
                                            Uchwała Rady Wydziału nr 59 

                                               z dnia 30 września 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                        dr inż. PAWŁOWI KOSAKOWSKIEMU 

      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 3 września 2013 roku 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 6 czerwca 2013 

roku w składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący – dr hab. inż. Maria Ciechanowska 

Sekretarz –  prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

Recenzenci: - dr hab. Wacław Burzewski, prof. dr hab. inż. Franciszek Czechowski, dr 

hab. Leszek Marynowski 

Członkowie Komisji – prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, dr hab. Mariusz Rospondek  

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Pawła Kosakowskiego, 

Komisja w dniu 3 września 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, 

podjęła Uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr inż. Pawłowi Kosakowskiemu w obszarze nauk 

przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie – geologia. Rada Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 30 września 2013 roku, po zapoznaniu się z 

Uchwałą Komisji ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały w głosowaniu tajnym: 

39 głosów „tak”, brak głosów przeciwnych podjęła jednogłośnie 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Pawłowi Kosakowskiemu w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 60 

                                               z dnia 30 września 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                        dr inż. BARBARZE TOMASZEWSKIEJ 

      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 12 września 2013 roku 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 9 maja 2013 

roku w składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący –prof. dr hab. Andrzej Sadurski 

Sekretarz –  dr hab. Ewa Kmiecik 

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny, dr hab. Andrzej Witkowski, prof. dr 

hab. inż. Jadwiga Szczepańska-Plewa 

Członkowie Komisji – dr hab. Henryk Marszałek, prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Barbary 

Tomaszewskiej, Komisja w dniu 12 września 2013 roku w głosowaniu jawnym, 

wszystkimi głosami „za”, podjęła Uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Barbarze Tomaszewskiej w 

obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie – geologia. Rada 

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 30 września 2013 roku, 

po zapoznaniu się z Uchwałą Komisji ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały w 

głosowaniu tajnym: 36 głosów „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się”, podjęła większością 

głosów 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Barbarze Tomaszewskiej w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 

 

  

 

 

 

 

 



                                              Uchwała Rady Wydziału nr 61 

                                               z dnia 30 września 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                        dr inż. DARIUSZOWI WIĘCŁAWOWI 

      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 12 września 2013 roku 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 9 maja 2013 

roku w składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący –prof. dr hab. Ryszard Wagner 

Sekretarz –  prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

Recenzenci: dr hab. inż. Franciszek Czechowski, dr hab. Mariusz Rospondek, dr hab. 

Wacław Burzewski. 

Członkowie Komisji – dr hab. Leszek Marynowski, dr hab. Anna Świerczewska. 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Więcława 

Komisja w dniu 3 września 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, 

podjęła Uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr inż. Dariuszowi Więcławowi w obszarze nauk 

przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie – geologia. Rada Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 30 września 2013 roku, po zapoznaniu się z 

Uchwałą Komisji ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały w głosowaniu tajnym: 

35 głosów „tak”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła większością głosów 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Dariuszowi Więcławowi w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                 Uchwała nr 62 

                 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

                                         z dnia 30 września 2013 r.  

                   w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych  

                    „GEOLOGIA ZŁÓŻ i METODYKA POSZUKIWAŃ” 

                            dla pracowników KGHM PM S.A. 

                              w roku akademickim 2013/14 

                                                     

                                                 
 

 Rada Wydziału na podstawie art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statut 

AGH art. 12 pkt 6, oraz  Uchwała Senatu nr 3/2012 z dnia 25.01. 2012 r., w wyniku 

jawnego głosowania większością głosów poparła wniosek o utworzenie Studiów 

Podyplomowych „GEOLOGIA ZŁÓŻ I METODYKA POSZUKIWAŃ ” dla pracowników KGHM 

PM. S. A. od semestru letniego w roku akademickim 2013/14 oraz zatwierdziła plan  

i program Studiów Podyplomowych.                                                                                                                                

 

 

 

 

Uchwała nr 63 

Rady Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 30 września 2013 r w sprawie 

ZASADY ORGANIZACJI I ROZLICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

NA WGGiOŚ W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 

 

