Uchwała Rady Wydziału nr 46
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego
Wydziału na 2017 r.
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im.
St. Staszica w Krakowie na podstawie art. 22 Statutu AGH przyjęła w głosowaniu jawnym
jednomyślnie: 56 głosów „tak”, plan budżetu Wydziału na 2017 r.
Uprawnionych do głosowania 96 osób. Obecnych 56 osób.
Uchwała Rady Wydziału nr 47
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wniosku do Senatu AGH o utworzenie studiów pierwszego stopnia na
kierunku Geoinformatyka i powierzenie jego prowadzenia
Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Na podstawie art. 22 Statutu AGH, zgodnie z uchwałą nr 179/2016 Senatu AGH z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek
organizacyjnych AGH w Krakowie w zakresie projektowania programów kształcenia dla
studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz uchwałą nr 180/2016 Senatu AGH z dnia 30
listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w AGH w Krakowie, Rada
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH postanawia, co następuje:
1. Wystąpić z wnioskiem do Senatu AGH o utworzenie studiów pierwszego stopnia
na kierunku Geoinformatyka i powierzenie jego prowadzenia Wydziałowi Geologii,
Geofizyki i Ochrony Środowiska.
2. Zatwierdzić efekty kształcenia i plan studiów pierwszego stopnia na kierunku
Geoinformatyka zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
3. Zatwierdzić warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia
na kierunku Geoinformatyka zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustalić całkowitą liczbę miejsc na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia na
kierunku Geoinformatyka w roku akademickim 2018/2019 na równą 60 osób.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Rady Wydziału nr 48
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych
„Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi”
Na podstawie art. 8 ust.1 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
o Szkolnictwie Wyższym (dz. U. Nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Regulaminu
Studiów Podyplomowych AGH pkt. II § 2, 3 i 4, Rada Wydziału w wyniku jawnego
głosowania 55 głosów „tak”, 2 głosy „wstrzymujące się”, większością głosów poparła

wniosek o utworzenie Studiów Podyplomowych

„Prawne aspekty gospodarowania

zasobami mineralnymi”. Rada Wydziału Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, zatwierdziła plan i program
Studiów Podyplomowych „Prawne aspekty gospodarowania zasobami mineralnymi” oraz
powołała dr hab. inż. Mariusza Krzaka na Kierownika Studiów Podyplomowych.
Uprawnionych do głosowania 96 osób. Obecnych 57 osób.
Uchwała Rady Wydziału nr 49
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego
dr inż. Grzegorza Rzepy
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 maja 2017 roku, w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż.
Grzegorza Rzepy 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 27 czerwca 2017

roku

w głosowaniu tajnym:
1. Podjęła uchwałę o przeprowadzeniu postępowania habilitacyjnego dr inż.
Grzegorza Rzepy.
2. Podjęła uchwałę o powołaniu recenzenta w osobie dr hab. inż. Wojciecha Franusa
z Politechniki Lubelskiej.
3. Podjęła uchwałę o powołaniu sekretarza komisji habilitacyjnej w osobie dr hab.
inż. Urszuli Aleksander-Kwaterczak z Wydziału GGIOŚ AGH – Kraków.
4. Podjęła uchwałę o powołaniu członka komisji habilitacyjnej w osobie dr hab.
Magdaleny Wdowin z IGSMiE PAN.
Uchwała Rady Wydziału nr 50
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego
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 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 Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym
większością głosów; 34 głosy „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos „wstrzymujący się”, zamknęła
przewód doktorski mgr inż. Marty Dendys w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia
nt. „Rola uskoków w kształtowaniu się naturalnych zasobów wód termalnych i leczniczych
w

utworach

cenomanu

Niecki

Miechowskiej

i

środkowej

części

Zapadliska

Przedkarpackiego”.
Uprawnionych do głosowania 61 osób. Obecnych 36 osób.
Uchwała Rady Wydziału nr 51
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy
doktorskiej 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 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 30 września 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz.1586.
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie w głosowaniu tajnym 33 głosy „tak”, 1 głos „wstrzymujący
się”,

większością

głosów

wszczęła

przewód

doktorski

mgr

inż.

