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UCHWAŁA NR 9 

RADY WYDZIAŁU  GEOLOGII, GEOFIZYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA AGH 

Z DNIA 31 MARCA 2014 R. 

W SPRAWIE WNIOSKU DO SENATU AGH O UCHWALEN IE WARUNKÓW  I TRYBU 

REKRUTACJI NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 

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

Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska ustala co nastepuje: 

1. Rekrutacja na dany kierunek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 

2015/2016 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie. 

2. Kandydat na studia stacjonarne posiadający status studenta ma możliwość przystąpienia do 

rekrutacji na kolejny kierunek studiów dopiero po zaliczeniu na dotychczasowym kierunku studiów 

co najmniej 2 semestrów studiów w przypadku studiów pierwszego stopnia lub co najmniej 

1 semestru studiów w przypadku studiów drugiego stopnia. Ponadto kandydat musi posiadać 

średnią ocen za ostatni ukończony rok studiów na dotychczasowym kierunku nie niższą niż 4,0. 

3. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia będą następujące: 

3.1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia jest wskaźnik 

rekrutacji W obliczony według ogólnego wzoru: 

W = 4  G + J 

gdzie: 

G – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego 

z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. 

J – liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego 

z języka obcego (angielski lub francuski lub hiszpański lub niemiecki lub rosyjski lub włoski). 

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia objęte rekrutacją oraz przedmioty główne 

uwzględniane w składniku G 

Lp. Kierunek Przedmiot główny 

1 Ekologiczne Źródła Energii 

biologia lub chemia lub 
fizyka lub geografia lub 
informatyka lub 
matematyka 

2 Geofizyka 

3 Górnictwo i Geologia 

4 Informatyka Stosowana 

5 Inżynieria Środowiska 

6 Ochrona Środowiska 

7 Turystyka i Rekreacja 
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4. Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia: 

4.1. Podstawą rankingu dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia jest wskaźnik 

rekrutacji W, obliczony według ogólnego wzoru: 

W = wE  E + wS  S, 

gdzie: 

E – liczba punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie 

wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności 

i kompetencji społecznych osiąganych w trakcie studiów pierwszego stopnia danego 

kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0÷100 pkt., przy czym 

uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postepowania rekrutacyjnego; 

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷5) lub 16,67 

(gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2÷6); w przypadku innej skali ocen 

średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie; 

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego; 

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich; 

przy czym wagi wE i wS określone są w tabeli 2 i przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 

oraz: 

wE + wS = 10. 

Tabela 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji W dla kierunków, na które będzie prowadzona 

rekrutacja na pierwszy rok studiów drugiego stopnia 

Lp. Kierunek Wagi punktów uzyskanych 

z egzaminu 
wstępnego wE 

z przeliczenia 
średniej ocen wS 

1 Geofizyka 4 6 

2 Górnictwo i Geologia 4 6 

3 Informatyka Stosowana 4 6 

4 Inżynieria Środowiska 4 6 

5 Ochrona Środowiska 4 6 

6 Turystyka i Rekreacja 4 6 

4.2 Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunki: Geofizyka, Górnictwo i Geologia, 

Informatyka Stosowana, Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska musi posiadać tytuł 

inżyniera lub magistra inżyniera. W przypadku niespełniania tego warunku, osoby 

legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub magistra i nieposiadające, 

potwierdzonych w sposób formalny, kwalifikacji inżynierskich, mogą uzyskać tytuł 
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zawodowy magistra inżyniera wyłącznie pod warunkiem uzupełnienia w ramach toku 

studiów drugiego stopnia wszystkich kwalifikacji inżynierskich wymaganych w ramach 

studiów pierwszego stopnia dla danego kierunku studiów i profilu kształcenia. 

Uzupełnienie kwalifikacji inżynierskich, których zakres, sposób i termin uzupełniania określi 

Dziekan, na wniosek kandydata, przed przystąpieniem do rekrutacji na studia drugiego 

stopnia, dopuszczalne jest poprzez realizację zajęć, za które można uzyskać w sumie nie 

więcej niż 30 punktów ECTS. 

4.3. Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja musi posiadać 

tytuł zawodowy licencjata lub magistra. 

4.4. Dla absolwentów AGH podstawą wyliczenia wartości składnika E może być wynik 

zdanego w tym samym roku akademickim egzaminu kierunkowego na tym samym kierunku 

studiów pierwszego stopnia na tym samym wydziale. 

4.5. Zakres i forma egzaminu wstępnego muszą być identyczne z zakresem i formą 

egzaminu kierunkowego prowadzonego na danym kierunku studiów pierwszego stopnia. 