Podstawy prawne: Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 18 marca 2011 r.; Rozporządzenie MNISW 

w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń 

związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej z 5 października 

2011; Uchwały Senatu AGH: nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie 

ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-

Hutniczej na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad 

obliczania godzin dydaktycznych zmieniona uchwałą nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 

maja 2012 r. oraz uchwałą nr 82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r.; nr 94/2012 

z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi 

edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych; nr 

94/2012 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne z 30 maja 

2012 r.; Zarządzenie Rektora AGH 27/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie 

szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz 

w jednostkach pozawydziałowych AGH; Zarządzenie Rektora AGH 43/2013 w sprawie 



zmiany Zarządzenia Nr 27/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie szczegółowych 

zasad oraz trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz w jednostkach 

pozawydziałowych AGH; Zarządzenie Rektora AGH 30/2013 z dn. 5 czerwca 2013 r. 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014; Regulaminy: Studiów i Studiów 

Doktoranckich w AGH; Uchwała Rady Wydziału w sprawie Wydziałowego Systemu 

Zapewnienia Jakości Kształcenia z dn. 18 lutego 2008 r. 

 

1. Obowiązkowe pensum dydaktyczne wynosi: 

 dla pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na stanowiskach 

profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego - 210 godz. 

 dla pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku adiunkta 

lub asystenta - 240 godz. 

 dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku wykładowców i 

starszych wykładowców - 360 godz. 

 dla doktorantów pobierających stypendium - 90 godz.  

Do obowiązującego wymiaru pensum zalicza się zajęcia dydaktyczne w następującej 

kolejności: 

 zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia; 

 zajęcia wynikające z opieki nad studentami studiów indywidualnych, opieki nad 

kołem naukowym oraz studentem w ramach wymiany międzynarodowej, opieki 

nad doktorantem, opieki nad pracami dyplomowymi, zajęcia terenowe. 

Zajęcia na studiach niestacjonarnych kwalifikowane są jako godziny ponadwymiarowe. 

 

2. Lista osób, dla których Dziekan wystąpi do JM Rektora o przyznanie na rok akademicki 

2013/2014 obniżenia obowiązkowego pensum zostanie sporządzona po rozpatrzeniu 

wniosków Kierowników Katedr złożonych do dn. 5 października 2013 r. Lista ta, po 

zweryfikowaniu przez Rektora, zostanie przekazana Kierownikom Katedr i stanowi 

podstawę do rozliczenia godzinowego za rok akademicki 2013/2014. Szczegółowe 

warunki ubiegania się o zniżkę pensum dydaktycznego określa Uchwała Nr 67/2010 

Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli 

akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na poszczególnych 

stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych 

zmieniona uchwałą Nr 93/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. oraz uchwałą Nr 

82/2013 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2013 r. 

 

3. Maksymalny dopuszczalny wymiar godzin ponadwymiarowych w odniesieniu do 

pensum w przypadku nauczycieli akademickich na WGGIOŚ w roku akademickim 

2013/2014 wynosi 90%.  

4. Nauczyciel akademicki, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością 

realizacji programu nauczania, może być zobowiązany do prowadzenia zajęć w godzinach 

ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym: dla pracownika naukowo-

dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru obowiązkowego pensum. 

Powierzanie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym powyższe 

wskaźniki wymaga pisemnej zgody nauczyciela akademickiego. 

 

5. Pracownik danej Katedry zobowiązany jest do wypracowania obowiązkowego pensum 

dydaktycznego. Za właściwe planowanie obciążeń dydaktycznych w poszczególnych 



Katedrach odpowiadają Kierownicy Katedr. Do wypłacenia wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe niezbędne jest przedstawienie sprawozdania danej katedry wraz z 

kompletem załączników dokumentujących wszelkie zniżki, zmiany etc. 

 

Przy powierzaniu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych stosuje się 

zasadę równomiernego obciążenia wszystkich nauczycieli akademickich w danej 

jednostce. Nie powierza się realizacji zajęć dydaktycznych w godzinach 

ponadwymiarowych, jeżeli pozostali nauczyciele akademiccy jednostki nie wykonują 

pensum. 

 

6. Przy sporządzaniu w Katedrach planów obsady zajęć w roku akademickim 2013/2014 

należy w miarę możliwości kierować się zasadą powierzania w pierwszej kolejności 

wykładów, seminariów i konwersatoriów samodzielnym pracownikom naukowym. 