Marty

Dendys

w dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie; geologia nt. „Hydrodynamiczne uwarunkowania
krążenia wód termalnych i leczniczych w utworach cenomanu Niecki Miechowskiej i
środkowej

części

Zapadliska

Przedkarpackiego”,

powołała

promotora

rozprawy

doktorskiej dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską i promotora pomocniczego dr inż. Roberta
Zdechlika.
Uprawnionych do głosowania 61 osób. Obecnych 34 osoby.
Uchwała Rady Wydziału nr 52
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy
doktorskiej mgr inż. EWY PSTRUCHY
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 30 września 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz.1586.
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie w głosowaniu tajnym 32 głosy „tak”, 2 głosy „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się”, większością głosów wszczęła przewód doktorski mgr inż. Ewy
Pstruchy w dziedzinie nauk technicznych; dyscyplinie; górnictwo i geologia inżynierska
nt. „Petroleum characteristics of the Carpathian flysch rocks in the Jordanów-Limanowa
region”, powołała promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Jana Golonkę i
promotora pomocniczego dr inż. Grzegorza Machowskiego.
Uprawnionych do głosowania 61 osób. Obecnych 35 osób.
Uchwała Rady Wydziału nr 53
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy
doktorskiej mgr inż. PIOTRA RUSINIAKA
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 30 września 2016 r. Dz. U. 2016 r. poz.1586.
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie w głosowaniu tajnym 35 głosów „tak”, 1 głos „nie”, 1 głos
„wstrzymujący się”, większością głosów wszczęła przewód doktorski mgr inż. Piotra
Rusiniaka w dziedzinie nauk o ziemi; dyscyplinie; geologia nt. „Zróżnicowanie specjacji
wybranych

pierwiastków

w wodach

termalnych

niecki

podhalańskiej”,

powołała

promotora rozprawy doktorskiej dr hab. Ewę Kmiecik.
Uprawnionych do głosowania 61 osób. Obecnych 37 osób.
Uchwała Rady Wydziału nr 54
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie reasumpcji uchwały Rady Wydziału nr 44 z dnia 29 maja 2017 roku
dotyczącej powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu
mgr inż. JOLANTY KUŚ
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, 1 146 i
1198. Rozporządzenie MNISZW z dnia 3 października 2014 r. Dz. U. 2014 r. poz.1383.
Rada Wydziału GGiOŚ AGH zatwierdziła zmiany w uchwale nr 44 z dnia 29 maja 2017
roku w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu mgr inż. Jolanty Kuś.
Zmiana dotyczy jednego z recenzentów.
W miejsce dr hab. Magdalena Misz-Kennan Rada Wydziału w głosowaniu tajnym powołała
na recenzenta rozprawy doktorskiej dr hab. Monikę Fabiańską.
Uprawnionych do głosowania 61 osób. Obecnych 35 osób.
Uchwała Rady Wydziału nr 55
z dnia 27 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu
mgr inż. JUSTYNY MAZURKIEWICZ
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.
Justyny Mazurkiewicz nt. „Ocena obszarów perspektywicznych dla geotermalnego
wykorzystania wód niskotemperaturowych w województwie małopolskim” w dziedzinie
nauk o Ziemi; dyscyplinie; geologia, w głosowaniu tajnym powołała recenzentów
rozprawy doktorskiej:
dr hab. inż. Józef Chowaniec
dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec
W głosowaniu jawnym zatwierdziła egzamin doktorski w zakresie hydrogeologii oraz
powołała komisję doktorską w składzie: Przewodniczący: - dr hab. inż. Adam Postawa,
członkowie: dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, dr hab. inż. Robert Duda, prof. dr hab. inż.
Wojciech Górecki, dr hab. inż. Mariusz Krzak, dr hab. inż. Lucyna Rajchel, prof. nadzw.,
dr hab. Anna Świerczewska prof. nadzw.

