
 

    

 

                

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 15 

                                             z dnia 18 marca 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                            dr inż. Henrykowi Sechmanowi 

      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 15 marca 2013 roku powołanej 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 6 grudnia 2012 roku w 

składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący –prof. dr hab. Tadeusz Peryt 

Sekretarz –  dr hab. inż. Michał Stefaniuk 

Recenzenci: dr hab. Dorota Wolicka, dr hab. Piotr Such, dr hab. Anna Świerczewska 

Członkowie Komisji – dr hab. Leszek Marynowski, prof. dr hab. Szczepan Porębski 

 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Henryka Sechmana, 

Komisja w dniu 15 marca 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, 

podjęła Uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr inż. Henrykowi Sechmanowi w obszarze nauk 

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

Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 18 marca 2013 roku, po zapoznaniu się z 

Uchwałą Komisji ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały, podjęła w głosowaniu 

tajnym: 42 głosy „tak” , brak głosów przeciwnych podjęła jednogłośnie; 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Henrykowi Sechmanowi w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 

 

  

 

 

 



                                           

                                       

 

                                          Uchwała Rady Wydziału nr 16 

                                            z dnia 18 marca 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                            dr inż. Urszuli Aleksander-Kwaterczak 

      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 25 lutego 

2013 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Urszuli 

Aleksander-Kwaterczak w dziedzinie- nauk o Ziemi, dyscyplinie - geologia oraz 

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

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 18 marca 2013 roku 

w głosowaniu tajnym:  

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

Aleksander-Kwaterczak. 

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

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

Ewy Kmiecik. 

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

Dariusza Ciszewskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

                                         Uchwała Rady Wydziału nr 17  

                                            z dnia 18 marca 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                        dr inż. Włodzimierza Mościckiego 

      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 20 lutego 

2013 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Włodzimierza Mościckiego 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 18 marca 2013 roku 

w głosowaniu tajnym:  

5. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Włodzimierza Mościckiego. 

6. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie prof. dr hab. inż. Jadwigi 

Jarzyny. 

7. Podjęła uchwałę o powołaniu sekretarza komisji habilitacyjnej w osobie prof. dr 

hab. inż. Kai Pietsch. 

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

Zofii Majewskiej. 

 

                                                 Uchwała nr 18 

                 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

                                              z dnia 18 marca 2013 r.  

                 w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych  

              „INSTRUMENTALNE METODY BADAŃ MINERAŁÓW I SKAŁ” 

                             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 jednomyślnie poparła wniosek o utworzenie Studiów Podyplomowych 

„INSTRUMENTALNE METODY BADAŃ MINERAŁÓW I SKAŁ ” w roku akademickim 2013/14 

oraz zatwierdziła plan i program Studiów Podyplomowych.                                                                                                                                



 

 

Uchwała nr 19 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

 z dnia 18 marca 2013 r. 

w sprawie reasumpcji uchwały nr 1 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc 

na I roku studiów w roku akademickim 2013/2014.  

Na podstawie  art. 22 ust 25 Statutu AGH, w związku z art 12. ust. 3 Rada Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska ustala dodatkowo planowaną liczbę miejsc na studiach 

niestacjonarnych w roku akad. 2013/14 na kierunku – Górnictwo i Geologia. 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia 

 
kierunek: Górnictwo i Geologia – 90 osób 

 

 

Uchwała nr 20 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

 z dnia 18 marca 2013 r. 

w sprawie reasumpcji uchwały nr VI z dnia 27 lutego 2012 r dotyczącej  

warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/14.  

Podstawa Prawna; Regulamin Studiów Doktoranckich & 7. punkt 1 

 

    W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie na rok akademicki 2013/14 

uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego na poziomie K>85% jest równoznaczne z 

osiągnięciem w postępowaniu rekrutacyjnym wyniku bardzo dobrego, kwalifikującego 

doktoranta do ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego i stypendium dla 

najlepszych doktorantów. 

 

 

    Uchwała nr 21 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

 z dnia 18 marca 2013 r. 

w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 

2014/15 oraz limitu przyjęć. 

Podstawa Prawna; Regulamin Studiów Doktoranckich & 7. punkt 1 

Kwalifikacja na studia doktoranckie na WGGiOŚ na rok akademicki 2014/15 

następuje na podstawie rankingu kandydatów według kryterium rekrutacji 

określonego przez poniższy wzór.  



 

K= WE*OE+Wst*Ost+Wj*Oj+Wn*On 

gdzie:  

WE – waga oceny egzaminu kwalifikacyjnego = 0,4  

OE - ocena egzaminu kwalifikacyjnego, 2-5 pkt.  

gdzie: 

• oceny 3,0 i 3,5 - 2 pkt.  