Niedopuszczalne jest planowanie obsady samodzielnych pracowników do prowadzenia 

praktyk, ćwiczeń i laboratoriów, przy jednoczesnym powierzaniu adiunktom lub 

asystentom ze stopniem doktora wykładów, seminariów i konwersatoriów z tego samego 

przedmiotu. Wykłady, seminaria i konwersatoria nie mogą być prowadzone przez 

doktorantów, a w przypadku adiunktów i asystentów i wykładowców ze stopniem doktora 

lub magistra wymagana jest pozytywna opinia Rady Wydziału. W związku z zaleceniami 

Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uchwałą Rady Wydziału w sprawie 

Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zarówno w przypadku, prac 

dyplomowych magisterskich na studiach stacjonarnych oraz prac dyplomowych 

inżynierskich i magisterskich na studiach niestacjonarnych obowiązuje zasada, iż co 

najmniej jedna z osób będących promotorem lub recenzentem pracy musi posiadać tytuł 

profesora lub stopień doktora habilitowanego. 

 

7. Przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2013/2014 może nastąpić 

po przedstawieniu listy zajęć, które doktorant będzie prowadzić. Listę tę sporządza 

Kierownik Katedry, w której doktorant realizuje studia doktoranckie. Doktorant winien 

być również umieszczony w planie dydaktycznym katedry na rok akademicki 2013/2014. 

 

8. Liczebności grup na zajęciach wynoszą: 
 

Typ zajęć Liczebności minimalne* 

i maksymalne 

Oznaczenie 

Ćwiczenia audytoryjne 30 CA 

Ćwiczenia laboratoryjne 15 CL 

Ćwiczenia projektowe 30 CP 

Konwersatoria 30 L 

Zajęcie seminaryjne 30 S 

Zajęcia (ćwiczenia) terenowe 30 CT 

Zajęcia praktyczne i praktyki** 30 ZP 

Praktyki z kartografii 15 (12***) PK 

Zajęcia w języku angielskim indywidualne ustalenia 

z Dziekanem 

A-właściwy rodzaj zajęć, 

np. A-CA 
* – liczebności mniejsze od maksymalnych wynikają z braku podzielności liczby studentów objętych 

zleceniem przez maksymalną liczebność grupy  



** - z wyjątkiem zajęć odbywanych w zakładach górniczych, gdzie kwestię liczebności grup 

studenckich regulują wewnętrzne przepisy BHP 
*** - w przypadku grup złożonych ze studentów obcokrajowców i wyjeżdżających za granicę 

 

9. Status zajęć jest określony w zleceniu i jego zmiana wymaga pisemnej zgody 

Prodziekana odpowiedzialnego za zlecenia. 

 

10. Zaliczenie zajęć do odpowiedniego typu następuje na podstawie zlecenia. Wszelkie 

doraźne przekwalifikowania typu zajęć lub zmiany liczebności grup mogą nastąpić jedynie 

na podstawie pisemnej zgody Prodziekana odpowiedzialnego za zlecenia. Zmiany 

powyższe mogą być wnioskowane do 15 października 2013 r. (zajęcia w semestrze 

zimowym) i 15 marca 2014 r. (zajęcia w semestrze letnim). 

 

11. Podział studentów na mniejsze grupy ćwiczeniowe (w stosunku do zlecenia) jest 

możliwy wyłącznie za pisemną zgodą Prodziekana odpowiedzialnego za zlecenia. 

Ostateczne rozliczenie godzinowe jest weryfikowane przez Dziekana i Dyrektora 

administracyjnego na podstawie list obecności z danych zajęć. Wszelkie przyjęcia na 

zajęcia studentów do tego nieuprawnionych, tzn. nie objętych zleceniem 

i nieposiadających pisemnej zgody odpowiedniego Prodziekana na uczęszczanie na 

zajęcia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność prowadzących. 

 

12. Jeśli zlecenie zostało wystawione na zajęcia w grupie o liczebności mniejszej od 

liczebności minimalnej przyjmuje się pełne rozliczenie. 

