu 28 stycznia 2013 roku, po zapoznaniu się z Uchwałą Komisji 

ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały podjęła w głosowaniu tajnym: 29 głosów 

„tak” , 3 głosy „nie”, 2 głosy „wstrzymujące się” większością głosów: 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Jerzemu Decowi w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geofizyka. 
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                                             Uchwała Rady Wydziału nr 6 

                                             z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                            dr inż. Tomisławowi Gołębiowskiemu 

      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 uchwałą Komisji ds. Habilitacji z dnia 17 stycznia 2013 roku powołanej 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 8 listopada 2012 roku w składzie:  

Przewodnicząca – dr hab. inż. Maria Ciechanowska, prof. nadzw. INiG 

Sekretarz – prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna 

Recenzenci: dr hab. inż. Grzegorz Mutke, prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek, prof. dr hab. inż. 

Ryszard Ślusarczyk 

Członkowie Komisji –  dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, prof. dr hab. inż. Maria Bała 

 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomisława Gołębiowskiego, 

Komisja w dniu 17 stycznia 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, pod-

jęła Uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia naukowego dokto-

ra habilitowanego dr inż. Tomisławowi Gołębiowskiemu w obszarze nauk przyrodniczych; 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie;  geofizyka. Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH w dniu 28 stycznia 2013 roku, po zapoznaniu się z Uchwałą Komisji ds. Habili-

tacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały podjęła w głosowaniu tajnym: 28 głosów „tak” , 3 gło-

sy „nie”, 3 głosy „wstrzymujące się” większością głosów: 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Tomisławowi Gołębiowskiemu w obszarze nauk przyrodniczych; dziedzinie 

nauk o Ziemi; dyscyplinie geofizyka. 
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                                               Uchwała Rady Wydziału nr 7 

                                               z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                              dr inż. Alicji Kicińskiej 

      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 uchwałą Komisji ds. Habilitacji z dnia 4 stycznia 2013 roku powołanej 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 8 listopada 2012 roku w składzie:  

Przewodniczący –prof. dr hab. Jerzy Siepak 

Sekretarz – prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Florian Gambuś, prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski, 

Prof. dr hab. inż. Andrzej Manecki 

Członkowie Komisji – prof. dr hab. Izabela Bojakowska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahra-

nowski  

 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Alicji Kicińskiej, Komisja w 

dniu 4 stycznia 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, podjęła Uchwałę o 

przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowane-

go dr inż. Alicji Kicińskiej w obszarze nauk przyrodniczych; dziedzinie nauk o Ziemi; dyscy-

plinie – geologia. Rada Wydziału Geologii, Geofizyki  

i Ochrony Środowiska AGH w dniu 28 stycznia 2013 roku, po zapoznaniu się z Uchwałą Komisji 

ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały podjęła w głosowaniu tajnym: 22 głosy „tak”, 

10 głosów „nie”, 5 głosów „wstrzymujących się” większością głosów: 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Alicji Kicińskiej w obszarze nauk przyrodniczych; 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 
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                                              Uchwała Rady Wydziału nr 8 

                                              z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                              dr inż. Lucynie Rajchel 

      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 uchwałą Komisji ds. Habilitacji z dnia 10 stycznia 2013 roku powołanej 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 8 listopada 2012 roku w składzie: 

Przewodniczący –prof. dr hab. Andrzej Sadurski 

Sekretarz – prof. dr hab. inż. Jacek Motyka 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko, prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. 

dr hab. inż. Andrzej Szczepański 

Członkowie Komisji – prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. Stanisław Staśko 

 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Lucyny Rajchel, Komisja w 

dniu 10 stycznia 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, podjęła Uchwałę 

o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowa-

nego dr inż. Lucynie Rajchel w obszarze nauk przyrodniczych; dziedzinie nauk o Ziemi; dys-

cyplinie – geologia. Rada Wydziału Geologii, Geofizyki  

i Ochrony Środowiska AGH w dniu 28 stycznia 2013 roku, po zapoznaniu się z Uchwałą Komisji 

ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały podjęła w głosowaniu tajnym: 29 głosów 

