Uchwała nr 1
Rady Wydziału Geologii, Geoﬁzyki i Ochrony Środowiska z dnia 25-01-2016 r.
w sprawie wniosku do Senatu AGH celem ustalenia planowanej liczby miejsc
na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017
Na podstawie art. 22 ust. 25 Statutu AGH, w związku z art. 12 ust. 3 Statutu AGH, Rada Wydziału
Geologii, Geoﬁzyki i Ochrony Środowiska AGH ustala co następuje:
1. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017 na studiach
stacjonarnych zamieszczono w tabeli 1, natomiast na studiach niestacjonarnych w tabeli 2.
2. W rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 będzie prowadzony nabór na kierunki studiów
wymienione w tabeli 1 i 2, dla których planowana liczba miejsc jest większa od zera.
3. Niniejsza uchwała stanowić będzie wniosek Wydziału do Senatu AGH celem ustalenia planowanej
liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach
prowadzonych przez Wydział.
Tabela 1. Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów stacjonarnych w roku akademickim
2016/2017

Kierunek

Ekologiczne Źródła Energii
Geoﬁzyka
Górnictwo i Geologia
Informatyka Stosowana
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Turystyka i Rekreacja
RAZEM:

Studia pierwszego
stopnia
rekrutacja
letnia
zimowa
60
0
60
0
300
0
90
0
120
0
90
0
90
0
810
0

Studia drugiego
stopnia
rekrutacja
letnia
zimowa
0
60
15*
60
15*
270
0
90
0
120
0
120
90
0
120
720

*specjalności w języku angielskim

Tabela 2. Planowana liczba miejsc na pierwszym roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim
2016/2017

Kierunek
Ekologiczne Źródła Energii
Geoﬁzyka
Górnictwo i Geologia
Informatyka Stosowana
Inżynieria Środowiska
Ochrona Środowiska
Turystyka i Rekreacja
RAZEM:

Studia pierwszego
stopnia
rekrutacja
letnia
zimowa
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
0

Studia drugiego
stopnia
rekrutacja
letnia
zimowa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Uchwała Rady Wydziału nr 2
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie zasad dyplomowania studentów studiów stacjonarnych
drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016
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 2015/2016 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.
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 2 miesiące 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). 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,
ust. 1-22 Regulaminu Studiów.
8. Obrony prac magisterskich prowadzone są w katedrach przed komisjami powołanymi
przez dziekana na wniosek kierowników katedr.
9. Do obrony może być dopuszczona wyłącznie praca dyplomowa, która została
pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta, zarejestrowana w dziekanacie
wydziału nie później niż na 7 dni przed planowaną obroną, a jej wykonawca zdał ogólny
egzamin kierunkowy i złożył wszystkie wymagane dokumenty.
10. 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 ust. 4, § 27
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 ust. 4, § 27 Regulaminu studiów (z wagą 0,2).
11.Ocena końcowa, 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.

Uchwała Rady Wydziału nr 3
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie zasad odbywania studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska AGH według indywidualnego programu studiów w tym planu studiów

Podstawa prawna: Regulamin Studiów, §9
1. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów, to opracowany indywidualnie dla
każdego studenta, wykaz modułów zajęć niezbędnych do zrealizowania zakładanych
kierunkowych efektów kształcenia. Student musi uzyskać zgodę Dziekana Wydziału na
taki tryb studiowania,
2. Indywidualny program studiów, w tym plan studiów może przyznany studentom:
- szczególnie uzdolnionym i wyróżniającym się w nauce (studentowi studiów I stopnia,
który ukończył co najmniej drugi semestr studiów i uzyskał średnią z dotychczasowych
studiów nie niższą niż 4.25 lub studentowi studiów II stopnia, który uzyskał średnią za I
stopień studiów nie niższą niż 4.25),
- niepełnosprawnym,
- znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej,
- biorącym udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub
międzynarodowym,
- pragnącym odbyć część studiów w innej uczelni,
- studiującym na więcej niż jednym kierunku studiów,
- wybranym do kolegialnego organu Uczelni,
- w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się.
3. Indywidualizacja programu studiów, w tym planu studiów, może polegać w
szczególności na:
- indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia,
- modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów,
- modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów,