 

13. Dla studentów I, II, III i IV roku pierwszego stopnia oraz I i II roku studiów drugiego 

stopnia studiów stacjonarnych obowiązuje semestralne rozliczenie toku studiów. Zasady 

rozliczeń dla studiów niestacjonarnych ustala odpowiedni Prodziekan. Należy 

bezwzględnie przestrzegać zasady wpisywania ocen do indeksu i systemu Dziekanat 

jedynie studentom posiadającym ważny wpis na dany semestr a szczególnie studentom 

studiów niestacjonarnych. 

 

14. Tryb studiów indywidualnych może być stosowany nie wcześniej, niż od V semestru 

studiów, wobec studentów, którzy uzyskali średnią ocen z poprzednich lat studiów 

wyższą niż 4,75. Ich opiekunem naukowym może być jedynie samodzielny pracownik 

naukowy, a program studiów musi być zaakceptowany przez odpowiedniego Prodziekana. 

 

15. Dodatkowe godziny za opiekę nad dyplomantami, kołami naukowymi i studentami 

I roku przyznawane są w następującej wysokości: 

 

a) opieka nad projektem inżynierskim i pracą licencjacką na studiach stacjonarnych – 

5 godz. W roku akademickim 2013/2014 ustala się limit maksymalnie 5 projektów 

inżynierskich na jednego pracownika na danym kierunku studiów.  

b) opieka nad pracą dyplomową magisterską na studiach stacjonarnych (dotyczy 

również prac wykonywanych przez dwie osoby) – 12 godz. po obronie, która 

odbyła się nie później, niż 30 września 2014 r. Prace obronione po tym terminie 

rozlicza się w następnym roku akademickim. W roku akademickim 2013/2014 

ustala się limit 5 prac dyplomowych magisterskich na studiach stacjonarnych na 

jednego pracownika. W szczególnych przypadkach, za pisemną zgodą Dziekana 



limit ten może być przekroczony, z tym jednak, że wypłata wynagrodzenia za 

prace przekraczające powyższy limit nastąpi w kolejnym roku akademickim. Do 

rozliczenia godzinowego Katedry załączają listę, która winna zawierać wykaz 

studentów, nazwiska promotorów i daty obron; 

c) opieka nad pracą dyplomową inżynierską na studiach niestacjonarnych (dotyczy 

również prac wykonywanych przez dwie osoby) – 5 godz.; na niestacjonarnych 

studiach uzupełniających magisterskich (dotyczy również prac wykonywanych 

przez dwie osoby) – 12 godz. po obronie (w ramach posiadanych środków 

finansowych). W roku akademickim 2013/2014 ustala się limit 5 prac 

dyplomowych inżynierskich, licencjackich oraz 5 prac dyplomowych magisterskich 

na jednego pracownika. Prace obronione po 30 września 2014 r. zostaną 

rozliczone w następnym roku akademickim. 

d) opieka nad doktorantem – 15 godz./rok przed otwarciem przewodu doktorskiego 

i 30 godz./rok po otwarciu przewodu - płatne po obronie pracy, ale złożonej nie 

później, niż do roku od ukończenia studiów doktoranckich (bez przedłużeń); 

e) opieka nad studentem studiującym trybem indywidualnym - 5 godz. na rok; 

f) opieka nad studentem w ramach wymiany międzynarodowej – 8 godz. na rok; 

g) opieka nad kołem naukowym wielosekcyjnym – 30 godz. Wniosek o rozdziale tych 

godzin na opiekunów poszczególnych sekcji sporządza opiekun koła naukowego, a 

zatwierdza odpowiedni Prodziekan; 

h) opieka nad kołem naukowym jednosekcyjnym – 15 godz.; 

i) opieka nad studentami I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – po 10 

godz. 

16. Dodatkowe godziny wyszczególnione w p. 16 wliczane są jedynie do indywidualnego 

pensum pracownika i nie są podstawą do wyliczania tzw. studentogodzin do konstrukcji 

budżetu Wydziału. 

 

17. Za prowadzenie wykładów o wymiarze godzinowym, co najmniej 30 godz. 

W semestrze dla kursów o liczbie studentów powyżej 60 osób kończących się egzaminem 

dodaje się liczbę godzin równą: 

 

Liczba godzin = (N/Nmin – 1) x A, dla N>Nmin 

gdzie:  

N – liczba studentów kursu; 

Nmin - minimalna liczba studentów ustalona przez radę wydziału, nie mniejsza niż 60 

studentów; 

A = 6, współczynnik na rok akademicki 2013/2014. 