„tak”, 2 głosy „nie”, 3 głosy „wstrzymujące się” większością głosów: 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego  

dr inż. Lucynie Rajchel  w obszarze nauk przyrodniczych; 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 
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Uchwała Rady Wydziału nr 9 

 z dnia 28 stycznia 2013 roku  

w sprawie wprowadzenia Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. Prawo o szkolnictwie wyż-

szym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 uchwały nr 253/2012 

Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości 

Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie; Zarządzenia 

Rektora Nr2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia i doskonalenia Uczel-

nianego Systemu Jakości Kształcenia wprowadza się do stosowania Wydziałowy System Za-

pewnienia Jakości Kształcenia jako strategię na rzecz ciągłej poprawy jakości kształcenia, we-

dług następujących zasad: 

 

 

§ 1 

 

Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia, zwany dalej Systemem, ma na celu:  

1) stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale, w tym rozwój kultury 

jakości kształcenia,  

2) tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia oraz programów 

studiów uwzględniających systemy stosowane w innych krajach (szczególnie w krajach Unii 

Europejskiej),  

3) zwiększenie mobilności studentów w kraju i za granicą,  

4) podniesienie rangi pracy dydaktycznej,  

5) informowanie społeczeństwa, w tym w szczególności uczniów szkół średnich – kandydatów 

na studia, pracodawców oraz władz różnych szczebli o jakości kształcenia i poziomie wykształ-

cenia absolwentów.  

 

 

                                                             § 2 

Koordynatorem prac związanych z Systemem jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształce-

nia, który współdziała z Dziekanem, Prodziekanami Wydziału a zwłaszcza Prodziekanem ds. 

Kształcenia.   

 

                                                             § 3 

 

Obszary działań Systemu 

 

1. W ramach Systemu podejmowane są działania w obszarze:  

1) doskonalenia jakości kształcenia,  

2) oceny procesu kształcenia,  

3) oceny warunków kształcenia,  

4) oceny skuteczności Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

2. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia i Wydziałowe Systemy powinny być 

wykorzystane do:  

1) stałego doskonalenia warunków realizacji i jakości procesu dydaktycznego,  

2) monitoringu standardów w zakresie jakości kształcenia na forum krajowym i międzynarodo-

wym,  

3) oceny jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,  

4) prowadzenia przejrzystej polityki kadrowej,  

5) nagradzania i awansowania pracowników,  

6) monitoringu liczby miejsc na kierunkach studiów, 

7) oceny dostępności informacji na temat kształcenia,  

8) oceny mobilności studentów i nauczycieli akademickich,  

9) oceny warunków socjalnych studentów i doktorantów,  
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10)zbierania opinii absolwentów AGH o przebiegu odbytych studiów,  

11)zbierania opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów AGH,  

12)wypracowania właściwych instrumentów służących do realizacji tych zadań,  

13)wspierania innowacji dydaktycznych.  

 

 

§ 4 

Doskonalenie Jakości Kształcenia 

 

1. Doskonalenie jakości kształcenia polega w szczególności na:  

1) monitorowaniu wdrażania w jednostkach rozporządzeń Rektora oraz wytycznych Senatu 

dotyczących kształcenia i programów studiów,  

2) analizie zgodności tworzenia nowych kierunków i specjalności z misją i strategią Wydziału 

oraz potrzebami rynku pracy, a także z uwzględnieniem możliwości kadrowych i finansowych 

poszczególnych jednostek Wydziału.  

3) okresowym przeglądzie programów kształcenia oraz efektów kształcenia (w tym również 

sprawdzanie realizowania ewentualnych zaleceń pokontrolnych, poszerzania bazy modułów 

obieralnych, zwiększania liczby zajęć prowadzonych przez specjalistów z danej dziedziny – tak-

że spoza Uczelni),  

4) okresowej analizie struktury zatrudnienia nauczycieli akademickich pod kątem doskonalenia 

jakości kształcenia (sprawdzanie zgodności kwalifikacji zawodowych kadry z prowadzonymi 

zajęciami),  

5) kontroli sposobu organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych (ze szczególnym uwzględ-

nieniem innowacyjności i zaangażowania w proces dydaktyczny) oraz studenckich praktyk za-

wodowych,  

6) ocenie umiędzynarodowienia studiów i mobilności studentów oraz nauczycieli akademickich, 

prowadzenia zajęć w językach obcych oraz zatrudniania profesorów wizytujących,  

7) analizie możliwości rozwoju osobistego studenta (rozwijanie zainteresowań naukowych – w 