• ocena 4,0 - 3 pkt.  

• ocena 4,5 - 4 pkt.  

• ocena 5,0 - 5 pkt.  

Wst – waga średniej ważonej ocen ze studiów II stopnia lub studiów jednolitych= 

0,3 

OSt  - średnia ocen ze studiów 3-5 pkt.  

Wj - waga oceny z języka angielskiego = 0,2 

Oj  - ocena z języka obcego (egzamin na poziomie B2) 2-5 pkt.  

gdzie: 

• ocena 3,0 i 3,5 - 2 pkt.   

• ocena 4,0 - 3 pkt.   

• ocena 4,5 - 4 pkt.   

• ocena 5,0 - 5 pkt.   

Wn – waga oceny działalności w ruchu naukowym = 0,1  

On  - ocena z działalności w ruchu  naukowym 2-5 pkt. 

gdzie: 

• 2 pkt. – działalność w kole naukowym 

• 3 pkt. – czynny udział w studenckiej sesji naukowej 

• 4 pkt. – czynny udział w konferencji naukowej (poster/abstrakt) lub 

tytuł Laureata Sesji Kół Studenckich 

• 5 pkt. – publikacja w czasopiśmie naukowym  

Jednocześnie, ustala się limit miejsc na 30 osób. 

                                                

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

                                                  Uchwała NR 22 

                 Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

                                       dnia 18 marca 2013 r.             

 w sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia 

 

Podstawa Prawna; Uchwała Senatu nr 19/2007. Zarządzenie Rektora nr 2/2013. 

 
W związku z rezygnacją dr hab. inż. Krzysztofa Bukowskiego z funkcji Wydziałowego 

Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH w głosowaniu tajnym większością głosów powołała; 

 

dr hab. Jarosłava Prṧ ka na Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia   

na kadencję 2012-2016. 

 

Traci moc dotychczasowa uchwała Rady Wydziału Nr 28 z dnia 24 września 2012r.,  w 

sprawie powołania Wydziałowego Pełnomocnika ds. Jakości kształcenia. 

 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 23 

z dnia 18 marca 2013 roku  

w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

na kadencję 2012-2016. 
 

Na podstawie Zarządzenia Rektora Nr2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia,                                                                                                          

Rada Wydziału powołuje na kadencję 2012-2016 Wydziałowy Zespół ds. Jakości 

kształcenia w następującym składzie: 

 
1. Dr hab. Jarosłav Prṧ ek – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

– Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia   

Członkowie:                                         

2. Dr inż. Robert Duda 

3. Dr inż. Agnieszka Gruszecka 

4. Piotr Góral – student OŚ 

5. Dr inż. Janusz Herzig 

6. Dr inż. Elżbieta Hycnar 

7. Dr inż. Mirosław Janowski 

8. Anna Kowalska – studentka TiR 

9. Dr Katarzyna Król 

10. Bartłomiej Liana – student IŚ 

11. Dr inż. Monika Łój 

12. Dr inż. Grzegorz Machowski 

13. Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz- kierownik studiów doktoranckich 

14. Dr inż. Krzysztof Miśkiewicz 

15. Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. AGH 

16. Mgr inż. Justyna Nosal - doktorantka 

17. Bartosz Pacek – student GF 

18. Dr inż. Anna Pięta 



19. Dr inż. Grzegorz Rzepa 

20. Dr inż. Roman Semyrka 

21. Dr inż. Marian Skwarczek 

22. Przemysław Szemla – student IS 

23. Dr Marek Rembiś 

24. Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz 

25. Dr inż. Ewa Welc 

26. Ariel Wojciuszkiewicz – student GiG 

27. Anna Wolak – studentka EŹE 

 

Traci moc dotychczasowa uchwała Rady Wydziału Nr 43 z dnia 29 października 2012r.,  w 

sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości kształcenia. 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 24 

 z dnia 18 marca 2013 roku  

w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego 

na kadencję 2012-2016. 
 

