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Uchwała nr 42 

Rady Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska 

z dnia 29 września 2014 r. w sprawie 

rozliczania godzin zajęć dydaktycznych 

zrealizowanych w roku akademickim 2014/2015 

 

Na podstawie Uchwały Nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia 

pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na po-

szczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycz-

nych ze zm., a także Zarządzenia Rektora AGH 27/2012 z dnia 1 października 2012 r. w spra-

wie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz 

w jednostkach pozawydziałowych AGH ze zm. zarządza się co następuje: 

 

§1 

Minimalne liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć 

 

Rodzaj zajęć Maksymalna liczba studentów 

w grupie 

Minimalna liczba studentów w 

grupie ustalona przez Radę Wy-

działu 

Ćwiczenia audytoryjne 30 20 

Ćwiczenia laboratoryjne 15 12 

Ćwiczenia projektowe 30 15 

Konwersatoria 30 20 

Zajęcie seminaryjne 30 20 

Zajęcia (ćwiczenia) terenowe 30 15 

Zajęcia praktyczne i praktyki 30 15* 

Praktyki z kartografii 15 12** 

 
* - z wyjątkiem zajęć odbywanych w zakładach górniczych, gdzie kwestię liczebności grup stu-

denckich regulują wewnętrzne przepisy BHP 
** - w przypadku grup złożonych ze studentów obcokrajowców i wyjeżdżających za granicę 

 

§2 

Liczba godzin z tytułu opieki nad: 

1) Pracą dyplomową po złożeniu i rejestracji w dziekanacie w liczbie nie większej niż 12 na 

danym poziomie studiów: 

a) 5 godzin – za pracę dyplomową inżynierską (projekt inżynierski) lub licencjacką; 

b) 12 godzin – za pracę dyplomową magisterską; 

2) Doktorantem na studiach doktoranckich: 

a) 15 godz./rok przed otwarciem przewodu doktorskiego; 

b) 30 godz./rok po otwarciu przewodu, nie dłużej niż do roku po ukończeniu studiów; 

3) Studentem studiującym na studiach indywidualnych (SI) – 5 godz./rok; 

4) Kołem naukowym - wielosekcyjnym - 30 godz. (wniosek o rozdziale tych godzin na 

opiekunów poszczególnych sekcji sporządza opiekun koła naukowego, a zatwierdza od-

powiedni Prodziekan), jednosekcyjnym - 15 godz.; 

5) Studentem w ramach wymiany międzynarodowej bądź stypendystą zagranicznym AGH 

UNESCO – 8 godz./rok. 

§3 

Liczba dodatkowo rozliczanych godzin: 
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1) Za prowadzenie wykładów dla kursów o dużej liczbie studentów (powyżej 60 osób) w 

semestrach kończących się egzaminem, przy zastosowaniu wzoru: 

 

Liczba godzin = ([N/Nmin] – 2) x A  

gdzie:  

[N/Nmin] – część całkowita z dzielenia (dolna) 

N – liczba studentów kursu, 

Nmin - minimalna liczba studentów (30 studentów), 

A = 6 – współczynnik ustalony przez Radę Wydziału. 

2) Za prowadzenie zajęć w języku obcym, przy zastosowaniu wzoru: 

liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć  współczynnik, 

przy czym wartość współczynnika w pierwszym roku prowadzenia zajęć wynosi 1,0, zaś 

w następnych latach 0,3; 

3) Za prowadzenie zajęć w formie e-learningowej, przy zastosowaniu wzoru: 

liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć  współczynnik, 

przy czym wartość współczynnika w pierwszym roku prowadzenia zajęć wynosi 1, zaś w 

następnych latach 0,3; 

§4 

Wysokość stawki za godziny ponadwymiarowe: 

 

Stanowisko Studia 

stacjonarne 

Studia 

niestacjonarne 

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł 

naukowy, profesor wizytujący 

60 60 

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący posiadający 

stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, do-

cent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilito-

wanego 

50 50 

Adiunkt, asystent posiadający stopień naukowy doktora, 

starszy wykładowca 

45 45 

Asystent, wykładowca – stopień magistra 30 30 

 

§5 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powierzenie przez Dziekana prowadzenie wykładu ad-

iunktom (ze stopniem doktora), starszym wykładowcom i wykładowcom. 

 

§6 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powierzenie przez Dziekana prowadzenie wykładu 

asystentom ze stopniem doktora za ich pisemną zgodą. 

 

 

 

§7 

Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała upoważnienie przez Dziekana do kierowania pracą 

dyplomową magisterską doktora lub specjalistę spoza Uczelni. 

 

§8 

Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie 

prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 90 
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godz./rok. (Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie 

może przekroczyć 90 godzin rocznie.) 