tym studia indywidualne, kulturalnych, sportowych) oraz warunków socjalnych, 

8) badaniu opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów (we współpracy z Cen-

trum Karier) i analizie wniosków dotyczących modyfikacji programów kształcenia (w tym także 

tworzenia nowych kierunków i specjalności) pod kątem wymogów rynku pracy,  

9) analizie wyników monitoringu losów absolwentów poszczególnych kierunków,  

10)zasięganiu opinii absolwentów na temat osiągniętych w czasie studiów kompetencji, pozio-

mu programów kształcenia, kadry naukowo–dydaktycznej,  

12)analizie trybu i warunków rekrutacji na studia, limitów przyjęć, dostępności oferty dydak-

tycznej Wydziału (w tym zawartości strony www), skuteczności promocji skierowanej do kan-

dydatów na studia,  

13)weryfikacji samodzielności pracy studenta, doktoranta i słuchacza studiów podyplomowych, 

w szczególności w zakresie przypisywania autorstwa istotnego fragmentu lub innych elemen-

tów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. 

 

                                                           § 5 

Ocena procesu kształcenia 

 

1. Ocena procesu kształcenia dla danego kierunku studiów wyższych obejmuje wszystkie po-

ziomy kształcenia (pierwszego, drugiego stopnia), formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) 

oraz profile kształcenia (ogólnoakademicki) i polega w szczególności na:  

1) weryfikacji zgodności merytorycznej treści programu kształcenia z założonymi efektami 

kształcenia,  

2) weryfikacji osiąganych efektów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształce-

nia z uwzględnieniem zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz ich zgodności z sylabu-

sami poszczególnych przedmiotów (modułów kształcenia) oraz metodami kształcenia i formami 

zajęć,  

3) sprawdzeniu zgodności merytorycznej treści przedmiotów (modułów kształcenia) z progra-

mem kształcenia,  

4) monitorowaniu udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie określania efektów kształce-

nia,  
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5) nadzorze nad udziałem studentów w ocenie procesu kształcenia: systematyczne badania 

ankietowe prowadzonych zajęć dydaktycznych przez studentów,  

6) kontroli obsady zajęć, stopnia przygotowania merytorycznego i dydaktycznego nauczycieli 

do zajęć (systematyczna hospitacja zajęć, przedstawianie Dziekanowi wyników hospitacji i 

ewentualnych wniosków, kierowanie na dodatkowe szkolenia np. z zakresu wykorzystania no-

woczesnych technik multimedialnych, e-learningu, organizowanie konferencji dydaktycznych 

itp.),  

7) monitorowaniu wymagań stawianych studentom, w tym sposobu i terminu informowania 

studentów o planie zajęć, kryteriach zaliczania, formach egzaminu lub innej formie zaliczenia, 

sposobie wystawiania ocen końcowych itp.,  

8) analizie zakładanych i uzyskanych efektów studenckich praktyk zawodowych (monitorowa-

nie przebiegu praktyk na poszczególnych kierunkach studiów, ocena właściwej organizacji i 

zaliczania praktyk, ocena efektów dokonywana przy udziale pracodawców),  

9) monitorowaniu postępów oraz osiągnięć studentów, analizie wyników i opracowaniu koncep-

cji dalszych działań podnoszących sprawność studiów,  

10)nadzorze nad realizacją systemu punktowego ECTS,  

11)monitorowaniu procesu dyplomowania i wymagań stawianych dyplomantom, w tym wyma-

gań dotyczących prac dyplomowych oraz wymagań i zakresu egzaminu dyplomowego 

(uwzględnienie zakresu tematycznego, sposobu przeprowadzania i zasad oceny egzaminu dy-

plomowego),  

12)analizie czytelności, przejrzystości i obiektywności procedur stosowanych w procesie kształ-

cenia, w tym systemu oceniania i uzasadniania wystawianych ocen, procedur odwoławczych 

itp.  