5. Niniejsza uchwała stanowić będzie wniosek Wydziału do Senatu AGH o uchwalenie warunków 

i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 dla kierunków 

prowadzonych przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 

 

 

                                                                Uchwała nr 10 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 31 marca 2014 r.  

w sprawie wysokości i zasad opłat za studia niestacjonarne 

w roku akademickim 2014/2015 

 

1. W roku akademickim 2014/2015 opłaty za studia niestacjonarne na Wydziale Geologii, Geofizyki i 
Ochrony Środowiska zgodnie z uchwałą Rady Wydziału wynosić będą: 

 

studia niestacjonarne pierwszego stopnia:  

dla rozpoczynających w roku akad.2014/2015 

      kierunek Górnictwo i Geologia: 

- 2150 zł za 1 i 2 semestr 

 Jeżeli liczba kandydatów na studia nie przekroczy 60 osób studia nie zostaną uruchomione. 
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                 dla kontynuujących studia: 

kierunek Górnictwo i Geologia: 

- 1525 zł  od 5 do 8 semestru studiów   

 

     kierunek Inżynieria Środowiska: 

                                       -     1600 zł od 5 do 8 semestru studiów  

 

2. Warunkiem wpisu na kolejny semestr jest terminowe zaliczenie poprzedniego i wniesienie 

z góry opłaty do 30 września 2014 r. za semestr zimowy oraz do 1 marca 2015 r. za 

semestr letni. W uzasadnionych przypadkach (trudna sytuacja materialna) opłata 

czesnego może być rozłożona (na podstawie podania) na maksymalnie 2 raty. Są one 

płatne nie później niż do 15 listopada 2014 r. za semestr zimowy oraz do 15 kwietnia 

2015 r. za semestr letni (jednocześnie przedłużenie obu terminów nie może przekroczyć 

14 dni). Opłata czesnego w ratach nie dotyczy studentów, którzy zostali przyjęci na I rok 

(semestr 1). Studenci roku I  wnoszą opłatę za semestr 1 roku akademickiego 

2014/2015 do 15 października 2014 r.  

3. Nie wniesienie opłaty czesnego w terminie do 15 października 2014 r. za semestr zimowy 

oraz do 15 marca 2015 r. za semestr letni będzie podstawą do skreślenia z listy 

studentów. Nie dotyczy to studentów, którzy uzyskali zgodę na opłatę czesnego w ratach 

(pkt. 2). 

4. Wszelkie zaległości finansowe dotyczące nieterminowych wpłat, tj. czesnego za 

poszczególne semestry lub przekroczenie ustalonej daty wpłaty rat, są obciążone 

ustawowymi odsetkami. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13.10.2005 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. 2005 nr 201, poz. 1662) 

wysokość odsetek ustawowych wynosi 13% w stosunku rocznym. Studenci są 

zobowiązani do uregulowania należności za nieterminową wpłatę. 

5. Studenci powtarzający semestr wnoszą opłatę uzależnioną od liczby godzin dla 

powtarzanych przedmiotów. Opłata ta wynosi 10,00 zł/godz., niezależnie od roku oraz 

kierunku studiów. Dotyczy ona także studentów uzupełniających różnice programowe. 

Została ona obliczona jako średnia dla liczby godzin wszystkich przedmiotów, które 

realizowane są w planie studiów na poszczególnych semestrach studiów niestacjonarnych 

pierwszego stopnia, w stosunku do opłaty semestralnej. Powracający z urlopu 

uzupełniają wniesioną opłatę do wysokości aktualnie obowiązującej. 

 

6. Rezygnacja ze studiów w trakcie semestru nie stanowi podstawy do ubiegania się o zwrot 

wniesionej opłaty czesnego z wyjątkiem przypadków określonych w §8, ust. 3 (Uchwała 

Senatu AGH nr 61/2006, z dnia 31 maja 2006 r.) oraz §5, ust. 5 (Uchwała Senatu AGH 

nr 142/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.). Student rezygnujący ze studiów w czasie 

semestru może wnioskować o zwrot wniesionej za semestr opłaty w części 

proporcjonalnej do okresu: od daty rezygnacji ze studiów do końca danego semestru. 

7. W przypadku reaktywacji na studia ,student wnosi pełną opłatę semestralną. 
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Uchwała nr 11 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 31 marca 2014 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 2014/2015. Podstawa Prawna: Dz. U. Nr 190, poz. 1406. 

W roku akademickim 2014/2015 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 12 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

 z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie warunków rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 

2015/16 oraz limitu przyjęć. 

Podstawa Prawna; Regulamin Studiów Doktoranckich & 7. punkt 1 

Kwalifikacja na studia doktoranckie na WGGiOŚ na rok akademicki 2015/16 następuje na 

podstawie rankingu kandydatów według kryterium rekrutacji określonego przez poniższy wzór.  

 

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

gdzie:  
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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., średnia co najmniej 4,0 

Wj - waga oceny z języka angielskiego = 0,2 

Oj  - ocena z języka angielskiego (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. 

