Uchwała nr 17/2022
Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 23 maja 2022 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr AGACIE ANNIE JURKOWSKIEJ.
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r., art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2022 r., poz. 574) Uchwała Senatu nr 91/2021 z dnia 27 października 2021 r.

Komisja habilitacyjna została powołana przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Radę
Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego dr Agaty Anny Jurkowskiej w dniu 24 stycznia 2022 roku w składzie:
Przewodniczący Komisji; prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul – Uniwersytet Jagielloński,
Wydział Geografii i Geologii,
Recenzent; dr hab. Maciej Bąbel – Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii,
Recenzent; dr hab. Julita Biernacka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
Recenzent; dr hab. Renata Jach – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii,
Recenzent; prof. dr hab. Marcin Machalski – Instytut Paleobiologii im. Romana
Kozłowskiego PAN,
Członek Komisji; prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Akademia Górniczo-Hutnicza
im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
Sekretarz Komisji; dr hab. inż. Grzegorz Rzepa - Akademia Górniczo – Hutnicza im. St.
Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,
na posiedzeniu w dniu 4 maja 2022 roku w głosowaniu jawnym, 7 głosów „za”, Komisja
habilitacyjna jednogłośnie podjęła uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie
nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Agacie Annie Jurkowskiej w
dziedzinie; nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi i środowisku. Rada
Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica
w Krakowie w dniu 23 maja 2022 roku, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji ds. habilitacji
oraz uzasadnieniem do tej uchwały, w głosowaniu tajnym: 19 głosów „za”, 1 głos
‘wstrzymujący się”, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora
habilitowanego dr Agacie Annie Jurkowskiej w dziedzinie; nauk ścisłych
i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi i środowisku.
Uprawnionych do głosowania 24 osoby. Obecnych 20 osób.
W związku z uwzględnieniem żądania strony w całości, odstąpiono od uzasadnienia decyzji
administracyjnej, zgodnie z art. 107 par. 4 k.p.a."
Uprawnionych do głosowania 24 osoby. Obecnych 20 osób.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
z dnia 23 maja 2022 roku
w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu
mgr inż. PAWŁA WANDYCZA.

Podstawa Prawna: art.14 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwanej dalej ustawą.
Rozporządzenie MNISZW z dnia 19 stycznia 2018 r. Dz. U. 2018 r. poz. 261.
Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie po przedstawieniu ukończonej rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła
Wandycza nt. Wyznaczenie współczynnika dobroci Q na podstawie zdarzeń
mikrosejsmicznych indukowanych podczas procesu szczelinowania hydraulicznego oraz
ocena możliwości jego wykorzystania w przetwarzaniu danych mikrosejsmicznych”, w
głosowaniu tajnym powołała recenzentów:
1. dr hab. Grzegorz Kwiatek - GFZ Helmholtz Centre POTSDAM,
2. prof. dr hab. inż. Michał Malinowski –Instytut Geofizyki PAN Warszawa.
Rada Dyscypliny ustaliła egzamin doktorski w zakresie „geologia naftowa” oraz powołała
komisje doktorskie:
Komisja ds. egzaminu doktorskiego w składzie: Przewodniczący; prof. dr hab. inż. Tomasz
Bajda; Członkowie: dr hab. inż. Paweł Kosakowski, dr hab. inż. Paulina KrakowskaMadejska, prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak, dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, dr hab. inż.
Edyta Puskarczyk, dr hab. inż. Anna Sowiźdżał, dr hab. inż. Marcin Zych, promotor dr hab.
inż. Michał Stefaniuk
Komisja doktorska ds. przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej
obrony, obrony doktorskiej oraz przyjęcia publicznej obrony doktorskiej w składzie:
Przewodniczący; prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda; Członkowie: dr hab. inż. Paweł
Kosakowski, dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak,
dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, dr hab. inż. Edyta Puskarczyk, dr hab. inż. Anna
Sowiźdżał, dr hab. inż. Marcin Zych, promotor dr hab. inż. Michał Stefaniuk, recenzenci:
dr hab. Grzegorz Kwiatek, prof. dr hab. inż. Michał Malinowski.
Uprawnionych do głosowania 24 osoby. Obecnych 20 osób.

