Uchwała Nr 1
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie reasumpcji uchwały Rady Wydziału
nr 69 z dnia 26 września 2016 roku
dotyczącej rozliczania godzin zajęć dydaktycznych
zrealizowanych w roku akademickim 2016/2017
Podstawa prawna: Uchwała Nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii GórniczoHutniczej na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad
obliczania godzin dydaktycznych ze zmianami, a także Zarządzenie Rektora AGH 34/2014
z dnia 14 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania
zajęć dydaktycznych na wydziałach oraz w jednostkach pozawydziałowych AGH ze
zmianami uchwala się co następuje:
Rada Wydziału w głosowaniu jawnym: 63 głosy „tak”, 1 głos „nie”, przyjęła
reasumpcję uchwały nr 69 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie rozliczania
godzin zajęć dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2016/2017.
( zmiana w § 2. Wprowadzono punkt 2)
§1
1.

Podziału na grupy dokonuje Dziekan Wydziału, biorąc pod uwagę w szczególności
względy merytoryczne oraz skutki finansowe
(Uchwała nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r., §3 ust. 3).

2.

Status zajęć jest określony w zleceniu i jego zmiana wymaga pisemnej zgody
Prodziekana odpowiedzialnego za zlecenia.

3.

Zaliczenie zajęć do odpowiedniego typu następuje na podstawie zlecenia. Wszelkie
doraźne przekwalifikowania typu zajęć lub zmiany liczebności grup mogą nastąpić
jedynie na podstawie pisemnej zgody Prodziekana odpowiedzialnego za zlecenia.
Zmiany powyższe mogą być wnioskowane do 15 października 2016 roku (zajęcia
w semestrze zimowym) i 11 marca 2017 roku (zajęcia w semestrze letnim).

4.

Liczebności grup studenckich dla poszczególnych rodzajów zajęć wynoszą:
Maksymalna liczba
studentów w grupie

Minimalna liczba studentów
w grupie

Ćwiczenia audytoryjne

30

20

Ćwiczenia laboratoryjne

15

12

Ćwiczenia projektowe

30

15

Konwersatoria

30

20

Zajęcia seminaryjne

30

20

Zajęcia terenowe

30

15*

Zajęcia praktyczne

30

15*

Zajęcia terenowe z geofizyki

30

12

Zajęcia warsztatowe

30

15

Zajęcia terenowe z kartografii

15

12**

Rodzaj zajęć

1

*

- z wyjątkiem zajęć odbywanych w zakładach górniczych, gdzie kwestię liczebności grup
studenckich regulują wewnętrzne przepisy BHP

**

- w przypadku grup złożonych ze studentów obcokrajowców i wyjeżdżających
za granicę

5.

Podział studentów na mniejsze grupy ćwiczeniowe (w stosunku do zlecenia) jest
możliwy wyłącznie za pisemną zgodą Prodziekana odpowiedzialnego za zlecenia.
Ostateczne rozliczenie godzinowe jest weryfikowane przez Dziekana i Dyrektora
Administracyjnego na podstawie list obecności z danych zajęć. Wszelkie przyjęcia na
zajęcia studentów do tego nieuprawnionych, tzn. nie objętych zleceniem
i nieposiadających pisemnej zgody odpowiedniego Prodziekana na uczęszczanie
na zajęcia odbywa się na wyłączną odpowiedzialność prowadzących.

6.

Jeśli zlecenie zostało wystawione na zajęcia w grupie o liczebności mniejszej
od liczebności minimalnej przyjmuje się pełne rozliczenie.
§2
1. Liczba godzin z tytułu opieki nad:
1) Pracą dyplomową po obronie, w liczbie nie większej niż 10 na danym poziomie
studiów przy zachowaniu możliwie równomiernego rozdziału pomiędzy nauczycieli
akademickich:
a) 5 godzin – za pracę dyplomową inżynierską (projekt inżynierski)
lub licencjacką;
b) 12 godzin – za pracę dyplomową magisterską;
2) Doktorantem na studiach doktoranckich:
a) 14 godz./rok przed otwarciem przewodu doktorskiego;
b) 28 godz./rok po otwarciu przewodu, do ukończenia studiów (bez przedłużeń).
3) Studentem studiującym w ramach indywidualnego programu studiów –
5 godz./semestr;
4) Kołem naukowym - wielosekcyjnym - 28 godz. (wniosek o rozdział tych godzin na
opiekunów poszczególnych sekcji sporządza opiekun koła naukowego,
a zatwierdza odpowiedni Prodziekan), jednosekcyjnym - 14 godz.;
5) Studentem w ramach wymiany międzynarodowej bądź stypendystą zagranicznym
AGH UNESCO – 5 godz./semestr.
2. Osoba egzaminująca absolwenta zdającego egzamin uzupełniający z przedmiotu
„Geologia górnicza” (do stwierdzenia przez WUG uprawnień geologa górniczego) –
otrzymuje 2 godz./egzamin.
§3