2. Ocena procesu kształcenia dla studiów trzeciego stopnia polega w szczególności na:  

1) weryfikacji osiąganych efektów kształcenia uzyskiwanych przez doktoranta w wyniku udziału 

w zajęciach dydaktycznych, jak również efektów uzyskiwanych w wyniku prowadzenia przez 

doktoranta badań naukowych,  

2) nadzorze nad publikacją i dostępnością sylabusów,  

3) zapewnieniu udziału doktorantów w ocenie organizacji i przebiegu studiów trzeciego stopnia,  

4) monitorowaniu regularnego oceniania postępów w pracy doktoranta przez opiekuna nauko-

wego,  

5) ocenie wyników naukowych uzyskiwanych przez doktorantów (publikacje, udziały w konfe-

rencjach itp.),  

6) promowaniu przy doborze prowadzących zajęcia kadry o najwyższym poziomie, z uwzględ-

nieniem również profesorów zaproszonych, w tym z zagranicy, 

7) analizie zakładanych i uzyskanych efektów kształcenia w zakresie praktyk zawodowych w 

formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu,  

8) analizie postępów oraz osiągnięć doktorantów, analizie wyników i opracowaniu koncepcji 

dalszych działań podnoszących jakość studiów,  

9) zapewnieniu właściwego dla studiów doktoranckich systemu punktowego ECTS,  

10)monitorowaniu procesu dyplomowania i wymagań stawianych doktorantom w tym zakresie, 

w szczególności dotyczących prac doktorskich oraz zakresu egzaminów doktorskich (uwzględ-

nienie zakresu tematycznego, sposobu przeprowadzania i zasad oceny).  

3. Ocena procesu kształcenia na studiach podyplomowych polega w szczególności na:  

1) weryfikacji zgodności merytorycznej treści planu i programu studiów podyplomowych z za-

łożonymi efektami kształcenia,  

2) weryfikacji osiąganych przez słuchacza studiów podyplomowych zakładanych efektów 

kształcenia,  

3) monitorowaniu udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie określania efektów kształce-

nia, w tym także w zakresie uwzględnienia potrzeb rynku pracy,  

4) zapewnieniu udziału słuchaczy w ocenie i przebiegu studiów podyplomowych,  

5) weryfikacji zgodności merytorycznej treści przedmiotów (modułów kształcenia) z planem i 

programem studiów podyplomowych,  

6) promowaniu przy doborze prowadzących zajęcia kadry o najwyższym poziomie, z uwzględ-

nieniem również profesorów zaproszonych, w tym z zagranicy, oraz specjalistów spoza Uczelni,  

7) doraźnej hospitacji zajęć przez kierownika studiów podyplomowych bądź innej wyznaczonej 

przez niego osoby w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości w przebiegu zajęć,  

8) nadzorze nad system punktowym ECTS,  
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9) monitorowaniu wymagań stawianych słuchaczom w zakresie warunków ukończenia studiów 

podyplomowych,  

10)zapewnieniu dostępności, czytelności, przejrzystości i obiektywności procedur stosowanych 

w procesie kształcenia na studiach podyplomowych, w tym planu i programu studiów podyplo-

mowych, systemu oceniania, kryteriach i warunkach zaliczenia, procedur odwoławczych itp.  

 

§ 6 

Ocena warunków kształcenia 

 

1.Ocena warunków kształcenia odbywa się na podstawie analizy danych pochodzących 

z dokumentacji procesu dydaktycznego oraz oceny zajęć i polega w szczególności na:  

1) systematycznej kontroli stanu zasobów służących procesowi dydaktycznemu, na które skła-

dają się:  

a) infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe, laboratoria, w tym 

laboratoria komputerowe, wyposażenie w środki audiowizualne, dostęp do komputerów poza 

godzinami zajęć dydaktycznych,  

b) pomoce dydaktyczne – podręczniki, skrypty, notatki w Internecie i inne,  

c) wyposażenie bibliotek i czytelni, dostęp do komputerowych baz danych i katalogów Uczelni i 

poza nią (liczba woluminów i warunki lokalowe),  

d) kontakt przez Internet (strony wydziałów, strony nauczycieli akademickich),  

z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;  

2) monitorowaniu warunków panujących w domach studenckich, stołówek, barów, a także klu-

bów studenckich działających w domach studenckich i na terenie Miasteczka Studenckiego 

AGH;  

3) monitorowaniu liczby studentów przypadających na nauczycieli akademickich i liczebności 

grup studenckich na poszczególnych rodzajach zajęć;  

4) ocenie racjonalności rozkładów zajęć, harmonogramu sesji egzaminacyjnej, terminów eg-

zaminów dyplomowych itp.; 

5) kontroli informatyzacji procesu dydaktycznego i dostępności Internetu;  