- modyfikacji tygodniowego terminarza zajęć, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub
godzin zajęć, w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z
dostosowaniem do możliwości czasowych studenta,
- zmianach terminów egzaminów i zaliczeń, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot
lub zajęcia.
4. Indywidualizacja programu studiów, w tym planu studiów, może dotyczyć zajęć w
ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów i nie może prowadzić do
zmiany w zakresie kierunkowych efektów kształcenia ani do przedłużenia terminu
ukończenia studiów.
5. Student zainteresowany trybem studiowania według indywidualnego programu studiów,
w tym planu studiów składa do Dziekana Wydziału odpowiedni wniosek (załącznik nr 1)
nie później niż do końca semestru poprzedzającego wnioskowane zmiany w programie
studiów.
6. Zakres indywidualizacji programu studiów, w tym semestralnych planów studiów
określa i zatwierdza Dziekan Wydziału biorąc pod uwagę:
- dotychczasowy przebieg studiów,
- możliwości techniczne i ekonomiczne indywidualizacji programu i planu studiów,
- przepisy nadrzędne wynikające z uchwał, zarządzeń, rozporządzeń dotyczących
procesu kształcenia.

7. Opiekuna naukowego-dydaktycznego, odpowiedzialnego na cały proces kształcenia

studenta według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów powołuje
Dziekan Wydziału. Opiekun naukowo-dydaktyczny sprawuje opiekę naukową i
dydaktyczną nad studentem i zgłasza Dziekanowi Wydziału ewentualne odstępstwa od
przyjętego programu i planu studiów. Opiekunem naukowo-dydaktycznym może być
pracownik Uczelni, posiadający stopień co najmniej doktora.

Załącznik do uchwały nr 3
PODANIE O ZGODĘ NA ODBYWANIE STUDIÓW
WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW, W TYM PLANU STUDIÓW

Imię Nazwisko Studenta

Kraków, data

Nr indeksu
Kierunek, rodzaj studiów, rok studiów

Prodziekan ds. Studenckich WGGIOŚ AGH
............................................................................

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na odbywanie studiów według indywidualnego programu studiów,
w tym planu studiów w semestrze/semestrach*…………………………….. roku akademickiego ………………………….
w zakresie:*
1. Indywidualnego doboru modułów zajęć, metod i form kształcenia
2. Modyfikacji form zaliczeń i egzaminów
3. Modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów
4. Modyfikacji terminarza zajęć
5. Zmian terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot

*

niepotrzebne skreślić

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

Podpis Studenta

Adnotacja Dziekanatu:
Student spełnia/nie spełnia wymogi formalne*
Podpis pracownika Dziekanatu
Decyzja Prodziekana
Wyrażam zgodę na odbywanie studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów
w okresie od………………………… do……………........... w zakresie ……………………………………………………………………....
……………………………... według załączonego szczegółowego planu studiów.
Na opiekuna naukowo-dydaktycznego powołuję …………………………………………………………………………

Nie wyrażam zgody na odbywanie studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu
studiów. Uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pieczęć i podpis Prodziekana

Uchwała Rady Wydziału nr 4
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kadencję
w latach 2012 - 2016 (zmiany w składzie Komisji).
Zgodnie z art. 169 ust. 10 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz z art. 26 ust. 13 Statutu AGH z
dnia 28 września 2011 r. ze zmianami z dnia 4 lipca 2012 r. Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska wyraża zgodę na powołanie przez Dziekana Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na okres
kadencji 2012–2016;

Skład Komisji:
dr hab. Ewa Kmiecik – przewodniczący
dr Tadeusz Szydłak – zastępca przewodniczącego

dr inż. Grażyna Stańczak – zastępca przewodniczącego
dr inż. Magdalena Strzebońska – zastępca przewodniczącego
dr inż. Monika Pilarz – sekretarz
Członkowie:
mgr inż. Agnieszka Klimek
dr inż. Wojciech Klityński
dr inż. Piotr Krokoszyński
mgr inż. Artur Łapinkiewicz
dr inż. Wojciech Mastej
dr Zdzisław Onderka
dr Paweł Oleksik
dr Janusz Olszak
dr inż. Edyta Puskarczyk
mgr inż. Jan Soboń
dr Katarzyna Wątor
dr inż. Magdalena Wróbel
Traci ważność Uchwała Rady Wydziału nr 28 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 5
Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej
Na podstawie §1 ust. 2 załącznika nr 1 Statutu AGH z dnia 24 czerwca 2015
roku Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH powołuje Okręgową
Komisję Wyborczą w składzie:
1. dr hab. inż. Włodzimierz Jerzy Mościcki – przewodniczący komisji
2. dr inż. Tomasz Bartuś
3. dr Krzysztof Dudek
4. dr inż. Elżbieta Jarosz-Krzemińska
5. dr Agata Jurkowska
6. mgr inż. Michał Lupa
7. mgr inż. Monika Szczygieł
8. dr inż. Tomasz Toboła
9. dr inż. Anna Żurek