 

 

 

 
Uchwała nr 43 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

z dnia 29 września 2014 

w sprawie zmian w programach specjalności na studiach drugiego stopnia 

na kierunkach: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, 

Geofizyka, Informatyka Stosowana i Turystyka i Rekreacja 

 

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 

lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz art. 22 pkt 2 Statutu Akademii 

Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała Nr 153/2011 z dnia 28 wrze-

śnia 2011 r. ze zmianami z dnia 4 lipca 2012 r., 19 grudnia 2012 r. oraz 2 kwietnia 2014 r.), 

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej w Kra-

kowie, postanawia co następuje: 

 

1. Wprowadzić, począwszy od roku akademickiego 2014/2015, do planów studiów stacjo-

narnych drugiego stopnia na kierunkach Górnictwo i Geologia,  Inżynieria Środo-

wiska, Ochrona Środowiska, Geofizyka, Informatyka Stosowana i Turystyka i 

Rekreacja moduł  z Wychowania fizycznego 

2. Moduł z Wychowania fizycznego będzie realizowany jako moduł obieralny prowadzony 

na I i II semestrze studiów każdej specjalności na wyżej wymienionych kierunkach w 

wymiarze 60 godz., za które student otrzyma 2 punkty ECTS (forma sprawdzenia osią-

gnięcia efektów: zaliczenie).  

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 września 2014 r.  

 

 

 

 

Uchwała nr 44 

Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 

z dnia 29 września 2014 

w sprawie ramowego programu studiów doktoranckich 

(obowiązującego od 1 października 2014 r.) 

 

 
Forma studiów: stacjonarna (studia prowadzone w dwóch dyscyplinach: Geologia i Geofizyka 

z dziedziny Nauk o Ziemi) 

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 45 

Czas trwania studiów: 4 lata 

Zajęcia obligatoryjne: 525h / 31 ECTS 

Zajęcia fakultatywne:  
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    - rozwijające umiejętności zawodowe: 120h / 8 ECTS  

    - rozwijające umiejętności dydaktyczne: 90h / 6 ECTS 

 

 

 

Rada Wydziału większością głosów zatwierdziła ramowy program studiów doktoranckich obo-

wiązujący od 1 października 2014 roku. 

 

 

 

 

 

Uchwała Rady Wydziału nr 45 

z dnia 29 września 2014 r 

w sprawie powołania opiekunów naukowych doktorantów WGGiOŚ  

na rok akademicki 2014/2015: 

 
Podstawa Prawna: Regulamin Studiów Doktoranckich (Uchwała Senatu nr 7/2012), § 2, pkt. 1. 

 

 

Lp.  Imię i nazwisko doktoranta Katedra Opiekun 

1.  Andrychowicz Anna KHGI dr hab. inż. Adam Postawa 

2.  Będkowska Anna KSE dr hab. inż. Michał Stefaniuk 

3.  Buszta Kamila Dorota KHGI prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina 

4.  Cichoń Sylwia KOŚ dr hab. Dariusz Ciszewski 

5.  Filipiak Agnieszka Marzena KGZG dr hab. inż. Marian Wagner 

6.  Gwiżdż Damian Michał KGIS prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

7.  Horeczko Katarzyna KOŚ dr hab. inż. Alicja Kicińska 

8.  Kawa Krystian KGZG dr hab. inż. Lucyna Rajchel 

9.  Koteja Anna KMPG dr hab. inż. Tomasz Bajda 

10.  Kowalczyk Joanna KMPG dr hab. Lucyna Natkaniec-Nowak 

11.  Lisowski Przemysław KGIS prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

12.  Malik Hubert KGIS prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

13.  Michalczyk Tomasz Mikołaj KHGI dr hab. inż. Stanisław Witczak 

14.  Miernik Katarzyna Anna KGIS dr hab. inż. Tomasz Danek 

15.  Musiał Angelika KGZG dr hab. inż. Jacek Mucha 

16.  Opido Piotr KGIS prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak 

17.  Ożóg Magdalena KGZG dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka 

18.  Paszek Martyna KGZG dr hab. inż. Jacek Mucha 

19.  Pękala Michał Łukasz KHGI dr hab. inż. Adam Postawa 

20.  Sarkady Rafał KHGI dr hab. inż. Adam Postawa 

21.  Szczurek Stanisław KGOG dr hab. Marta Bąk 

 

 

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym większością głosów zatwierdziła opiekunów doktorantów 

przyjętych na I rok studiów doktoranckich w roku akad. 2014/15. 
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                                           Uchwała Rady Wydziału nr 46 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. JÓZEFOWI DZIĘGIELOW-

SKIEMU.  

