Uchwała Rady Wydziału nr 26
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. KAMILOWI
CICHOSTĘPSKIEMU
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:
„Analiza zmian zapisu sejsmicznego z offsetem jako narzędzie do identyfikacji stref
akumulacji
gazu
ziemnego
w
cienkowarstwowych
utworach
zapadliska
przedkarpackiego”.
Promotor:
 dr hab. inż. Jerzy Dec (Wydział GGiOŚ AGH),
Recenzenci:



dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. nadzw. (Instytut Nauk Geologicznych PAN,
Warszawa),
prof. dr hab. inż. Andrzej Kostecki (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut
Badawczy, Kraków).

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 45
głosów „tak”, 1 głos „nie”, większością głosów podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż.
Kamilowi Cichostępskiemu stopnia naukowego doktora w obszarze nauk
przyrodniczych; dziedzinie nauk Ziemi; dyscyplinie geofizyka.
Uprawnionych do głosownia; 60 osób. Obecnych 46 osób.

Uchwała Rady Wydziału nr 27
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. ANNIE GROCHOWINIE
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:
„Studium mineralogiczne pegmatytu fosforanowego z Michałkowej”.
Promotor:

 dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. nadzw. (Wydział GGiOŚ AGH),
Recenzenci:



dr hab. inż. Evgeny Galuskin (Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski),
prof. dr hab. Jan Parafiniuk (Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski).

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 43
głosów „tak”, jednomyślnie podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Annie Grochowinie
stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych; dziedzinie nauk
Ziemi; dyscyplinie geologia.
Uprawnionych do głosownia; 60 osób. Obecnych 43 osoby.
Uchwała Rady Wydziału nr 28
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. RAFAŁOWI MATULE
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:
„Konstrukcja sejsmicznego modelu utworów polodowcowych na bazie kompleksowych
pomiarów sejsmiki wysokiej rozdzielczości w płn.-zach. części Niżu Polskiego”.
Promotor:
 prof. dr hab. inż. Ryszard Ślusarczyk (Wydział GGiOŚ AGH),
Recenzenci:



prof. dr hab. inż. Andrzej Kostecki (Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut
Badawczy, Kraków).
dr hab. Mariusz Majdański, prof. nadzw. (Instytut Geofizyki PAN, Warszawa).

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym 41
głosów „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”, większością głosów podjęła
uchwałę o nadaniu mgr inż. Rafałowi Matule stopnia naukowego doktora w
obszarze nauk przyrodniczych; dziedzinie nauk Ziemi; dyscyplinie geofizyka.
Uprawnionych do głosownia; 60 osób. Obecnych 43 osoby.
Uchwała Rady Wydziału nr 29
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu mgr inż.
GRZEGORZA BANI

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.
Grzegorza
składowisk

Bani

nt.

„Badanie

odpadów

stanu

hutniczych

środowiska
przy

gruntowo-wodnego

pomocy

metod

w

otoczeniu

geoelektrycznych”

w dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie; geofizyka, w głosowaniu tajnym powołała
recenzentów rozprawy doktorskiej:
dr hab. inż. Zenon Pilecki
dr hab. Jerzy Sobotka
W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie geofizyki stosowanej
oraz powołała komisję doktorską w składzie: Przewodniczący: - dr hab. inż. Sławomir
Porzucek, członkowie: dr hab. inż. Jerzy Dec, dr hab. inż. Robert Duda, prof. dr hab. inż.
Jadwiga Jarzyna, dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh, prof. nadzw., dr hab. inż. Kajetan
d’Obyrn, prof. nadzw., dr hab. inż. Ewa Szalińska, prof. nadzw.

Uchwała Rady Wydziału nr 30
z dnia 24 kwietnia 2017 roku
w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr hab. inż.
Lucynie Natkaniec-Nowak, prof. nadzw.
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 26 września 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz.1586.

Zespół, który został powołany przez Radę Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dniu
27 marca 2017 roku, składający się członków Rady Wydziału posiadających tytuł
profesora, przedstawił Radzie Wydziału protokół Komisji w przedmiocie;
wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora.
Rada Wydziału po przedstawieniu protokołu Komisji w w/wym. sprawie w głosowaniu
tajnym bezwzględną większością głosów: 12 głosów „tak”, 24 głosy „nie”, 10 głosów
„wstrzymujących się”, nie wyraziła zgody na wszczęcie postępowanie o nadanie
tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Lucynie Natkaniec-Nowak.
Uprawnionych do głosowania 60 osób. Obecnych 46 osób.