Liczba dodatkowo rozliczanych godzin:
1) Za prowadzenie wykładów dla kursów o dużej liczbie studentów (większej niż 120)
w semestrach kończących się egzaminem, przy zastosowaniu wzoru:
Liczba godzin = ([N/Nmin] – 2) x A dla N>Nmin
gdzie:
N – liczba studentów kursu,
Nmin = 60 - minimalna liczba studentów,
[N/Nmin] - – część całkowita z dzielenia (dolna),
A = 6 – współczynnik ustalony przez Radę Wydziału.
2) Za prowadzenie zajęć w języku obcym, przy zastosowaniu wzoru:
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liczba godzin dodatkowych = liczba godzin zajęć współczynnik,
przy czym wartość współczynnika w pierwszym roku prowadzenia zajęć wynosi
1,0, zaś w następnych latach – 0,5;
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;

1.

§4
Wysokość stawki za godziny ponadwymiarowe:
Stanowisko

Studia stacjonarne

Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł
naukowy, profesor wizytujący

60 zł

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora
habilitowanego lub doktora, profesor wizytujący posiadający
stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, docent,
adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego

50 zł

Adiunkt, asystent posiadający stopień naukowy doktora, starszy
wykładowca

45 zł

Asystent, wykładowca – stopień magistra

30 zł

2.

Maksymalny dopuszczalny wymiar godzin ponadwymiarowych w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi w roku 2016/2017
70% pensum ustalonego dla danego stanowiska.

3.

Nauczyciel akademicki, w szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością
realizacji programu nauczania, może być zobowiązany do prowadzenia zajęć
w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze nieprzekraczającym: dla pracownika
naukowo-dydaktycznego ¼, a dla pracownika dydaktycznego ½ wymiaru
obowiązkowego pensum. Powierzanie prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze
przekraczającym powyższe wskaźniki wymaga pisemnej zgody nauczyciela
akademickiego.

4.

Pracownik danej Katedry zobowiązany jest do wypracowania obowiązkowego pensum
dydaktycznego. Za właściwe planowanie obciążeń dydaktycznych w poszczególnych
Katedrach odpowiadają Kierownicy Katedr. Do wypłacenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe niezbędne jest przedstawienie sprawozdania danej Katedry wraz
z kompletem załączników dokumentujących wszelkie zniżki i zmiany.

5.

Przy powierzaniu zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych należy
stosować zasadę równomiernego obciążenia wszystkich nauczycieli akademickich
w danej jednostce.
§5
Rada Wydziału pozytywnie zaopiniowała powierzenie przez Dziekana prowadzenie
wykładu adiunktom (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.
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§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.
Wymiar godzinowy tych praktyk wynosi:
Dla osób nie pobierających stypendium doktoranckiego - 10 godz. prowadzenia
lub uczestniczenia w prowadzeniu zajęć na rok.
Dla osób pobierających stypendium doktoranckie - 84 godz. prowadzenia zajęć na
rok.

1.

§9
Obowiązkowe pensum dydaktyczne wynosi:
dla pracowników naukowo-dydaktycznych z tytułem naukowym profesora
zatrudnionych na stanowiskach profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego
- 182 godz.
dla pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem naukowym doktora
habilitowanego zatrudnionych na stanowiskach profesora nadzwyczajnego,
adiunkta – 196 godz.
dla pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku adiunkta
lub asystenta - 224 godz.
dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku wykładowców
i starszych wykładowców - 336 godz.
dla pracowników dydaktycznych zatrudnionych na stanowisku lektorów
i instruktorów – 504 godz.