      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: 

Charakterystyka geologiczna, model sedymentacyjny oraz potencjał naftowy osadów neogenu 

w południowo-zachodniej części Wyniesienia Nordland Ridge”. 

 

Promotor: 

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

Recenzenci: 

 dr hab. Wacław Burzewski  (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony  Środowiska AGH), 

 prof. dr hab. Tadeusz Peryt (Państwowy Instytut Badawczy – PIB w Warszawie), 

 

Obrona doktorska: 26 czerwca 2014 r. 

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

głosów; 38 głosów „tak”, 1 głos „nie”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Józefowi Dzię-

gielowskiemu stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzi-

nie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność geologia naftowa. 

 Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 39 osób. 

 

 

                                            Uchwała Rady Wydziału nr 47 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

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

                               

Temat rozprawy: 

Określenie potencjału zbiornikowego skał osadowych wieku prekambryjskiego  

i paleozoicznego na podstawie wyników badań laboratoryjnych i profilowań geofizyki otworo-

wej. 

Promotor: 

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

Recenzenci: 
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 dr hab. inż. Maria Ciechanowska, prof. nadzw. INiG – (Instytut Nafty 

i Gazu w Krakowie),                          

 prof. dr hab. Urszula Woźnicka -  (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie). 

 

Obrona doktorska: 17 lipca 2014 r. 

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

głosów; 39 głosów „tak”, 1 głos „nie”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Paulinie Kra-

kowskiej stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie 

nauki o Ziemi; dyscyplinie geofizyka; specjalność geofizyka stosowana. 

 Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 40 osób. 

 

 

 

 

 
                                            Uchwała Rady Wydziału nr 48 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. ŻANECIE SZYMAŃSKIEJ-

MAŁYSA. 

      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: 

Wykorzystanie transformacji falkowej do poprawiania stosunku sygnał/zakłócenie w procesie 

przetwarzania danych sejsmicznych. 

Promotor: 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasina (Wydział GGiOŚ AGH) 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak – (Wydział GGiOŚ AGH),                

 dr hab. inż. Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, prof. nadzw. INiG-  (Instytut Nafty  

i Gazu w Krakowie). 

 

Obrona doktorska: 17 lipca 2014 r. 

                 

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

głosów; 38 głosów „tak”, 1 głos „nie”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Żanecie  

Szymańskiej-Małysa stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych, 

dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geofizyka; specjalność geofizyka stosowana. 

 Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 39 osób. 

 
    

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 49 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 
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 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. PAWŁA BIJATY. 

      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 jednogło-

śnie; 36 głosów „tak”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. Pawła Bijaty nt. „Transformacja 

zanieczyszczeń wód rzecznych w strefie hyporeicznej rzek Przemszy i Białej Prze-

mszy” , powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Dariusza Ciszewskiego. 

 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 36 osób. 

                                                                           

                                       

      

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 50 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. ADAMA CYGALA. 

      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; 38 głosów „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski mgr inż.  

Adama Cygala nt. „Optymalizacja procedury estymacji pola prędkości w przetwarzaniu 

danych sejsmicznych z wykorzystaniem danych elektromagnetycznych i grawime-

trycznych”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Michała Stefaniuka.  

 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 40 osób. 

                                                                           

                                       

                 

    

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 51 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 
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 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. MARTY DENDYS. 

      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; 34 głosy „tak”, 2 głosy „nie”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski 

mgr inż. Marty Dendys nt. „Rola uskoków w kształtowaniu się naturalnych zasobów 

wód termalnych i leczniczych w utworach cenomanu Niecki Miechowskiej i środko-

wej części Zapadliska Przedkarpackiego” powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr 

hab. inż. Barbarę Tomaszewską i promotora pomocniczego dr inż. Roberta Zdechlika.  

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 38 osób. 

                                                                           

                                       

                     

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 52 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. MICHAŁA KNIOTKA. 

      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; 35 głosów „tak”, 2 głosy „nie”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. Michała Kniotka 

nt. „Wykorzystanie technik satelitarnej interferometrii radarowej do badania defor-

macji terenu na przykładzie Zagłębia Górnośląskiego” powołała na promotora rozprawy 

doktorskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Leśniaka. 

 Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 37 osób. 

                                                                           

                                       

          

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 53 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. KLAUDII  KORZEC. 
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      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 doktor-

ski mgr inż. Klaudii Korzec nt. „Charakterystyka hydrogeochemiczna wód termalnych w 

rejonie Bańskiej Niżnej”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Ewę Kmiecik 

oraz promotora pomocniczego dr Katarzynę Wątor. 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 35 osób. 

                                                                           

                                       

                                                                               

        

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 54 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. MARCINA KRÓLIKOWSKIEGO. 