 

18. Stawki za godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych są równe stawkom 

na studiach stacjonarnych. 

 

19. Dla zajęć prowadzonych na studiach stacjonarnych i studiach doktoranckich w języku 

angielskim oraz zajęć w formie e-learningowej w pierwszym roku realizacji przyznawane 

są godziny dodatkowe w wymiarze równym: liczbie godzin x 1,0 (Uchwała Senatu AGH 

z dnia 26 maja 2010 r. ze zmianami z 2012 r. i 2013 r.). Przykładowo: zajęcia 

prowadzone w wymiarze 15 godzin w języku angielskim rozliczane są w wymiarze: 15 

godz. + (15 godz. x 1,0) = 30 godz. Powyższe nie dotyczy visiting professors, dla 

których stawka za prowadzenie zajęć ustalana jest indywidualnie z Dziekanem i obciąża 



budżet Katedry). W kolejnych latach realizacji zajęć w języku angielskim oraz zajęć w 

formie e-learningu liczba godzin dodatkowych wynosi: liczba godzin x 0,3. 

 

20. Zatrudnienie profesora wizytującego musi być przewidziane w planie dydaktycznym 

Katedry na rok akademicki 2013/2014 (co najmniej jako vacat) i udokumentowane 

umową podpisaną do 30 czerwca 2014 r. na prowadzenie zajęć w wymiarze 60 godz. 

w roku akademickim 2013/2014 oraz wyszczególnione w sprawozdaniu dydaktycznym 

katedry, pod rygorem nieuwzględnienia w budżecie. Szczegółowe zasady organizacji 

zajęć oraz wynagradzania tych osób i finansowania kosztów pobytu będą ustalane 

indywidualnie przez Dziekana w porozumieniu z Kierownikiem Katedry. 

 

21. Katedra może zlecić prowadzenie części zajęć dydaktycznych osobie niezatrudnionej 

w AGH w formie umowy cywilnoprawnej. Zaangażowanie takiej osoby musi być 

przewidziane w planie dydaktycznym Katedry na rok akademicki 2013/2014 (co najmniej 

jako vacat) i udokumentowane umową podpisaną do 30 czerwca 2014 r. na prowadzenie 

zajęć oraz wyszczególnione w sprawozdaniu dydaktycznym katedry, pod rygorem 

nieuwzględnienia w budżecie. Szczegółowe zasady dotyczące wynagradzania tych osób 

będą ustalane indywidualnie przez Dziekana w porozumieniu z Kierownikiem Katedry. 

 

22. Zajęcia i praktyki terenowe oraz wycieczki dla studentów WGGiOŚ nie powinny być 

planowane w czasie sesji oraz w okresie, w którym odbywają się zajęcia stacjonarne. 

 

23. Zgodnie z uchwałą Senatu AGH, koszty praktyk terenowych (koszty przejazdów 

i noclegów) ponoszą studenci. 

 

24. Rozliczanie przez pracowników prywatnego samochodu osobowego do celów dojazdu 

na praktyki i inne zajęcia w terenie jest możliwe wyłącznie do wysokości kosztów 

przejazdu środkami komunikacji publicznej. 

 

25. Zlecenia przekazywane przez jednostki pozawydziałowe bezpośrednio do Katedr 

WGGiOŚ muszą posiadać pisemną akceptację Prodziekana WGGiOŚ odpowiedzialnego za 

zlecenia i zostać uzgodnione z Kierownikiem Katedry. Podobnie, wszystkie zlecenia 

kierowane przez Katedry WGGiOŚ do jednostek pozawydziałowych muszą posiadać 

pisemną akceptację Prodziekana WGGiOŚ odpowiedzialnego za zlecenia. 

 

26. Plany dydaktyczne Katedr uwzględniające niniejsze zasady powinny zostać złożone do 

7 października 2013 r. 

 

27. Sprawozdania jednostek wydziałowych z zakresu dydaktyki winny być złożone do dn. 

7 października 2013 r. 

