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UCHWAŁA nr 1 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

 z dnia 3 lutego 2014 r. 

w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne/niestacjonarne 

pierwszego i drugiego stopnia na rok akad. 2014/2015 

 

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska przyjmuje następujące limity przyjęć na studia 

stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015: 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia: 

kierunek: Górnictwo i Geologia – 300 

kierunek: Inżynieria Środowiska – 150 

kierunek: Informatyka Stosowana – 90  

kierunek: Ochrona Środowiska – 120 

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: 

 Geologia górnicza – 30* 

 Geologia i prospekcja złóż – 30* 

 Geologia naftowa – 30* 

 Mineralogia stosowana z gemmologią – 30* 

 Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie – 30* 

 Hydrogeologia i geologia inżynierska – 30* 

 Economic geology – 30** 

 Geologia inżynierska – 30* 

 Kartografia geologiczna – 30* 

 

kierunek: Inżynieria Środowiska — 150 

 w tym specjalności: 

 Hydrogeologia stosowana i geotechnika środowiska – 30* 

 Inżynieria zrównoważonego rozwoju – 30* 

 Odnawialne źródła energii – 30* 

 Gospodarka odpadami – 30* 
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 Inżynieria mineralna – 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 — 150 

w tym specjalności: 

 Georóżnorodność i gospodarowanie środowiskiem – 30* 

 Ochrona środowiska wodno-gruntowego – 30* 

 Techniki odnowy środowiska – 30* 

 Metody informatyczne w ochronie środowiska – 30* 

 Ocena stanu środowiska – 30* 

kierunek: Geofizyka — 60 

w tym specjalności: 

 Geofizyka stosowana - 60* 

 Applied geophysics - 30** 

kierunek: Turystyka i Rekreacja — 90 

 Ekoturystyka – 30* 

 Geoturystyka – 30* 

 Turystyka uzdrowiskowa – 30* 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia: 

kierunek: Górnictwo i Geologia – 90*** 

kierunek: Inżynieria Środowiska – 0 

kierunek: Informatyka Stosowana – 0 

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 
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**
studia zostaną uruchomione tylko w przypadku, gdy liczba studentów będzie nie mniejsza niż 15. 

***
studia zostaną uruchomione tylko w przypadku, gdy liczba studentów będzie nie mniejsza niż 60. 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 2 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

 z dnia 3 lutego 2014 r. 

w sprawie zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych 

drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 

 

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

cjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie ogólnego egzaminu kierunkowego oraz obrona 

pracy magisterskiej (prezentacja pracy i dyskusja nad pracą), które łącznie składają się 

na egzamin dyplomowy drugiego stopnia. 

2. W roku akademickim 2013/2014 ogólny egzamin kierunkowy odbędzie się w formie pi-

semnej dla poszczególnych kierunków kształcenia wg harmonogramu, obejmującego 3 

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

przypadku studentów obcokrajowców dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie ogólne-

go egzaminu kierunkowego w formie ustnej. 

3. Do ogólnego egzaminu kierunkowego może przystąpić student, który zaliczył wszystkie 

przewidziane programem studiów przedmioty. 

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

runkiem prodziekana ds. kształcenia. Pytania te są podane do wiadomości studentów na 

3 miesiące przed datą ogólnego egzaminu kierunkowego. 

5. Ogólny egzamin kierunkowy obejmuje sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu tema-

tycznego dla danego kierunku studiów i polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 3 

pytania wylosowane spośród 45 pytań podzielonych na 3 grupy tematyczne. Zasady 

oceniania odpowiedzi określa Regulamin Studiów AGH. Końcowy wynik egzaminu pi-

semnego jest średnią arytmetyczną ocen (w skali procentowej) z 3 wylosowanych py-

tań. 

6. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z ogólnego egzaminu kierunkowego (śred-

nia arytmetyczna ocenionych pytań poniżej 50%), student nie może przystąpić do 

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

miesiąca. 

7. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w trzecim terminie (poprawkowym) lub 

nieprzystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego dziekan skreśla studenta z listy 

studentów. 

8. Obrony prac magisterskich prowadzone są w katedrach przed komisjami powołanymi 

przez dziekana na wniosek kierowników katedr. 

9. Do obrony może być dopuszczona wyłącznie praca dyplomowa, która została pozytyw-

nie oceniona przez promotora pracy, zarejestrowana w dziekanacie wydziału nie później 

niż na 7 dni przed planowaną obroną, a jej wykonawca zdał ogólny egzamin kierunkowy 

i złożył wszystkie wymagane dokumenty. 

10. Końcową oceną egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnia ważona: 
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a) oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy wystawionych 

przez promotora i recenzenta (z wagą 0,2); 

b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą 

0,6); 

c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej 

średnią arytmetyczną ocen z ogólnego egzaminu kierunkowego oraz prezentacji 

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

wagą 0,2). 

11. Ocena końcowa, wpisywana na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia jest 

uzgadniana przez komisję na niejawnej części posiedzenia i umieszczana przez komisję 

w protokole egzaminu dyplomowego drugiego stopnia. 

