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Uchwała nr 62 

Rady Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 27 października 2014 r. w sprawie 

Zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I stopnia na WGGiOŚ 

AGH w roku akademickim 2014/2015. 

Podstawa prawna: Regulamin Studiów; §24,§25  

Zasady dyplomowania studentów studiów stacjonarnych I stopnia na WGGiOŚ 

AGH w roku akademickim 2014/2015 

1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na studiach 

stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie egzaminu dyplomowego inżynierskiego 

(kierunkowego) oraz obrona projektu inżynierskiego, które łącznie składają się na 

Egzamin Dyplomowy I Stopnia (inżynierski). 

2. W roku akademickim 2014/2015 egzamin dyplomowy inżynierski (kierunkowy) 

odbędzie się w formie pisemnej dla poszczególnych kierunków kształcenia wg 

harmonogramu, obejmującego 3 terminy, przedstawionego do wiadomości studentów nie 

później niż na 1 miesiąc przed egzaminem. 

3. Do egzaminu może przystąpić student, który zaliczył wszystkie przewidziane 

programem studiów przedmioty. 

4. Egzamin dyplomowy inżynierski (kierunkowy) obejmuje sprawdzenie wiedzy z zakresu 

tematycznego dla danego kierunku kształcenia. W roku akademickim 2014/2015 egzamin 

ten będzie polegał na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na 50 pytań testowych 

(jednokrotnego wyboru) obejmujących 5 grup zagadnień (wg przedmiotów 

egzaminacyjnych). Zasady oceniania odpowiedzi reguluje Regulamin Studiów AGH. 

5. Zagadnienia i pytania egzaminacyjne opracowuje powołana w tym celu komisja 

wydziałowa pod kierunkiem prodziekana ds. kształcenia. Zagadnienia i przykładowe 

pytania bez wariantów odpowiedzi będą podane do wiadomości studentów nie później niż 

na 2 miesiące przed datą egzaminu dyplomowego inżynierskiego. 

6. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z egzaminu inżynierskiego (poniżej 50% 

poprawnych odpowiedzi), student nie może przystąpić do obrony projektu inżynierskiego. 

7. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w terminie poprawkowym lub niezłożenia 

egzaminu dyplomowego inżynierskiego dziekan skreśla studenta z listy studentów. 

8. Obrony projektów inżynierskich prowadzone są w katedrach przed komisjami 

powołanymi przez dziekana na wniosek kierowników katedr. 

9. Do obrony może być dopuszczony wyłącznie projekt inżynierski, który został 

pozytywnie oceniony przez promotora, zarejestrowany w dziekanacie wydziału nie 

później niż na 5 dni przed planowaną obroną, a jego wykonawca zdał egzamin 

kierunkowy i złożył wszystkie wymagane dokumenty. 

10. Końcową oceną egzaminu dyplomowego I stopnia jest średnia ważona: 

a) oceny projektu inżynierskiego, będąca średnią arytmetyczną ocen wystawionych 

przez promotora i recenzenta (z wagą 0,1); 

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

0,7); 
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c) oceny egzaminu dyplomowego inżynierskiego, ustalonej przez komisję, będącej 

średnią arytmetyczną części pisemnej egzaminu dyplomowego inżynierskiego, 

prezentacji projektu i odpowiedzi na pytania związane z obroną projektu (z wagą 

0,2). 

11. Ocena końcowa, wpisywana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia (inżynierskich) 

jest uzgadniana przez Komisję na niejawnej części posiedzenia i umieszczana przez 

komisję w Protokole Egzaminu Dyplomowego I Stopnia. 

 
 

 
 
 

Uchwała nr 63 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH  

z dnia 27 października 2014 r. 

 

 

w sprawie wyborów uzupełniających  

członków Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska  

w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego  

lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, na kadencję 2012-2016 

 

W związku z wygaśnięciem mandatu członków Rady Wydziału Geologii, Geofizyki  

i Ochrony Środowiska: dr. inż. Pawła Kosakowskiego, dr. inż. Sławomira Porzucka, dr. 

Marka Rembisia i dr. inż. Dariusza Więcława, wskutek uzyskania przez nich stopnia 

naukowego doktora habilitowanego, Rada Wydziału zgodnie z § 18, ust.1 Ordynacji 

Wyborczej AGH podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających 

członków Rady Wydziału z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu 

naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, na kadencję 2012-2016. 

 

Integralną część niniejszej uchwały stanowi harmonogram wyborów uzupełniających. 

 

Wybory zostaną przeprowadzone przez Okręgową Komisję Wyborczą nr 5, przy Wydziale 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 
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Harmonogram wyborów uzupełniających członków Rady Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska z grupy nauczycieli akademickich 

nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego, na kadencję 2012-2016  

 

Organizator: Okręgowa Komisja Wyborcza nr 5 

 

L.p. Czynność wyborcza Data 
Dni akcji 

wyborczej 

1. 

Podanie miejsca i przyjmowanie zgłoszeń 

kandydatów do Rady Wydziału z grupy 

nauczycieli akademickich nieposiadających 

tytułu naukowego lub stopnia naukowego 

doktora habilitowanego  

24.11-25.11.2014 1-2 

2. Ogłoszenie listy kandydatów 26.11.2014  3 

3. 