6) okresowej ocenie pracy administracji wydziałowej, szczególnie prawidłowości prowadzenia 

dokumentacji przebiegu studiów, stosowania obowiązujących w tym zakresie przepisów, czasu 

pracy dziekanatów, poziomu obsługi procesu kształcenia, terminowości załatwiania spraw, spo-

sobu przekazywania informacji, kontaktów przez Internet itp.;  

7) analizie warunków i możliwości kontaktów z władzami Wydziału (dyżury) oraz poszczegól-

nymi nauczycielami akademickimi w ramach konsultacji, także kontakty z promoto-

rem/opiekunem;  

8) analizie wpływu opinii i postulatów studentów, doktorantów i słuchaczy (m.in. Samorządu 

Studentów, Samorządu Doktorantów, studentów cudzoziemców) na poprawę warunków kształ-

cenia.  

 

 

 

 

 

§ 7 

Ocena skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

1. Podstawą oceny skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są roczne sprawoz-

dania z posiedzeń Rad Wydziałów poświęcone jakości kształcenia na Wydziale oraz roczne 

sprawozdanie Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia.  

2. Oceny skuteczności Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonuje się w sposób jako-

ściowy (m.in. na podstawie wyników ankiet, opinii pracodawców, oceny aktywności jednostek 

w zakresie szkoleń itp.) oraz w sposób ilościowy (m.in. na podstawie porównywania staty-

stycznych wyników ankiet w danym roku i w latach poprzednich, porównywania aktywności 

studentów w kołach naukowych, liczby inicjatyw dydaktycznych podejmowanych w jednostce, 

liczby nowo tworzonych modułów kształcenia, specjalności i kierunków, liczby zmian wprowa-

dzanych w programach kształcenia będących wynikiem analizy uzyskiwanych efektów kształ-

cenia i potrzeb rynku pracy oraz na podstawie innych wskaźników opracowanych przez Wy-

działowy Zespół ds. Jakości Kształcenia).                  
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                                                      § 8 

Wydziałowe Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia 

 

1. Na okres kadencji Dziekani powołują:  

1) Pełnomocników Dziekana ds. Jakości Kształcenia,  

2) Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia,  

3) Wydziałowe Zespoły Audytu Dydaktycznego.  

2. Za nadzór oraz za funkcjonowanie Wydziałowych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia 

odpowiadają Dziekani Wydziałów.  

3. Dziekan Wydziału co najmniej raz w roku zwołuje Radę Wydziału poświęconą jakości kształ-

cenia.  

4. W skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia wchodzą co najmniej:  

1) Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia,  

2) przedstawiciel Wydziału w Uczelnianym Zespole ds. Jakości Kształcenia,  

3) kierownik studiów doktoranckich,  

4) co najmniej dwóch przedstawicieli każdego kierunku prowadzonego na Wydziale, wybranych 

spośród minimum kadrowego dla tego kierunku,  

5) wydziałowy administrator systemu Syllabus AGH,  

6) jeden przedstawiciel studentów na każdy kierunek studiów prowadzony na Wydziale,  

7) przedstawiciel doktorantów, o ile Wydział prowadzi studia trzeciego stopnia.  

5. W skład Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego wchodzi co najmniej jeden nauczy-

ciel akademicki na każde dwa kierunki prowadzone na Wydziale oraz przedstawiciel studentów 

i doktorantów.  

 

§ 9 

Prodziekan odpowiedzialny za jakość kształcenia 

 

1. Do zadań prodziekana odpowiedzialnego za jakość kształcenia należą:  

1) zapewnienie możliwości doskonalenia jakości kadry dydaktycznej, poprzez udział w różnego 

rodzaju szkoleniach oraz kursach dokształcających mających na celu podnoszenie kwalifikacji i 

umiejętności dydaktycznych  

2) inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia 

w jednostce (w tym poprzez organizację wydziałowych seminariów dydaktycznych),  

3) upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w jednostce.  