 

28. Kierownicy Katedr zobowiązani są do poinformowania pracowników o powyższych 

zasadach organizacji i rozliczania zajęć dydaktycznych. 

 

 

Kraków, dn. 30 września 2013 r. 

 



 

                                                     Uchwała nr 64 

                 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

                                            z dnia 30 września 2013 r.  

                w sprawie stawek za godziny ponadwymiarowe za prowadzenie   

                     zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

                                       w roku akademickim 2013/14 

           

Podstawy prawna: prawo o szkolnictwie wyższym( Dz. Ustaw z 2012 r. poz. 572 z 

póżn.zm. oraz Zarządzenie Rektora nr 43/2013 z dnia 2.09.2013 r. 

      
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym większością głosów zatwierdziła stawki za godziny 

ponadwymiarowe za prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 

rok akademicki 2013/14: 

 

 

                                            
 

stawka godzinowa 

na rok  akademicki 

2013/14 

tytuł naukowy, 

stopień naukowy - stanowisko 

 

50,00 zł 

tytuł naukowy profesora  

stanowisko – profesor zwyczajny, profesor 

nadzwyczajny 

 

 

43,00 zł 

stopień naukowy doktora 

habilitowanego  - stanowisko 

profesor nadzwyczajny, adiunkt 

 

 

40,00 zł 

stopień naukowy doktora 

stanowisko – adiunkt, asystent, starszy 

wykładowca 

 

 

23,00 zł stopień magistra – stanowisko    

(asystent, wykładowca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU  NR 65 

                                            z dnia 30 września 2013 r.  

w sprawie dopuszczenia adiunktów do prowadzenia wykładów oraz 

asystentów ze stopniem naukowym doktora do kierowania pracami 

dyplomowymi magisterskimi w roku akad. 2013/14. 

    

Rada Wydziału w wyniku jawnego głosowania większością głosów wyraziła zgodę na 

prowadzenie wykładów przez adiunktów oraz asystentów ze stopniem doktora do 

kierowania pracami dyplomowymi magisterskimi w roku akad. 2013/14.  

Uprawnionych do głosowania 88 osoby. Obecnych 47 osób. 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 66 

z dnia 30 września 2013 r 
w sprawie powołania opiekunów naukowych doktorantów 

I roku studiów doktoranckich WGGiOŚ w roku akad. 2013/2014: 
 

Podstawa Prawna: Regulamin studiów Doktoranckich - Uchwała Senatu nr 48/2009, § 2. 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 47/2010 i nr 79/2010.  

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie zatwierdziła opiekunów naukowych 

dla doktorantów I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/14. 

 

Lp. Imię i nazwisko doktoranta Katedra Opiekun 

1.  mgr inż. Dominika Bar KHGI dr hab. inż. Stanisław Witczak 

2.  mgr inż. Paulina Dembska KGZG dr hab. inż. Lucyna Rajchel 

3.  mgr inż. Piotr Guzy KSE dr hab. inż. Henryk Sechman 

4.  mgr inż. Gabriela Izydor KSE dr hab. inż. Henryk Sechman 

5.  mgr Małgorzata Jamer KGOG prof. dr hab. inż. Jan Golonka 

6.  mgr inż. Justyna Jurek KGZG dr hab. inż. Jacek Mucha 

7.  mgr inż. Kamil Juśko KHGI prof. dr hab. inż. Jacek Motyka 

8.  mgr inż. Karolina Kośmińska KMPG dr hab. inż. Maciej Manecki 

9.  mgr inż. Anna Kowalczyk KOŚ dr hab. Dariusz Ciszewski 

10.  mgr inż. Magdalena Ładniak KGIS dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk 

11.  mgr inż. Małgorzata Malata KHGI prof. dr hab. inż. Jacek Motyka 

12.  mgr inż. Bartłomiej Modelski KASKGG prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba 

13.  mgr inż. Beata Naglik KMPG dr hab. Lucyna Natkaniec-Nowak 

14.  mgr inż. Ewelina Opyrchał KASKGG dr hab. inż. Marcin Krajewski 

15.  mgr inż. Małgorzata Papież KGIS prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

16.  mgr inż. Gabriela Pieczara KMPG dr hab. inż. Maciej Manecki 

17.  mgr inż. Aneta Siemińska KASKGG dr hab. inż. Marek Wendorff 

18.  mgr inż. Anna Strzępowicz KG prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna 