2.

Do obowiązującego wymiaru pensum zalicza się zajęcia dydaktyczne w następującej
kolejności:
zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych I, II i III stopnia;
zajęcia wynikające z opieki nad studentami studiów indywidualnych, opieki nad
kołem naukowym oraz studentem w ramach wymiany międzynarodowej, opieki
nad doktorantem, opieki nad pracami dyplomowymi, zajęcia terenowe.

3.

Nauczycieli akademickich zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązuje wymiar pensum określony w ust.1, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

1.

§10
Obniżki pensum udzielane na mocy uchwały nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29
czerwca 2016 r., §5 ust. 1 z tytułu sprawowanej w Uczelni funkcji w roku
akademickim 2016/2017
funkcja
Rektor
Dziekan Wydziału

wymiar obniżki
140 godz.
84 godz.
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Prodziekan Wydziału

56 godz.

Kierownik Katedry

28 godz.

Członkowie Uczelnianego Zespołu
Audytu Dydaktycznego
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości
Kształcenia

56 godz.
28 godz.

2.

Nauczyciel akademicki korzystający z obniżenia pensum może wykorzystać zniżkę
tylko z jednego tytułu.

3.

Nauczycielowi akademickiemu, który korzysta z obniżenia pensum wynagrodzenie
za godziny ponadwymiarowe przysługuje jedynie za zajęcia zrealizowane powyżej
pensum określonego zgodnie z Uchwałą Nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca
2016 r.

4.

Lista osób, dla których Dziekan wystąpi do JM Rektora o przyznanie na rok
akademicki 2016/2017 obniżenia obowiązkowego pensum zostanie sporządzona
po rozpatrzeniu wniosków Kierowników Katedr złożonych do dn. 5 października
2016 r. Lista ta, po zweryfikowaniu przez Rektora, zostanie przekazana Kierownikom
Katedr i będzie stanowić podstawę do rozliczenia godzinowego za rok akademicki
2016/2017. Szczegółowe warunki ubiegania się o zniżkę pensum dydaktycznego
określa Uchwała Nr 80/2016 Senatu AGH z dnia 29 czerwca 2016 r.

§11
Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego
z powodu:
1) jego zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego;
2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej w szczególności z urlopem
naukowym, z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem
od pracy, odbywaniem służby wojskowej, urlopem macierzyńskim, urlopem na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim;
3) ustania stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego
zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego
dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za
okres, w którym prowadzone są w Uczelni zajęcia dydaktyczne.

1.

§12
Przy sporządzaniu w Katedrach planów obsady zajęć w roku akademickim 2016/2017
należy, w miarę możliwości, kierować się zasadą powierzania w pierwszej kolejności
wykładów, seminariów i konwersatoriów samodzielnym pracownikom naukowym.
Niedopuszczalne
jest
planowanie
obsady
samodzielnych
pracowników
do prowadzenia ćwiczeń i laboratoriów, przy jednoczesnym powierzaniu adiunktom
lub asystentom ze stopniem doktora wykładów, seminariów i konwersatoriów z tego
samego przedmiotu. Wykłady, seminaria i konwersatoria nie mogą być prowadzone
przez doktorantów, a w przypadku adiunktów i asystentów i wykładowców
ze stopniem doktora lub magistra wymagana jest pozytywna opinia Rady Wydziału.
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2.

W związku z zaleceniami Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uchwałą Rady
Wydziału w sprawie Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
w przypadku, prac dyplomowych magisterskich obowiązuje zasada, iż co najmniej
jedna z osób będących promotorem lub recenzentem pracy musi posiadać tytuł
profesora lub stopień doktora habilitowanego.

3.

Katedra może zlecić prowadzenie części zajęć dydaktycznych osobie niezatrudnionej
w AGH w formie umowy cywilnoprawnej. Zaangażowanie takiej osoby musi być
przewidziane w planie dydaktycznym Katedry na rok akademicki 2016/2017
(co najmniej jako vacat) i udokumentowane umową na prowadzenie zajęć podpisaną
przed rozpoczęciem semestru, w którym zajęcia są prowadzone oraz
wyszczególnione
w
sprawozdaniu
dydaktycznym
katedry,
pod
rygorem
nieuwzględnienia w budżecie. Szczegółowe zasady dotyczące wynagradzania tych
osób będą ustalane indywidualnie przez Dziekana w porozumieniu z Kierownikiem
Katedry.