2. Prodziekan odpowiada za:  

1) właściwe wykorzystanie wyników ankiet i hospitacji w celu podnoszenia jakości kształcenia 

(m.in. poprzez nagradzanie najlepszych nauczycieli akademickich, inicjowanie projakościowej 

polityki kadrowej, indywidualne rozpatrywanie przypadków ocen negatywnych, kierowanie pra-

cowników nauczycieli akademickich regularnie otrzymujących negatywne oceny na kursy pod-

noszące kwalifikacje dydaktyczne),  

2) gromadzenie i przetwarzanie informacji na temat mobilności studentów w jednostce,  

3) organizację przynajmniej raz w roku akademickim posiedzenia Rady Wydziału poświęconego 

w całości zagadnieniom doskonalenia jakości kształcenia na wydziale. W posiedzeniu ma prawo 

uczestniczyć Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Prodziekan informuje pełnomocnika 

(ze stosownym wyprzedzeniem) o dacie posiedzenia Rady Wydziału,  

4) przekazanie Uczelnianemu Zespołowi protokołu z posiedzenia, o którym mowa w § 12 ust. 3 

(Zarządzenia Rektora nr 2/2013) w terminie do końca października każdego roku akademic-

kiego,  

5) wyznaczenie osoby zastępującej Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia w okresach, 

w których ten nie może sprawować swojej funkcji. 

 

§ 10 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia 

 

1. Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia należą:  

1) przewodniczenie pracom Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,  

2) współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Jakości Kształcenia,  

3) współpraca z Wydziałowym Zespołem Audytu Dydaktycznego,  
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4) współpraca z Samorządem Studenckim w zakresie działań wspierających wysoką jakość 

kształcenia. 

 2. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia odpowiada za:  

1) monitorowanie wdrażania na Wydziale wytycznych uczelnianych dotyczących kształcenia i 

programów kształcenia, w tym planów i programów studiów,  

2) nadzór nad przebiegiem ankietyzacji i hospitacji na Wydziale,  

3) gromadzenie (we współpracy z Centrum Karier) i analizę danych dotyczących losów absol-

wentów,  

4) opiniowanie po konsultacji z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia propozycji uru-

chomienia nowych kierunków i specjalności,  

5) przekazanie Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia danych statystycznych doty-

czących procesu ankietyzacji i jej wyników, zgodnie z wytycznymi zawartymi w odrębnym za-

rządzeniu,  

6) przygotowanie rocznych raportów samooceny w poszczególnych obszarach działalności dy-

daktycznej w oparciu o wzór oraz wytyczne ustalone przez Uczelniany Zespół.  

 

§ 11 

 

Wydziałowe Zespoły ds. Jakości Kształcenia 

 

1. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia, zwany dalej Wydziałowym Zespołem, podejmuje 

działania na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale. W tym celu w 

szczególności opracowuje i przedstawia Dziekanowi wnioski i projekty, zgodne z wytycznymi 

ustalonymi przez Uczelniany Zespół.  

2. Do zadań Wydziałowego Zespołu należy w szczególności:  

1) stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur w zakresie obsza-

rów działań, o których mowa w § 2, § 3 - § 6, Zarządzenia Rektora nr 2/2013 w oparciu o wy-

tyczne ustalone przez Uczelniany Zespół,  

2) opiniowanie, monitorowanie i okresowy przegląd programów kształcenia i ich efektów,  

3) systematyczna aktualizacja informacji o programie kształcenia w Systemie Syllabus AGH,  

4) prowadzenie akcji ankietowych w celu zbierania, analizy i interpretacji danych dotyczących 

różnych aspektów działalności dydaktycznej jednostki, zgodnie z wytycznymi Uczelnianego 

Zespołu,  

5) prowadzenie hospitacji zajęć dydaktycznych na wydziałach w oparciu o wytyczne ustalone 

przez Uczelniany Zespół,  

6) gromadzenie, opracowanie, analiza, interpretacja oraz wykorzystanie danych dotyczących 

działalności dydaktycznej i jej efektów w jednostce,  

7) opracowanie i monitorowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych,  

8) ustalenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych zasad w zakresie oceniania 

studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, uwzględniając konieczność pu-

blikowania i konsekwentnego stosowania kryteriów, przepisów i procedur, 

9) przygotowanie informacji na temat warunków socjalnych studentów i doktorantów, w szcze-

gólności dostępu do świadczeń pomocy materialnej, akademika, opieki medycznej,  

10)przygotowanie informacji na temat środków wsparcia studentów, w szczególności w zakre-

sie trudności adaptacyjnych oraz w nauce,  

11)analiza i wykorzystywanie opinii absolwentów AGH o przebiegu studiów oraz opinii praco-

dawców o poziomie zatrudnianych absolwentów w jednostce,  

12)monitorowanie i przegląd infrastruktury wspierającej proces kształcenia (m.in. bibliotek, sal 

dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu) w jednostce, zgodnie 

z wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół oraz wnioskowanie do Dziekana Wydziału w 

sprawach związanych z koniecznymi zmianami w infrastrukturze,  

13)formułowanie wniosków i rekomendacji dotyczących doskonalenia jakości kształcenia na 