Uchwała Rady Wydziału nr 6
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie reasumpcji uchwały nr 49 z dnia 28 września 2015 roku Rady Wydziału
Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w sprawie rozliczania godzin zajęć
dydaktycznych zrealizowanych w roku akademickim 2015/2016.
W § 8 uchwały nr 49 o brzmieniu „Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek
odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia
w ich prowadzeniu w wymiarze 84 godz./rok. (Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez doktorantów nie może przekroczyć 84 godzin rocznie.)”
Wprowadza się zmianę; „Uczestnicy studiów doktoranckich pobierający stypendium
doktoranckie mają obowiązek odbywania praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć
dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze 84 godz./rok. (Maksymalny
wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantów nie może przekroczyć 84 godzin
rocznie.)”
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w dniu 25 stycznia 2016
roku powtórnie rozpatrzyła § 8 uchwały nr 49 z dnia 28 września 2015 roku

wprowadzając zmianę w § 8 uchwały
unieważnieniem poprzedniej wersji § 8.

już

raz

podjętej

z

jednoczesnym

Uchwała Rady Wydziału nr 7
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr RADOSŁAWOWI PUCHALE.
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:
„Morphology and origin of modern seabed features in the central basin of the Gulf of
Thailand”.
Promotor: prof. dr hab. Szczepan Porębski (Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska - AGH).
Recenzenci:



dr hab. inż. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN (Instytut Nauk Geologicznych PAN Warszawa),
prof. dr hab. Tadeusz Peryt (PIG - Państwowy Instytut Badawczy).

obrona doktorska: 7 grudnia 2015 r.
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w głosowaniu tajnym większością
głosów; 42 głosy „tak”, 1 głos „wstrzymujący się”, podjęła uchwałę o nadaniu mgr
Radosławowi Puchale stopnia naukowego doktora w obszarze nauk przyrodniczych,
dziedzinie nauki o Ziemi; dyscyplinie geologia; specjalność – geologia dynamiczna.
Uprawnionych do głosownia; 56 osób. Obecnych 43 osoby.

Uchwała Rady Wydziału nr 8
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy
doktorskiej M. Sc. DUONG VAN HAO.
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.
Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie w głosowaniu tajnym większością głosów; 36 głosów „tak”, 1 głos
„nie”, 2 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski M.Sc. DUONG VAN HAO w
dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geofizyka nt. „Rare Earth, natural radionuclides and
selected precious metals in the iron oxides, copper and gold (IOCG) Sin Quyen deposit, Lao
Cai, North Vietnam”, powołała promotora rozprawy doktorskiej dr hab. inż. Nguyen Dinh Chau
z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz promotora pomocniczego dr inż. Nowak
Jakuba z WFiIS AGH.
Uprawnionych do głosownia; 56 osoby. Obecnych 39 osób.

Uchwała Rady Wydziału nr 9
z dnia 25 stycznia 2016 roku
w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołania promotora rozprawy
doktorskiej 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 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.

Rada Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie w głosowaniu tajnym większością głosów; 32 głosów „tak”, 2 głosy
„nie”, 4 głosy „wstrzymujące się”, wszczęła przewód doktorski mgr inż. Jolanty Kuś w
dziedzinie nauk o Ziemi; dyscyplinie geologia nt. „WPŁYW POŻARÓW POKŁADÓW WĘGLA NA
JEGO WŁAŚCIWOŚCI PETROLOGICZNE I TECHNOLOGICZNE NA PRZYKŁADZIE PÓŁNOCNYCH
CHIN”, powołała promotora rozprawy doktorskiej prof. dr hab. inż. Barbarę Kwiecińską.
Uprawnionych do głosownia; 56 osoby. Obecnych 38 osób

Uchwała Rady Wydziału nr 9