 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 3 

z dnia 3 lutego 2014 roku  

w sprawie zmian w programach KRK studiów stacjonarnych  pierwszego  

i drugiego stopnia 

 

 

Na podstawie Regulaminu Studiów §. 7 punkt 12 Rada Wydziału Geologii, Geofizyki 

i Ochrony Środowiska AGH, większością głosów ( 1, głos nie”, 2 głosy wstrzymujące się”), za-

twierdziła zmiany w programach studiów KRK. 

Uprawnionych do głosowania 86 osób. Obecnych 52 osoby. 

    

 

                

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 4  

                                            z dnia 3 lutego 2014 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                           dr inż. TOMASZA DANKA 

      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 15 stycznia 2014 

roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasza Danka w 

dziedzinie - nauk o Ziemi, dyscyplinie - geofizyka oraz powołania trzech członków komisji (w 

tym sekretarza komisji i jednego recenzenta), Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH w dniu 3 lutego 2014 roku w głosowaniu tajnym:  
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1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasza Dan-

ka. 

2. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie dr hab. Adama Cichego. 

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

Włodzimierza Mościckiego. 

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

Deca. 

    

 

                

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 5 

                                            z dnia 3 lutego 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. PAULINIE WOJTYNIE  

      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: 

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna skał złoża marmurów w Sławniowicach  

na Dolnym Śląsku. 

 

Promotor: 

 

prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski (Wydział GGiOŚ AGH) 

 

Recenzenci: 

 dr hab.  Piotr Gunia – (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Geologicznych), 

 

 dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak – (Wydział GGiOŚ- AGH). 

 

Obrona doktorska: 16 grudnia 2013 r. 

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

głosów; 38 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, podjęła uchwałę o nadaniu 

mgr inż. Paulinie Wojtynie stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodni-

czych, dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność mineralogia i pe-

trografia. 

 Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 40 osób. 
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                                            Uchwała Rady Wydziału nr 6 

                                               z dnia 3 lutego 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej M. Sc. FRANKLIN OBIRI -NYARKO 

      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; 29 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, 3 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód dok-

torski M. Sc. FRANKLIN OBIRI-NYARKO nt. „Simultaneous removal of heavy metals and 

BTEX from contaminated groundwater by Permeable Reactive Barriers”, powołała na 

promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Jolantę-Kwiatkowską – Malina - Wydział Geodezji  

i Kartografii Politechniki Warszawskiej i promotora pomocniczego dr inż. Tomasza Kaselę - Hy-

drogeotechnika w Kielcach. 

    Uprawnionych do głosownia; 55 osób. Obecnych 34 osoby. 

                                                                           

 

                                                 Uchwała Rady Wydziału nr 7 

                                            z dnia 3 lutego 2014 roku 

 w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu mgr inż. Łukasza Czudca. 

      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 GGiOŚ AGH, po przedstawieniu ukończonej rozprawy doktorskiej mgr inż. Łuka-

sza Czudca nt. „Możliwości zastosowania studni promienistej w procesie oczyszczania 

środowiska wodno-gruntowego z produktów ropopochodnych”, 

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

dr hab. inż. Barbarę Tomaszewska 

dr hab. Jana Prażak 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie hydrogeologii oraz powołała 

komisję doktorską w składzie: 

Przewodnicząca - dr hab. Ewa Kmiecik, członkowie komisji: prof. Jadwiga Jarzyna, prof. Grze-

gorz Malina, prof. Jacek Motyka, dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. Maciej Pawlikowski, dr hab. 

inż. Adam Postawa, dr hab. inż. Michał Stefaniuk, dr hab. inż. Henryk Woźniak, recenzenci oraz 

promotor; prof. Andrzej Szczepański. 
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                                                 Uchwała Rady Wydziału nr 8 

                                            z dnia 3 lutego 2014 roku 

 w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu mgr inż. MARTY 

SOŚNICKIEJ. 

      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 GGiOŚ AGH, po przedstawieniu ukończonej rozprawy doktorskiej mgr inż. Marty 

Sośnickiej nt. „Fluids types and their genetic meaning for the BIF belt formation, 

Krivoy Rog, Ukraine”. 

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

prof. dr hab. Andrzej Kozłowski 

prof. dr hab. inż. Marek Michalik 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geologii złóż oraz powołała 

komisję doktorską w składzie: 

Przewodnicząca - dr hab. Ewa Kmiecik, członkowie komisji: dr hab. inż. Tomasz Bajda, dr hab. 

inż. Krzysztof Bukowski, dr hab. inż. Paweł Kosakowski, dr hab. inż. Marcin Krajewski, dr hab. 

inż. Maciej Manecki, dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka, dr hab. Jaroslaw Prsek, dr hab. inż. Adam 

Pieczka, dr hab. Anna Świerczewska, recenzenci oraz promotor – prof. dr hab. inż. Adam  

Piestrzyński. 

 

 


