
                                                  Uchwała nr 18 

            Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

                                              z dnia 19 maja 2014 r.  

            w sprawie przyjęcia wykonania planu rzeczowo-finansowego  

                                               Wydziału za 2013 r. 

                   

 

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH na podstawie art. 22 

Statutu AGH przyjęła w głosowaniu jawnym, większością głosów (3 głosy „nie”, 6 głosów 

„wstrzymujących”, wykonanie budżetu za 2013 rok. 

 

              

                                             Uchwała Rady Wydziału nr 19 

                                               z dnia 19 maja 2014 roku 

                        w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

                                        dr inż. TOMASZOWI DANKOWI 

      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 maja 2014 roku powołanej 

przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  i Tytułów w dniu 6 lutego 2014 roku w 

składzie: 

Skład Komisji:  

Przewodniczący – dr hab.  inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska 

Sekretarz –  dr hab. inż. Włodzimierz Mościcki 

Recenzenci: -dr hab. Adam Cichy, dr hab. Wojciech Dębski, prof. dr hab. inż. Andrzej 

Kostecki, 

Członkowie Komisji – dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora, dr hab. inż. Jerzy Dec 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Tomasza Danka, 

Komisja w dniu 12 maja 2014 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami „za”, 

podjęła Uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr inż. Tomaszowi Dankowi w obszarze nauk 

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

Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 19 maja 2014 roku, po zapoznaniu się z 

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

32 głosy „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się” , większością głosów podjęła; 

 



Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Tomaszowi Dankowi w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geofizyka. 

 

  

                          

                        

                                   UCHWAŁA RADY WYDZIAŁU NR 20 

                                             z dnia 19 maja 2014 r.  

                           w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

                                   prof. dr hab. inż. ANDRZEJOWI MANECKIEMU 

                  Tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej 

  

  Na podstawie Uchwały Senatu nr 73/2008 z dnia 28 maja 2008 r., Rada Wydziału 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w dniu 19 maja 2014 roku, na wniosek 

Dziekana Wydziału: 

                                                                                                       

1. Podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Rektora AGH z wnioskiem o nadanie  

prof. dr hab. inż. Andrzejowi Maneckiemu tytułu „Profesora Honorowego Akademii 

Górniczo-Hutniczej”. 

2. Podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z propozycją wyznaczenia promotora 

postępowania w osobie prof. dr hab. inż. Krzysztofa Bahranowskiego. 

3. Podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z propozycją wyznaczenia dwóch 

jednostek, które będą opiniować wniosek: 

- Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, 

- Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi. 

 

 

 

 

 
                                           Uchwała Rady Wydziału nr 21 

                                            z dnia 19 maja 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. PAULINIE 

MROWCZYK. 

      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: 

Wybrane elementy budowy geologicznej Niecki Nidziańskiej i ich znaczenie dla 

zachowania georóżnorodności i rozwoju regionu. 

Promotor: 

 dr hab. inż. – Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. nadzw. IGSMiE PAN– Instytut 

Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – w Krakowie), 

 

Recenzenci: 

 dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw. AGH – ( Wydział GGiOŚ AGH),                          

 dr hab. Zygmunt Wnuk, prof. nadzw. URz. -  (Uniwersytet Rzeszowski- Wydział 

Wychowania Fizycznego). 

Obrona doktorska: 14 kwietnia 2014 r. 

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

większością głosów; 30 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, 2 głosy „wstrzymujące się”, podjęła 

uchwałę o nadaniu mgr inż. Paulinie Mrowczyk stopnia naukowego doktora w 

obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; 

geologia podstawowa. 

 Uprawnionych do głosownia; 54 osoby. Obecnych 34 osoby. 

 

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 22 

                                            z dnia 19 maja 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. MARCIE 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).  

                               

Temat rozprawy: 

Fluids types and their genetic meaning for the BIF belt formation, Krivoy Rog, Ukraine. 

Promotor: 

 prof. dr hab. inż. – Adam Piestrzyński – Wydział GGiOŚ – AGH), 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. Andrzej Kozłowski – (Uniwersytet Warszawski- Wydział Geologii), 

                              

 prof. dr hab. inż. Marek Michalik -  (Uniwersytet Jagielloński- Wydział Biologii  

i Nauk o Ziemi). 

Obrona doktorska: 14 kwietnia 2014 r. 

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

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



stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauki o 

Ziemi; dyscyplinie geologia; geologia złóż. 

 Uprawnionych do głosownia; 54 osoby. Obecnych 34 osoby. 

 

 
                                       Uchwała Rady Wydziału nr 23 

                                            z dnia 19 maja 2014 roku 

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

KOT-NIEWIADOMSKIEJ. 

      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. 

Alicji Kot-Niewiadomskiej nt. „Uwarunkowania geologiczne zagospodarowania terenu 

poprzemysłowego zakładów metalurgicznych „Trzebinia” w Trzebini.  

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

dr hab. Krzysztof Greinert 

dr hab. Anna Pasieczna 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geologii gospodarczej 

oraz powołała komisję doktorską w składzie: 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca: dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak, członkowie: dr hab. Dariusz 

Ciszewski, dr hab. inż. Alicja Kicińska, dr hab. inż. Stanisław Majewski, dr hab. inż. 

Maciej Manecki, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, dr hab. inż. Jacek Mucha, dr hab. inż. 

Jadwiga Pieczonka, dr hab. inż. Dariusz Więcław 

 

 
                                         Uchwała Rady Wydziału nr 24 

                                            z dnia 19 maja 2014 roku 

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

ALEKSANDRY 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).  



Rada Wydziału GGiOŚ AGH, po przedstawieniu ukończonej rozprawy doktorskiej mgr inż. 

Aleksandry Kiecak nt. „Remediacja wód podziemnych zanieczyszczonych tri- i 

tetrachloroetenem w rejonie ujęcia Nowa Dęba”. 

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

Prof. dr hab. Piotr Małoszewski 

Prof. dr hab. inż. Marian Jacek Łączny 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie hydrogeologii oraz 

powołała komisję doktorską w składzie: 

Skład Komisji: 

 

Przewodnicząca; dr hab. Ewa Kmiecik, członkowie; dr hab. inż. Urszula Aleksander-

Kwaterczak, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, dr hab. 

inż. Jacek Mucha, prof. dr hab. inż. Maciej Pawlikowski, dr hab. inż. Adam Postawa dr 

hab. inż. Lucyna Rajchel, dr hab. inż. Michał Stefaniuk.  

 

 

                                         Uchwała Rady Wydziału nr 25 

                                            z dnia 19 maja 2014 roku 

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

KRAKOWSKIEJ. 

      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. 

Pauliny Krakowskiej nt. Określenie potencjału zbiornikowego skał osadowych wieku 

prekambryjskiego i paleozoicznego na podstawie wyników badań laboratoryjnych i 

profilowań geofizyki otworowej”. 

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

Dr hab. inż. Maria Ciechanowska 

Prof. dr hab. inż. Urszula Woźnicka 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geofizyki stosowanej 

oraz powołała komisję doktorską w składzie: 

Skład Komisji: 

Przewodniczący; dr hab. inż. Michał Stefaniuk, członkowie: dr hab. inż. Jerzy Dec,  

dr hab. inż. Janusz Madej, dr hab. inż. Zofia Majewska, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, 

dr hab. inż. Włodzimierz Mościcki, dr hab. inż. Adam Postawa, dr hab. inż. Sylwia 

Tomecka-Suchoń, dr hab. Anna Świerczewska. 