4.

Zlecenia przekazywane przez jednostki pozawydziałowe bezpośrednio do Katedr
WGGiOŚ
muszą
posiadać
pisemną
akceptację
Prodziekana
WGGiOŚ
odpowiedzialnego za zlecenia i zostać uzgodnione z Kierownikiem Katedry. Zlecenia
kierowane przez Katedry WGGiOŚ do jednostek pozawydziałowych muszą posiadać
pisemną akceptację Prodziekana WGGiOŚ odpowiedzialnego za zlecenia.

5.

Plany dydaktyczne Katedr uwzględniające niniejsze zasady powinny zostać złożone
do 15 października 2016 r.
Kraków, 26 września 2016 r.
Reasumpcja z dnia 23 stycznia 2017 r.

Uchwała Rady Wydziału nr 2
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
z dnia 23 stycznia 2017r.
w sprawie zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych drugiego
stopnia w roku akademickim 2016/2017
Podstawa prawna: Regulamin Studiów w AGH §25, §26
1. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia na studiach
stacjonarnych WGGiOŚ AGH jest zdanie ogólnego egzaminu kierunkowego oraz obrona
pracy magisterskiej (prezentacja pracy i dyskusja nad pracą), które łącznie składają
się na egzamin dyplomowy drugiego stopnia.
2. W roku akademickim 2016/2017 ogólny egzamin kierunkowy odbędzie się w formie
pisemnej dla poszczególnych kierunków kształcenia wg harmonogramu, obejmującego
2 terminy, przedstawionego do wiadomości studentów na 1 miesiąc przed egzaminem.
W przypadku studentów obcokrajowców Dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie
ogólnego egzaminu kierunkowego w formie ustnej.
3. Do ogólnego egzaminu kierunkowego może zostać dopuszczony student, który zaliczył
wszystkie przewidziane programem studiów przedmioty i praktyki.
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4. Zagadnienia i pytania egzaminacyjne opracowuje powołana w tym celu komisja
wydziałowa pod kierunkiem Prodziekana ds. kształcenia. Zagadnienia są podane do
wiadomości studentów minimum na 1 miesiąc przed datą ogólnego egzaminu
kierunkowego.
5. Ogólny egzamin kierunkowy obejmuje sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności
z zakresu tematycznego dla danego kierunku studiów i polega na udzieleniu pisemnej
odpowiedzi na 3 pytania wylosowane spośród 45 pytań podzielonych na 3 grupy
tematyczne (po jednym z każdej grupy). Oceny dokonuje autor pytań, a w razie jego
dłuższej nieobecności, inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dziekana. Zasady
oceniania odpowiedzi określa Regulamin Studiów AGH. Końcowy wynik egzaminu
pisemnego jest średnią arytmetyczną ocen (w skali procentowej) odpowiedzi
na 3 wylosowane pytania.
6. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z ogólnego egzaminu kierunkowego
(średnia arytmetyczna ocen odpowiedzi na pytania poniżej 50%), student nie może
przystąpić do obrony pracy magisterskiej.
7. W przypadku otrzymania negatywnej oceny w drugim terminie (poprawkowym) lub
nieprzystąpienia do ogólnego egzaminu kierunkowego Dziekan skreśla studenta z listy
studentów. Wznowienie studiów dopuszczalne jest na zasadach określonych w § 22,
Regulaminu Studiów.
8. Obrony prac magisterskich prowadzone są w katedrach przed komisjami powołanymi
przez dziekana w terminach dostosowanych do terminów egzaminów kierunkowych
(3-15 lipca 2017, 18-30 września 2017, styczeń/luty 2018). W uzasadnionych
przypadkach Dziekan może wyrazić zgodę na odstępstwa od tego terminarza.
9. Do obrony może być dopuszczona wyłącznie praca dyplomowa, która została
pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta. Co najmniej jedna osoba z pary
opiekun-recenzent musi być samodzielnym pracownikiem Wydziału.
10. Praca powinna być zarejestrowana w dziekanacie wydziału nie później niż na 7 dni
przed planowaną obroną. Warunkiem rejestracji jest zdanie przez jej wykonawcę
ogólnego egzaminu kierunkowego i złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.
11. Końcową oceną egzaminu dyplomowego drugiego stopnia jest średnia ważona:
a) ostatecznej oceny pracy dyplomowej, będącej średnią arytmetyczną ocen pracy
wystawionych przez promotora i recenzenta, ustalonej zgodnie z § 27, ust. 4
Regulaminu studiów (z wagą 0,2);
b) średniej ocen ze studiów, obliczonej zgodnie z Regulaminem Studiów §14 (z wagą
0,6);
c) oceny egzaminu dyplomowego magisterskiego, ustalonej przez komisję, będącej
średnią arytmetyczną ocen z ogólnego egzaminu kierunkowego oraz prezentacji
pracy dyplomowej magisterskiej i odpowiedzi na pytania związane z obroną pracy,
zgodnie z § 27, ust. 4 Regulaminu studiów (z wagą 0,2).
12. Ocena końcowa (wynik ukończenia studiów), wpisywana na dyplomie ukończenia
studiów drugiego stopnia, jest uzgadniana przez komisję na niejawnej części
posiedzenia i umieszczana przez komisję w protokole egzaminu dyplomowego
drugiego stopnia.
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Uchwała Rady Wydziału nr 3
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie poparcia wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
dr hab. PAWŁA KARNKOWSKIEGO.
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 oraz z 2014 r. poz. 1198). Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej stawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz.
675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.
Rozporządzenie MNISZW z dnia 10 listopada 2015 r. Dz. U. 2015 r. poz.1842.