19.  mgr inż. Eryk Święch KSE dr hab. inż. Michał Stefaniuk 

20.  mgr inż. Piotr Turek KMPG dr hab. inż. Tomasz Bajda 

21.  mgr inż. Paweł Wandycz KSE dr hab. inż. Michał Stefaniuk 

22.  mgr inż. Tomasz Woźniak KASKGG prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 

23.  mgr inż. Jerzy Wójtowicz KGZG dr hab. inż. Jacek Mucha 

 



                                 Uchwała Rady Wydziału nr 67 

                                       z dnia 30 września 2013 r 

w sprawie sprawozdania kierownika Studiów Doktoranckich 

WGGiOŚ za rok akademicki 2012/2013: 

Podstawa Prawna: Regulamin studiów Doktoranckich - Uchwała Senatu nr 48/2009, § 2. 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami nr 47/2010 i nr 79/2010.  

 

Prace organizacyjne: 

1. Zmiana zasad obliczania wskaźnika rekrutacji W w rekrutacji na Studia 

Doktoranckie w roku akademickim 2013/14; 

2. Zmiana wag w kryteriach rekrutacji na rok akademicki 2014/15; 

3. Końcowe prace przygotowawcze do wprowadzenia KRK na Studiach 

Doktoranckich. 

Dane statystyczne: 

1. Liczba obronionych doktoratów: 9  

- w tym na uczestników studiów doktoranckich: 5 

2. Liczba kandydatów na studia doktoranckie: 

- na rok akad. 2012/2013: 26; przyjęto 23 

- na rok akad. 2013/2014: 23; przyjęto 23 

3. Liczba studentów na studiach doktoranckich w roku 2012/2013:  

- I rok: 23  

- II rok: 20 

- III rok: 13 

- IV rok: 19 

- V rok: 14 

- VI rok: 3 

4. Skreślono z listy doktorantów: 

 1 osobę z I roku 

 1 osobę z II roku 

5. Liczba doktorantów, którzy przedłużyli studia na V rok:   

a. na rok akad. 2012/2013: 14 

6. Liczba doktorantów, którzy przedłużyli studia na VI rok:   

a. na rok akad. 2012/2013: 3 

 

7. Liczba pobieranych stypendiów: 

Stypendium: 2012/2013 

doktoranckie 70 



dla najlepszych doktorantów 11 

projakościowe 15 

socjalne 10 

specjalne dla osób 

niepełnosprawnych 
2 

Minister MNiSW 0 

 

8. Średnia wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów wynosiła: ~700 zł 

9. Liczba opiekunów/promotorów doktorantów: 

a. z jednostek obcych: 4  

b. z WGGiOŚ: 39 

10. Zestawienie kierunków studiów magisterskich ukończonych przez doktorantów: 

 

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 68 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. EWIE KRET 

      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: 

 

Krążenie wód podziemnych zanieczyszczonych tri-i tetrachloroetylenem w 

warunkach eksploatacji ujęcia Nowa Dęba. 

 

Promotor: 

Dyscyplina 
Liczba 

doktorantów 
Ukończony kierunek 

Liczba 

doktorantów 

Geofizyka 23 

Górnictwo i Geologia 5 

Informatyka Stosowana 6 

Inżynieria Środowiska 12 

 

69 

Archeologia 1 

Geologia 

Chemia 2 

Geologia 5 

Górnictwo i Geologia 35 

Informatyka Stosowana 3 

Inżynieria Środowiska 13 

Ochrona Środowiska 9 

Technologia chemiczna 1 



 

 prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina (Wydział GGiOŚ AGH) 

 

Recenzenci: 

 

 prof. dr hab. Jan Przybyłek – (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut 

Geologii), 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Szczepański -  (Wydział GGiOŚ AGH). 

 

Obrona doktorska 8 lipca 203 roku.  

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

jednogłośnie; 35 głosów „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Ewie Kret 

stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki  

o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność hydrogeologia. 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 69 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. URSZULI KUBSIK. 

      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: 

 

Obszary mokradłowe jako potencjalne źródła metali ciężkich na przykładzie 

rejonu dawnej kopalni rud cynkowo-ołowiowych w Chrzanowie. 