Wydziale i w Uczelni i przedstawianie ich Dziekanowi Wydziału oraz Uczelnianemu Zespołowi,  

14)inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej 

prowadzonej na wydziale oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi,  

15)inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia 

w jednostce,  

16)upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia w jednostce.  
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§ 12 

Wydziałowe Zespoły Audytu Dydaktycznego 

 

1. Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego kontroluje sposób realizacji programów kształce-

nia na poszczególnych kierunkach prowadzonych na Wydziale. W szczególności: weryfikuje 

zgodność treści zajęć z zawartością sylabusów, zgodność punktów ECTS z rzeczywistym nakła-

dem pracy studentów, osiąganie zakładanych efektów kształcenia.  

2. Do zadań Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego należą w szczególności:  

1) regularna kontrola i ocena procesu kształcenia na każdym kierunku na Wydziale,  

2) proponowanie zmian i modyfikacji mających na celu poprawę jakości kształcenia lub/oraz 

wyeliminowanie zaobserwowanych nieprawidłowości,  

3) prowadzenie akcji ankietowych dotyczących programu kształcenia oraz analiza i interpreta-

cja uzyskanych danych dla każdego z kierunków,  

4) monitorowanie, przegląd i wnioskowanie o podnoszenie poziomu infrastruktury wspierającej 

proces kształcenia na każdym z kierunków,  

5) identyfikacja nieprawidłowości i problemów utrudniających poprawną realizację procesu 

kształcenia na każdym z kierunków i wnioskowanie do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości 

Kształcenia o opracowanie strategii naprawczej.  

 

§ 13 

Ankiety i hospitacje 

 

1. Celem oceny jakości kształcenia Wydziału przeprowadza się badania ankietowe:  

1) wśród studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w zakresie: zajęć dy-

daktycznych, obsługi administracyjnej, warunków kształcenia, zgodności prowadzonych zajęć z 

programem kształcenia,  

2) wśród absolwentów: przebiegu studiów i programu kształcenia, 

3) wśród pracodawców w zakresie: poziomu wykształcenia i umiejętności zatrudnianych absol-

wentów Wydziału,  

4) wśród pracowników w zakresie: warunków realizacji procesu dydaktycznego w tym oceny 

grup studenckich.  

2. Uzupełniającym instrumentem oceny jakości procesu dydaktycznego są hospitacje zajęć:  

1) prowadzących zajęcia w ramach modułu przez osoby odpowiedzialne za moduł, co najmniej 

raz na dwa lata,  

2) niesamodzielnych nauczycieli akademickich prowadzone przez członków Wydziałowego Ze-

społu ds. Jakości Kształcenia, co najmniej raz w czasie obejmującym ocenę okresową pracow-

nika nauczyciela akademickiego,  

3) samodzielnych nauczycieli akademickich, prowadzone w przypadku negatywnych wyników 

ankiety studenckiej przez Dziekana lub Prodziekana odpowiedzialnego za jakość kształcenia, 

wraz z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jakości Kształcenia.  

3. Zasady przeprowadzania ankiet i hospitacji oraz publikacji i wykorzystania wyników reguluje 

odrębne zarządzenie Rektora.  

 

 

§ 14 

Przepisy końcowe 

 

1.Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

1)Tracą moc dotychczasowe uchwały Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

dotyczące Jakości Kształcenia. Uchwała RW z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie Wydziało-

wego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, Uchwała  RW z dnia 18 lutego 2008 w sprawie 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Dziekan 

Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński 
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                                             Uchwała Rady Wydziału nr 10 

                                            z dnia 28 stycznia 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. JUSTYNY MAZURKIEWICZ. 

      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 większo-

ścią głosów; 28 „tak”, 2 głosy „nie”, 4 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski 

mgr inż. Justyny Mazurkiewicz nt.” Ocena obszarów perspektywicznych dla geotermal-

nego wykorzystania wód niskotemperaturowych  w województwie małopolskim”, 

powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Ewę Kmiecik oraz promotora pomocnicze-

go dr inż. Barbarę Tomaszewską. 