      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; 30 głosów „tak”, 6 głosów „nie”, 3 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód dok-

torski mgr inż. Marcina Królikowskiego nt. „Badania eksperymentalne zależności chemi-

zmu wód od składu mineralnego skał z uwzględnieniem wód geotermalnych”, powoła-

ła na promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikowskiego.  

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 39 osób. 

                                                                           

                                       

                                                                            

 

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 55 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. DOMINIKI MAKOWSKIEJ. 
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      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; 29 głosów „tak”, 5 głosów „nie”, 4 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód dok-

torski mgr inż. Dominiki Makowskiej nt. „Marmur” paczółtowicki w architekturze Krako-

wa”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Jacka Rajchla i promotora 

pomocniczego dr inż. Grzegorza Rzepę.  

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 38 osób. 

         

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 56 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. NATALII NAWROCKIEJ. 

      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; 34 głosy „tak”, 1 głos „nie”, 3 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski 

mgr inż. Natalii Nawrockiej nt. „Ocena stanu środowiska przyrodniczego w okolicach 

Tarnowa na podstawie analizy dendrochronologicznej oraz pomiarów koncentracji 

14C”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Marka Krąpca.  

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 38 osób. 

                                                                           

                                       

                                                                               

 

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 57 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. EDYTY SŁOWIOCZEK. 

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

głosów; 28 głosów „tak”, 6 głosów „nie”, 6 głosów „wstrzymujących się”, wszczęła przewód 

doktorski mgr inż. Edyty Słowioczek nt. „Badania mineralogiczno-petrograficzne osadów 

pochodzących ze stanowiska archeologicznego Tell el-Farkha, Delta Nilu, Egipt”, po-

wołała na promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikowskiego.  

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 40 osób. 

                                                                           

     

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 58 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. MAGDY WOJDYŁY. 

      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”, 4 głosy „nie”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski 

mgr inż. Magdy Wojdyły nt. „Analiza wpływu parametrów termicznych górotworu oraz 

źródła energii cieplnej na wydajność systemu grzewczo-chłodniczego z gruntową 

pompą ciepła”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Wojciecha Gó-

reckiego. 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 38 osób. 

 

 

       

 

                

                                           Uchwała Rady Wydziału nr 59 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy dok-

torskiej mgr inż. MARTY WRÓBEL. 

      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; 30 głosów „tak”, 5 głosów „nie”, 4 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód dok-

torski mgr inż. Marty Wróbel nt. „Studium mineralogiczno-petrograficzne złóż miedzi 
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Kibutu i Kajuba (Demokratyczna Republika Konga) i odpadów powstających po ich 

przeróbce”, powołała na promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Macieja Pawlikow-

skiego. 

Uprawnionych do głosownia; 57 osób. Obecnych 39 osób. 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                        Uchwała Rady Wydziału nr 60 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

 w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu MSc. FRANKLINA OBIRI-

NYARKO. 

      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 MSc. Franklina 

Obiri-Nyarko nt. „Simultaneous removal of heavy metals and BTEX from contaminated 

groundwater by Permeable Reactive Barriers”; 

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

Dr Steve Thornton, associate professor – University of Sheffield 

Prof. Wim Rulkens – Wageningen Netherlands 

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geochemia oraz powołała 

komisję doktorską w składzie: 

Skład Komisji: 

Przewodniczący; prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, członkowie: dr hab. inż. Urszula  

Aleksander-Kwaterczak, dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna, dr 

hab. Ewa Kmiecik, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, dr hab. inż. Adam Postawa, dr hab. Da-

riusz Ciszewski, dr hab. inż. Marek Wendorff.  
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                                        Uchwała Rady Wydziału nr 61 

                                            z dnia 29 września 2014 roku 

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

PSZONKI. 

      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 inz. Jo-

anny Pszonki nt. „Studium sedymentologiczne warstw cergowskich w jednostce du-

kielskiej i przeddukielskiej Karpat fliszowych” 

W głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: 

Dr hab. Krzysztof Bąk 

Prof. dr hab. Andrzej Ślączka  

W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geologia ogólna oraz powo-

łała komisję doktorską w składzie:  

Skład Komisji: 

Przewodnicząca; dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak, członkowie: prof. dr hab. Witold 

Alexandrowicz, dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. dr hab. inż. Jan Golonka, dr hab. inż. 

Marcin Krajewski, prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz, prof. dr hab. inż. Jacek Motyka, 

prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel, dr hab. Anna Świerczewska, dr hab. inż. Marian Wagner.  

                                

                                       

                                                                               

 

                                 

                                                                               

 

 

 

                                                                      

                                       

                                                                               

 

 

 

                                                                                                      

                                                           

                                                            