Zespół, który został powołany przez Radę Wydziału składający się członków Rady
Wydziału posiadających tytuł profesora, po recenzjach przedstawił Radzie Wydziału
projekt uchwały;
poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.
Rada Wydziału w głosowaniu tajnym większością głosów 32 głosy „za”, 10 głosów
„przeciw”, 12 głosów „wstrzymujących się”, poparła wniosek o nadanie tytułu
naukowego profesora dr hab. Pawła Karnkowskiego w dziedzinie nauk o Ziemi.
Uprawnionych do głosowania 61 osób. Obecnych 54 osoby.

Uchwała Rady Wydziału nr 4
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr inż. Mariusza Czopa
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 oraz z 2014 r. poz. 1198). Zmiany tekstu jednolitego
wymienionej stawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz.
675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.
Rozporządzenie MNISZW z dnia 30 września 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz.1586.
W związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia
29 listopada 2016 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż.
Mariusza Czopa 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 23 stycznia 2017 roku w
głosowaniu tajnym:
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1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż. Mariusza
Czopa.
2. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie dr hab. Andrzeja Witkowskiego
z Uniwersytetu Śląskiego.
3. Podjęła uchwałę o powołaniu sekretarza komisji habilitacyjnej w osobie dr hab.
inż. Adama Postawy z Wydziału GGIOŚ AGH – Kraków.
4. Podjęła uchwałę o powołaniu członka komisji habilitacyjnej w osobie prof. dr hab.
inż. Grzegorza Maliny z Wydziału GGiOŚ AGH – Kraków.

Uchwała Rady Wydziału nr 5
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. MIKOŁAJOWI
ŁYSKOWSKIEMU.
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 oraz z 2014 r. poz. 1198). Zmiany tekstu
jednolitego wymienionej stawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z
2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146
i 1198. Rozporządzenie MNISZW z dnia 3 października 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz.1383.
Temat rozprawy:
„Rozpoznanie historycznych warstw antropogenicznych metodami
uzupełnione analizami geochemicznymi”.
Promotor:
 dr hab. inż. Sławomir Porzucek (Wydział GGiOŚ AGH),

geofizycznymi

Recenzenci:



dr hab. inż. Tomisław Gołębiowski, prof. nadzw. (Politechnika Krakowska, Wydział
Inżynierii Środowiska),
dr hab. inż. Anna Świercz, prof. nadzw. (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy).

