
 

 

                

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 47 

                                               z dnia 9 lipca 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                        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 uchwałą Komisji ds. Habilitacji z dnia 28 czerwca 2013 roku 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 4 kwietnia 2013 

roku w składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący –prof. dr hab. Izabela Bojakowska 

Sekretarz –  dr hab. Ewa Kmiecik 

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Klimek, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, prof. dr 

hab. Jerzy Siepak 

Członkowie Komisji – prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski, dr hab. Dariusz Ciszewski 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Urszuli Aleksander-

Kwaterczak, Komisja w dniu 28 czerwca 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi 

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

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Urszuli Aleksander-Kwaterczak w 

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

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 9 lipca 2013 roku, po 

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

podjęła w głosowaniu tajnym: 33 głosy „tak” ,1 głos „wstrzymujący się” większością 

głosów; 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Urszuli Aleksander-Kwaterczak w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 

 

 

 

 

  



                                              Uchwała Rady Wydziału nr 48 

                                                z dnia 9 lipca 2013 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                    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 uchwałą Komisji ds. Habilitacji z dnia 27 czerwca 2013 roku 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 4 kwietnia 2013 

roku w składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący – prof. dr hab.  Maria  Bogna  Teisseyre-Jeleńska  

Sekretarz –  prof. dr hab. inż. Kaja Pietsch 

Recenzenci: - dr hab. Maria Ciechanowska, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, dr hab. 

Jerzy Sobotka 

Członkowie Komisji – dr hab. inż. Zenon Pilecki, dr hab. inż. Zofia Majewska 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Włodzimierza 

Mościckiego, Komisja w dniu 27 czerwca 2013 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi 

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

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Włodzimierzowi Mościckiemu w 

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

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 9 lipca 2013 roku, po 

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

podjęła w głosowaniu tajnym: 33 głosy „tak” , 1 głos „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”   

większością głosów; 

 

Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Włodzimierzowi Mościckiemu w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geofizyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                    Uchwała Rady Wydziału nr 49 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                            dr inż. Adama Postawy 

      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 19 czerwca 

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

Postawy 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 9 lipca 2013 roku w głosowaniu 

tajnym:  

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

Postawy. 

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

Szczepańskiego. 

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

Ewy Kmiecik. 

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

inż. Macieja Pawlikowskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        Uchwała Rady Wydziału nr 50 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                            dr inż. Arkadiusza Krawca 

      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 13 czerwca 

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

Krawca 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 9 lipca 2013 roku w głosowaniu 

tajnym:  

1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Arkadiusza Krawca. 

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

Witczaka. 

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

hab. inż. Jacka Motyki. 

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

Lucyny Rajchel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uchwała Rady Wydziału nr 51 

z dnia 9 lipca 2013 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 (3 głosy wstrzymujące się”), zatwierdziła 

zmiany w programach studiów KRK. 

Uprawnionych do głosowania 86 osób. Obecnych 46 osób. 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 51/a 

z dnia 9 lipca 2013 roku  

w sprawie zmiany w Wydziałowym Zespole 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, oraz Uchwały 

Rady Wydziału nr 23 z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie powołania Wydziałowego 

Zespołu ds. Jakości Kształcenia. 

Rada Wydziału zaakceptowała zmianę w składzie Zespołu ds. Jakości Kształcenia w 

miejsce dr inż. Ewy Welc powołała dr hab. Martę Bąk, prof. nadzw. AGH. 

 

Skład Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia po zmianie: 

 

1. Dr hab. Jarosłav Prṧek – Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia 

– Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia   

Członkowie:                                         

2. Dr hab. Ewa Bąk 

3. Dr inż. Robert Duda 

4. Dr inż. Agnieszka Gruszecka 

5. Piotr Góral – student OŚ 

6. Dr inż. Janusz Herzig 

7. Dr inż. Elżbieta Hycnar 

8. Dr inż. Mirosław Janowski 

9. Anna Kowalska – studentka TiR 

10. Dr Katarzyna Król 

11. Bartłomiej Liana – student IŚ 

12. Dr inż. Monika Łój 

13. Dr inż. Grzegorz Machowski 

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

15. Dr inż. Krzysztof Miśkiewicz 

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

17. Mgr inż. Justyna Nosal - doktorantka 



18. Bartosz Pacek – student GF 

19. Dr inż. Anna Pięta 

20. Dr inż. Grzegorz Rzepa 

21. Dr inż. Roman Semyrka 

22. Dr inż. Marian Skwarczek 

23. Przemysław Szemla – student IS 

24. Dr Marek Rembiś 

25. Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz 

26. Ariel Wojciuszkiewicz – student GiG 

27. Anna Wolak – studentka EŹE 

 

 

 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 52 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. MIKOŁAJA ŁYSKOWSKIEGO. 