 

Zakres tematyczny egzaminów: (dwie grupy tematyczne) 

 zagadnienia z geologii oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego kandydata  

 zagadnienia z geofizyki oraz autoreferat dotyczący dorobku naukowego 

kandydata  

 

 W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/16 

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. 
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                                             Uchwała Rady Wydziału nr 13 

                                             z dnia 31 marca 2014 roku 

          w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego    

          dr inż. LUCYNIE SAMEK 

                                         

      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).  

    

                           
       Komisji Habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w 

dniu 5 grudnia 2013 roku w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego  

dr inż. Lucyny Samek 

w składzie: 

Przewodnicząca Komisji – dr hab.  Agnieszka Gałuszka 

Sekretarz –  dr hab. inż. Tomasz Bajda 

Recenzenci: - prof. dr hab. inż. Franciszek Czechowski, prof. dr hab. inż. Henryk Kucha, dr 

hab. Wanda Wilczyńska-Michalik 

Członkowie Komisji – prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski, prof. dr hab. Ryszard Kryza, 

w dniu 7 marca 2014 roku w wyniku jawnego głosowania zwykłą większością głosów:  

3 głosy „tak”, 2 głosy „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła uchwałę skierowaną do Rady 

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH rekomendującą nadanie nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Lucynie Samek. Rada Wydziału Geologii, 

Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w dniu 31 marca 2014 roku, po zapoznaniu się z 

protokołem z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej, uchwałą Komisji, uzasadnieniem do tej 

uchwały, oraz po dyskusji, w głosowaniu tajnym: 7 głosów „tak”, 27 głosów „nie”, 11 głosów 

„wstrzymujących się”, podjęła bezwględną większością głosów, 

 

uchwałę o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż. Lucynie Samek w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia. 
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                                         Uchwała Rady Wydziału nr 14 

                                            z dnia 31 marca 2014 roku 

                     w sprawie powołania komisji ds. oceny okresowej 

 

Podstawa Prawna: Art. 132 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Statut AGH oraz pismo okólne Nr 

1/2014 Rektora AGH z dnia 29 stycznia 2014r. 

 

Prof.  dr hab. inż. Jacek Motyka -  przewodniczący komisji                                                               

Prof.  dr hab. Witold Alexandrowicz 

Prof.  dr hab. inż. Adam Walanus 

 

 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 15 

                                      Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH  

                                                z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie zmiany przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów  

na kadencję 2012 -2016 

 

                                                                        
Podstawa Prawna art. 54 Statutu AGH oraz art. 67 Statutu AGH. 

Rada Wydziału zaakceptowała zmianę w miejsce dr hab. inż. Tomisława Gołębiowskiego  

powołała dr hab. inż. Włodzimierza Mościckiego. 

 

Aktualny skład przedstawicieli do Uczelnianych Komisji -  po zmianie: 
 

1. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich  

     dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw. AGH 

2. Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 

     dr hab. inż. Włodzimierz Mościcki 

3.  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów 

     dr Krzysztof Dudek 

     4. Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów 

    dr inż. Jarosław Kania 

     5. Odwoławcza komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów 

Dr hab. inż. Adam Postawa 
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                                            Uchwała Rady Wydziału nr 16 

                                            z dnia 31 marca 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr ANDRZEJOWI 

MIGASZEWSKIEMU  

      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: 

Czynniki kształtujące chemizm wód podziemnych w południowo-wschodniej części Niecki 

Nidziańskiej. 

Promotor: 

prof. dr hab. inż. Jacek Motyka (Wydział GGiOŚ AGH) 

Recenzenci: 

 prof. dr hab.  Jerzy Siepak (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii), 

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

Obrona doktorska: 10 marca 2014 r. 

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

głosów; 36 głosów „tak”, 1 głos „nie”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr  Andrzejowi 

Migaszewskiemu stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność hydrogeologia . 

 Uprawnionych do głosownia; 54 osoby. Obecnych 37 osób. 

 

 

                                          Uchwała Rady Wydziału nr 17 

                                            z dnia 31 marca 2014 roku 

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

Madei. 

      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. 

Grzegorza Madei nt. „Uwarunkowania geologiczne a georóżnorodność skałek Beskidu 

Śląskiego”,  
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W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

dr hab. Krzysztof Bąk 

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geologii podstawowej oraz 

powołała komisję doktorską w składzie: 

Przewodnicząca - dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak, członkowie; dr hab. inż. Tomasz 

Bajda, dr hab. Marta Bąk, dr hab. inż. Marek Doktor, dr hab. inż. Alicja Kicińska, dr hab. inż. 

Marcin Krajewski, dr hab. inż. Włodzimierz Mościcki, prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel, dr hab. 

inż. Sylwia Tomecka-Suchoń   

 

 

 

 

 

 