 

Promotor: 

 

 dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. nadzw. AGH (Wydział GGiOŚ AGH) 

 

Recenzenci: 

 

 prof. dr hab. inż. Edeltrauda Helios-Rybicka – (Wydział GGiOŚ AGH), 

 dr hab. inż. Barbara Walna, prof. UAM - (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w 

Poznaniu). 
Obrona doktorska 2 lipca 2013 roku. 

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

jednogłośnie; 34 głosy „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Urszuli Kubsik 

stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki  

o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność ochrona środowiska 

 

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 70 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. GRZEGORZA BANI. 



      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: 31 głosów „tak” , 1 głos „wstrzymujący się”, wszczęła przewód 

doktorski mgr inż. Grzegorza Bani nt. „Badanie stanu środowiska gruntowo-

wodnego w otoczeniu składowisk odpadów hutniczych przy pomocy metod 

geoelektrycznych” oraz powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. 

Włodzimierza Mościckiego. 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 32 osoby. 

 

 

                                        Uchwała Rady Wydziału nr 71 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. KAMILA CICHOSTĘPSKIEGO. 

      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 

jednogłośnie: 36 głosów „tak”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. Kamila 

Cichostępskiego nt. „Analiza zmian zapisu sejsmicznego z offsetem jako narzędzie 

do identyfikacji stref akumulacji gazu ziemnego w cienkowarstwowych 

utworach zapadliska przedkarpackiego”, powołała na promotora rozprawy 

doktorskiej dr hab. inż. Jerzego Deca oraz promotora pomocniczego dr inż. Pawła Marca. 

 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 36 osób. 

 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 72 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. MICHAŁA ĆWIKLIKA. 

      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 35 głosów „tak”, 1 głos „nie”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. 

Michała Ćwiklika nt. „Badanie nawarstwień antropogenicznych metodami 

geoelektrycznymi w problematyce archeologicznej i ekologicznej”, powołała na   

promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Włodzimierza Mościckiego. 

 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 36 osób. 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 73 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. MONIKI KRÓL. 

      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 37 głosów „tak”, 1 głos „nie”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. 

Moniki Król nt. „Wpływ tłumienia na rozdzielczość i odwzorowanie złóż 

węglowodorów w zapisie sejsmicznym”, powołała na promotora rozprawy 

doktorskiej prof. dr hab. inż. Kaję Pietsch oraz promotora pomocniczego d inż. Pawła 

Marca.  

 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 38 osób. 

 

 

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 74 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. MONIKI KWAŚNIAK-KOMINEK. 

      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 36 głosów „tak”, 1 głos „wstrzymujący ”, wszczęła przewód doktorski 

mgr inż. Moniki Kwaśniak-Kominek nt. „Mechanizmy powstawania piromorfitów w 

obecności cerusytu” powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Macieja 

Maneckiego, prof. nadzw. AGH.  

 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 3 osób. 



 

 

 

 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 75 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. ANNY KWIETNIAK 

      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 

jednogłośnie 37 głosów „tak”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. Anny Kwietniak 

nt.” Dekompozycja spektralna sygnału sejsmicznego – estymacja miąższości 

cienkich warstw i analiza stref tłumienia”,  powołała na promotora rozprawy 

doktorskiej prof. dr hab. inż. Ryszarda Ślusarczyka oraz promotora pomocniczego dr inż. 

Tomasza Maćkowskiego. 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 37 osób. 

 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 76 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. MARKA SOLECKIEGO. 

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

przewód doktorski mgr inż. Marka Soleckiego nt. „Deformacja progresywna 

południowej części centralnego synklinorium karpackiego pomiędzy Solinką 

a Wołosatym, płaszczowina śląska” 



powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Annę Świerczewską, prof. nadzw. 

AGH. 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 37 osób. 

 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 77 

                                            z dnia 30 września 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. ADAMA WŁODKA. 

      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; 35 głosów „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód 

doktorski mgr inż. Adama Włodka nt. „Studium mineralogiczne pegmatytu z Lutomii 

w Górach Sowich”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Adama 

Pieczkę, prof. nadzw. AGH. 

Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 37 osób. 

 