      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; 33 głosy „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód 

doktorski mgr inż. Mikołaja Łyskowskiego nt. Implementacja metod geofizycznych  

i geochemicznych do badań archeologicznych w rejonach występowania 

metalicznych zanieczyszczeń cywilizacyjnych”, powołała na promotora rozprawy 

doktorskiej dr hab. inż. Janusza Madeja, prof. nadzw. AGH oraz promotora pomocniczego 

dr inż. Martę Wardas-Lasoń. 

Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 35 osób. 

 

 
                                        Uchwała Rady Wydziału nr 53 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. ŁUKASZA MAZURKIEWICZA 

      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; 32 głosy „tak”, 1 głos „nie”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. 

Łukasza Mazurkiewicza nt. „Wyznaczanie parametrów stereologicznych wybranych 

skał przy wykorzystaniu metod przetwarzania i analizy sekwencji obrazów 

cyfrowych”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Mariusza 

Młynarczuka, prof. nadzw. AGH. 

Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 33 osoby. 

 

 

 

 

                                        Uchwała Rady Wydziału nr 54 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. EWELINY MAZUREK 

      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; 33 głosy „tak”, 2 głosy „nie”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. 

Eweliny Mazurek nt. „Aspekty wykorzystania metody georadarowej w 

kryminalistyce”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Sylwię 

Tomecką-Suchoń. 

Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 35 osób. 

 

 

 
                                      Uchwała Rady Wydziału nr 55 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. PAWŁA POPRAWY 

      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”, 2 głosy „nie”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła 

przewód doktorski mgr inż. Pawła Poprawy nt. ”Możliwość występowania złóż gazu 



ziemnego i ropy naftowej w utworach drobnoklastycznych dolnego paleozoiku 

w lądowej części basenu bałtyckiego”., powołała na promotora rozprawy doktorskiej 

prof. dr hab. inż. Wojciecha Góreckiego 

Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 35 osób. 

 

 

 

 

 

 

                                       Uchwała Rady Wydziału nr 56 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. WIESŁAWA PRUGARA 

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

przewód doktorski mgr inż. Wiesława Prugara nt. ”Środowisko depozycji a rozwój 

procesów naftowych w utworach dolnego paleozoiku centralnej  

i południowej części rowu lubelskiego”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej 

prof. dr hab. inż. Jacka Matyszkiewicza oraz promotora pomocniczego dr inż. Pawła 

Kosakowskiego. 

Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 34 osoby. 

 

 
                                         Uchwała Rady Wydziału nr 57 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. BARTŁOMIEJA ŚLIPKA. 

      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; 32 głosy „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”, wszczęła 



przewód doktorski mgr inż. Bartłomieja Ślipka nt. „Wykorzystania metod sztucznej 

inteligencji do wspomagania procesów rozpoznawania i klasyfikacji wybranych 

skał”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Mariusza Młynarczuka, 

prof. nadzw. AGH. 

Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 34 osoby. 

 

 

 

 

 

                                         Uchwała Rady Wydziału nr 58 

                                            z dnia 9 lipca 2013 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. MARKOWI 

DOHNALIKOWI 

      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: 

 

Zwiększanie możliwości wyznaczania parametrów zbiornikowych skał z 

wykorzystaniem rentgenowskiej mikrotomografii komputerowej. 

 

Promotor: 

 

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

 

Recenzenci: 

 

 prof. dr hab. inż. Maria Bała -  (Wydział GGiOŚ AGH), 

 dr hab. inż. Maria Ciechanowska, prof. nadzw. INiG- Instytut Nafty i Gazu w 

Krakowie. 

 

Obrona doktorska 17 czerwca 203 roku.  

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

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

Dohnalikowi stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geofizyka; specjalność geofizyka 

stosowana. 

 

 

 Uprawnionych do głosownia; 53 osoby. Obecnych 34 osoby. 

 