                                                                                                                       
Uprawnionych do głosownia; 47 osób. Obecnych 34 osoby. 

 

                                              Uchwała Rady Wydziału nr 11 

                                            z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                     w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

                                 mgr inż. Mai Adamskiej - Szatko. 

      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: 

 

Modelowanie matematyczne powierzchniowych zjawisk dynamicznych z zastosowa-

niem automatów komórkowych. 

 

Promotor: 

 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak (Wydział GGiOŚ AGH) 

 

Recenzenci: 

 

 dr hab. Adam Cichy, prof. nadzw. AGH– (Wydział GGiOŚ AGH), 

 dr hab. inż. Zenon Pilecki, prof. nadzw. IGSMiE PAN -  (Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie). 

 

Obrona doktorska 17 grudnia 2012 roku. 

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

głosów; 33 głosy „tak” ,1 głos „nie”, ,podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Mai Adamskiej - 

Szatko stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie na-

uki o Ziemi; dyscyplinie geofizyka; specjalność geofizyka stosowana. 
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Uprawnionych do głosownia; 47 osób. Obecnych 34 osoby. 

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 12 

                                            z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                     w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

                                 mgr inż. MARCINOWI KAPUŚCIE. 

      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: 

 

Datowanie wód podziemnych z wykorzystanie radiowęgla – zagadnienia metodyczne 

i zastosowanie. 

 

Promotor: 

 

 dr hab. inż. Marek Duliński 

Recenzenci: 

 

 prof. dr hab. Paweł Leśniak, (PIG- PIB w Warszawie), 

 dr hab. inż. Adam Walanus, prof. nadzw.AGH, (Wydział GiOŚ AGH) 

 
Obrona doktorska 10 grudnia 2012 roku. 

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

głosów; 3 głosów „tak” ,1 głos „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła uchwałę o nadaniu 

mgr inż. Marcinowi Kapuście stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrod-

niczych, dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność hydrogeologia. 

 

 

                                       Uchwała Rady Wydziału nr 13 

                                            z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                      w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

                                         mgr inż. MONICE PILARZ. 

      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: 

 

Stratygrafia mikropaleontologiczna osadów miocenu obszaru krakowsko –

oświęcimskiego.” 

 

Promotor: 

 

 prof. dr hab. Barbara Olszewska  (Państwowy Instytut Geologiczny – PIB –           Od-

dział Karpacki w Krakowie). 
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Recenzenci: 

 prof. dr hab. Stefan Alexandrowicz – (Polska Akademia Umiejętności w Krakowie), 

 prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko -  (Instytut Nauk Geologicznych – Uniwersytet Ja-

gielloński). 

 
Obrona doktorska 10 grudnia 2012 roku. 

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

głosów; 33 głosy „tak” ,1 głos „nie”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Monice Pilarz 

stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki o 

Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność geologia podstawowa. 

Uprawnionych do głosownia; 47 osób. Obecnych 34 osoby. 

Rozprawa doktorska mgr inż. Moniki Pilarz w wyniku tajnego głosowania Rady Wydziału; 46 

głosów „tak”, 3 głosy „nie”, 3 głosy „wstrzymujące się” , większością głosów uzyskała wyróż-

nienie. 

Uprawnionych do głosowania; 80 osób. Obecnych 52 osoby. 

 

 

                                      Uchwała Rady Wydziału nr 14 

                                            z dnia 28 stycznia 2013 roku 

                      w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

                                 mgr inż. JUSTYNIE TOPOLSKIEJ. 

      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: 

 

Bacteria mediated dissolution of pyromorphite Pb5(PO4)3Cl in presence of Pseudo-

monas bacteria” 

 

Promotorzy: 

 

 dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. AGH 

 prof. dr Broder J. Merkel (Technische Universitat Bergakademie Freiberg) 

 

Recenzenci: 

 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz (Instytut Nauk Geologicznych UJ -Kraków 

 prof. dr  Michael Schomann (Technische Universitat Bergakademie Freiberg) 

 
Obrona doktorska 7 stycznia 2013 roku. 

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

śnie; 34 głosy „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Justynie Topolskiej stopnia 

naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki o Ziemi; dys-

cyplinie geologia; specjalność geochemia. 

Uprawnionych do głosownia; 47 osób. Obecnych 34 osoby. 

 



20 

 