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 38
głosów „tak”, 4 głosy „nie”, 9 głosów „wstrzymujących się”, podjęła uchwałę o nadaniu
mgr inż. Mikołajowi Łyskowskiemu stopnia naukowego doktora w obszarze nauk
przyrodniczych; dziedzinie nauk Ziemi; dyscyplinie geofizyka.
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Uchwała Rady Wydziału nr 6
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. DARIUSZOWI SALI.
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 oraz z 2014 r. poz. 1198). Zmiany tekstu
jednolitego wymienionej stawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z
2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146
i 1198. Rozporządzenie MNISZW z dnia 3 października 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz.1383.
Temat rozprawy:
„Skład mineralny i chemiczny, warunki powstawania oraz możliwości wykorzystania
osadów ochrowych (na przykładzie wystąpienia w Zabratówce koło Dynowa)”
Promotor:
 prof. dr hab. inż. Tadeusz Ratajczak (Wydział GGiOŚ AGH),
Recenzenci:



dr hab. inż. Wojciech Franus, prof. nadzw. (Politechnika Lubelska, Wydział
Budownictwa i Architektury),
dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. nadzw. (Instytut Gospodarki Surowcami
Mineralnymi i Energią PAN).

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 47
głosów „tak, podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Dariuszowi Sali stopnia naukowego
doktora w obszarze nauk przyrodniczych; dziedzinie nauk Ziemi; dyscyplinie
geologia.

Uchwała Rady Wydziału nr 7
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w

sprawie

powołania

recenzentów

i

komisji

ds.

doktoratu

mgr

inż.

BARTŁOIEJA OLKA.
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 oraz z 2014 r. poz. 1198). Zmiany tekstu
jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z
2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i
1198. Rozporządzenie MNISZW z dnia 3 października 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz.1383.
Rada Wydziału GGiOŚ AGH, po przedstawieniu ukończonej rozprawy doktorskiej mgr inż.
Barłomieja Olka nt. „Identyfikacja fazy konsolidacji quasi-filtracyjnej z zastosowaniem
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nowych technik interpretacji badań konsolidometrycznych” w dziedzinie nauk o Ziemi;
dyscyplinie; geologia, w głosowaniu tajnym powołała recenzentów rozprawy doktorskiej:
dr hab. Paweł Dobak
prof. dr hab. Mirosława Bukowska
W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geologii inżynierskiej
oraz powołała komisję doktorską w składzie: Przewodniczący:

- dr hab. inż. Adam

Postawa, członkowie: dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr hab. inż. Robert
Duda, dr hab. inż. Mariusz Krzak, dr hab. inż. Jacek Mucha, dr hab. inż. Włodzimierz
Mościcki, dr hab. inż. Lucyna Rajchel, dr hab. Jarosław Prsek, dr hab. inż. Barbara
Tomaszewska.

Uchwała nr 8
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie powołania komisji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
dr hab. inż. Macieja Maneckiego.
Podstawa Prawna: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopnia i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.595, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MNiSZW z dnia 26
września 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz.1586.

Rada Wydziału w wyniku jawnego głosowania 41 głosów „tak”, jednomyślnie powołała skład
komisji w postępowaniu
Skład Komisji:

o

nadanie

tytułu

profesora

dr

hab.

inż.

Macieja

Maneckiego.

Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
Członkowie Komisji:
prof. dr hab. inż. Marek Krapiec
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
prof. dr hab. inż. Szczepan Porębski
prof. dr hab. inż. Marian Wagner
Uchwała nr 9
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
z dnia 23 stycznia 2017 roku
w sprawie zmian programu studiów II stopnia dla kierunku Inżynieria
środowiska; specjalność – Odnawialne źródła energii.
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 września 2011 r. ze zmianami z dnia 4 lipca 2012 r., 19 grudnia 2012 r. oraz
2 kwietnia 2014 r.).
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Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie, w wyniku jawnego głosowania 62 głosy „ta”, 2 głosy „nie”, 2
głosy wstrzymujące się”, postanawia;
1. Wprowadzić zmiany programowe począwszy od semestru letniego w roku
akademickim 2016/2017, do planów studiów stacjonarnych drugiego stopnia na
kierunku Inżynieria Środowiska – specjalność – Odnawialne źródła
energii.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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