Wybory przedstawiciela grupy nauczycieli 

akademickich nieposiadających tytułu 

naukowego lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego do Rady Wydziału  

01.12-03.12.2014 8-10 

4.  

Ogłoszenie wyników wyborów 

przedstawiciela grupy nauczycieli 

akademickich nieposiadających tytułu 

naukowego lub stopnia naukowego doktora 

habilitowanego do Rady Wydziału 

03.12.2014 10 

5.  Ewentualna II i III tura wyborów 8.12-12.12.2014 15-19 

 

 Uwaga: Ustala się, że dzień wyborczy kończy się o godz.  1500  

 
                                     

                                     Uchwała Rady Wydziału nr 64 

                                   z  dnia 27 października 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. 

Marianowi Wagnerowi. 

  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, z 2014 r. poz. 1198.  
                    

Zespół, powołany przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2014 roku, składający się 

członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora, przedstawił Radzie Wydziału 

projekt uchwały w przedmiocie: 

 Wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora. 

 

1. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów: 39 tak,  

1 głos wstrzymujący się, wszczęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego 

profesora dr hab. inż. Mariana Wagnera w dziedzinie nauk o Ziemi. 

 

Uprawnionych do głosowania 57 osób. Obecnych 40 osób. 
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                                     Uchwała Rady Wydziału nr 65 

                                z  dnia 27 października 2014 roku 

 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w wszczętym  

postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Mariana Wagnera. 

  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, z 2014 r. poz. 1198.  

                    

Zespól, powołany przez Radę Wydziału w dniu 16 czerwca 2014 roku, składający się 

członków Rady Wydziału posiadających tytuł profesora, przedstawił Radzie Wydziału 

projekt uchwały w przedmiocie: 

 Wyznaczenia kandydatów na recenzentów. 

 

1. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów; 39 tak,  

wyznaczyła kandydatów na recenzentów w wszczętym postępowaniu o 

nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Mariana Wagnera w osobach: 

prof. dr  hab. inż. Józef Dubiński, prof. dr hab. inż.  Janusz Janeczek, prof. dr hab. inż. 

Krystyna Kruszewska, prof. dr hab. Stanisław Lorenc, prof. dr hab. inż. Zdzisław  

Migaszewski, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Mokrzycki, Prof. dr hab. Tadeusz Peryt, prof. dr 

hab. inż. Krystian Probierz, prof. dr hab. inż. Janusz Skoczylas, prof. dr Ing. Martin Sivek, 

prof. dr Ing. Vladimir Slivka, prof. dr hab. Andrzej Ślączka. 

 

Uprawnionych do głosowania: 57 osób. Obecnych 39 osób. 

 

 

 

    

             

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 66 

                                            z dnia 27 października 2014 roku 

                     w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

                                           dr Sławomiry Pusz. 

      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  

16 października 2014 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr 

Sławomiry Pusz 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 27 października 2014 roku w 

głosowaniu tajnym:  
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1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr Sławomiry 

Pusz. 

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

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

inż. Jacka Muchy. 

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

Tomasza Bajdy. 

 

    

    

                

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 67 

                                          z dnia 27 października 2014 roku 

         w sprawie powołania recenzenta, sekretarza komisji, członka komisji 

                  w postępowaniu habilitacyjnym dr Tadeusza Klechy. 

                                            

      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  

9 października 2014 roku, w sprawie powołania: recenzenta, sekretarza, członka komisji 

habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr Tadeusza Klechy, wyznaczonym do 

przeprowadzenia przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów naszej Radzie 

Wydziału - w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geofizyka, Rada Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 27 października 2014 roku w głosowaniu 

tajnym:  

1. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie dr hab. Zbigniewa 

Czechowskiego z Instytutu Geofizyki PAN. 

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

hab. Adama Idziaka z Uniwersytetu Śląskiego. 

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

inż. Adama Walanusa z Wydziału GGiOŚ AGH. 
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                                            Uchwała Rady Wydziału nr 68 

                                            z dnia 27 października 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. ALEKSANDRZE 

KIECAK.  

      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: 

Remediacja wód podziemnych zanieczyszczonych tri-i tetrachloroetenem w rejonie ujęcia 

Nowa Dęba. 

Promotor: 

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

Recenzenci: 

 Prof. dr hab. M. Jacek Łączny (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), 

 Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski (Helmholtz Center Munich – German Research 

Centre for Environmental Health). 

 

Obrona doktorska: 9 października 2014 r. 

                 

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

większością głosów; 39 głosów „tak”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. 

Aleksandrze Kiecak stopnia naukowego doktora w obszarze nauk 

przyrodniczych, dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność 

hydrogeologia. 

 Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 39 osób. 
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                                           Uchwała Rady Wydziału nr 69 

                                            z dnia 27 października 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy 

doktorskiej mgr inż. BEATY NAGLIK. 

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

przewód doktorski mgr inż. Beacie Naglik nt. „Badania mineralogiczno-petrograficzne 
utworów skalnych z Gór Pieprzowych (Wyżyna Sandomierska), ze szczególnym uwzględnieniem 
produktów ich przeobrażeń”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. 

Lucynę Natkaniec-Nowak. 
Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 39 osób. 

 

 

                                                                           

                                       

                                                                                    

 