Na podstawie Zarządzenia Rektora Nr2/2013 z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie 

wprowadzenia i doskonalenia Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia 

Rada Wydziału powołuje na kadencję 2012-2016 Wydziałowy Zespół Audytu 

Dydaktycznego w składzie:  

 

1. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski 

2. Dr hab. Adam Cichy, prof. nadzw. AGH 

3. Dr hab. inż. Jerzy Dec 

4. Mateusz Fendrych – student GiG 

5. Prof. dr hab. inż. Jan Golonka 

6. dr hab. inż. Henryk Woźniak, prof. nadzw.AGH 

7. Dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka 

8. Prof. dr hab. Szczepan Porębski 

9. Mgr inż. Anna Wachowicz - doktorantka 

 

 

 

Uchwała nr 25 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 18 marca 2013 r.  

w sprawie opłat rocznych za studia ponoszonych przez obcokrajowców podejmujących 

studia w AGH na zasadach odpłatności lub podejmujących studia prowadzone w języku 

obcym w AGH w roku akademickim 2013/2014. Podstawa Prawna: Dz. U. Nr 190, poz. 

1406. 



W roku akademickim 2013/2014 opłaty roczne za studia ponoszone przez obcokrajowców 

podejmujących studia w AGH na zasadach odpłatności lub podejmujących studia 

prowadzone w języku obcym w AGH na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska wynosić będą za jeden rok studiów: 

 

a) studia w języku polskim pierwszego stopnia - 2500 €  

b) studia w języku polskim drugiego stopnia - 3000 € 

c) studia w języku polskim trzeciego stopnia - 3500 € 

d) studia w języku angielskim pierwszego stopnia - 3000 € 

e) studia w języku angielskim drugiego stopnia - 3500 € 

f) studia w języku angielskim trzeciego stopnia - 4000 € 

 

 

 

Uchwała nr 26 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

 z dnia 18 marca 2013 r. 

Podstawa Prawna; Umowa o przekazaniu nieruchomości zawartej w dniu 28.12.1989 r. 
§ par. 4 umowy o przekazaniu nieruchomości Wydziałowi GP-AGH. 

 
Rada Wydziału powołuje się w ramach Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „Centrum Badawcze 

Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini” składające się z 

laboratorium hybrydowych systemów energetycznych i efektywności 

energetycznej oraz następujących pracowni:  

a. pracownia badania wydajności otworowych wymienników ciepła; 

b. pracownia badania rzeczywistej efektywności wykorzystania energii w układach 

energetycznych wykorzystujący gaz ziemny; 

c. pracownia wykorzystania płytkiej geotermii i kolektorów słonecznych na cele 

związane z odśnieżaniem chodników, parkingów i podjazdów;  

d. pracownia fotowoltaiki zintegrowanej z elementami konstrukcyjnymi budynku;  

e. pracownia monitoringu energetycznego.  

 

W ramach kierunków badawczych na Uczelni obejmujących problematykę: 

„Energia i jej zasoby”, „Ochrona Środowiska”, „Odnawialne Źródła Energii”, 

„Zrównoważony Rozwój” i „Technologie Energetyczne” sformułowano do realizacji 

następujące tematy badawcze:  

1. Określenie metodyki oceny zasobów gazu ziemnego w łupkach dla warunków 

geologicznych basenów naftowych Polski.  

2. Wykorzystanie gazu ziemnego w układach kogeneracji i mikrokogeneracji.  

3. Gaz zamknięty (tight gas) jako potencjalne źródło energii.  

4. Badanie efektywności energetycznej i ekologicznej systemów hybrydowych.  

5. Opracowanie metod zdalnego zarządzania i monitorowania układów energetyki 

rozproszonej.  

6. Optymalizacja wykorzystania systemów bazujących na płytkiej geotermii.  

 



                                           Uchwała Rady Wydziału nr 27 

                                            z dnia 18 marca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. JUSTYNY NOSAL. 

      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; 42 „tak”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. Justyny Nosal nt.” Analiza 

zmienności parametrów zbiornikowych piaskowców czerwonego spągowca w 

blokach tektonicznych w aspekcie poszukiwań niekonwencjonalnych złóż typu 

tight gas”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Annę Świerczewską, 

prof. nadzw. AGH 

                                                                                                                       

Uprawnionych do głosownia; 52 osoby. Obecnych 42 osoby. 

 

 
                                            Uchwała Rady Wydziału nr 28 

                                            z dnia 18 marca 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. MARZENIE GANCARZ 

      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: 

 

Analiza parametrów hydrogeotermalnych i zbiornikowych w utworach wapienia 

muszlowego na Niżu Polskim. 

 

Promotor: 

 prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki (Wydział GGiOŚ AGH) 

 

Recenzenci: 

 dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. nadzw. IGSMiE PAN– (Instytut Gospodarki 

Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie), 

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

 

Obrona doktorska 11 marca 203 roku.  

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

jednogłośnie; 41 głosów „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Marzenie 

Gancarz stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność hydrogeologia. 

 Uprawnionych do głosownia; 52 osoby. Obecnych 41 osób. 

 


