
Uchwała nr 25/2020 

      Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku                                            

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                          z dnia 26 października 2020 roku                                       

w sprawie progów punktowych oceny działalności naukowej przy ocenie 

okresowej pracowników. 

Podstawa prawna; Statut AGH z dnia 29 czerwca 2019 r. § 25, ust. 2, punkt 6 

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku AGH, po przedstawieniu propozycji ustaleń 

uczelni progów punktowych koniecznych do uzyskania pozytywnej oraz wyróżniającej 

oceny dla pracowników deklarujących badania w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, 

jak poniżej;    

Wartość wskaźnika, pkt/1 rok  

negatywna pozytywna wyróżniająca uwagi 

Np< 60 60≥Np<140 N≥140 Do uzyskania oceny wyróżniającej 

wymagana jest co najmniej 1 publikacja  

za 200 pkt lub co najmniej 2 publikacje  

za min. 100 pkt za oceniany okres 

N –wskaźnik sumaryczny oceny działalności naukowo-badawczej, N = NP + NW + A⋅ NF 

Np – wskaźnik działalności publikacyjnej, Nw – wskaźnik działalności patentowej, Nf – 

wskaźnik oceny efektów finansowych, A – współczynnik zależny od dyscypliny, A = 25  

na posiedzeniu w dniu 26 października 2020 r., w głosowaniu jawnym 4 głosy „za”,   

6 głosów „przeciw”, 19 głosów „wstrzymujących się”, nie wyraziła pozytywnej opinii  

w sprawie progów punktowych koniecznych do uzyskania pozytywnej oceny oraz oceny 

wyróżniającej dla pracowników deklarujących badania w dyscyplinie nauki o Ziemi  

i środowisku. 

Uprawnionych do głosowania 30 osób. Obecnych 29 osób. 

 

Uchwała nr 26/2020 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 26 października 2020 roku 

w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia  

doktora habilitowanego dr inż. AGNIESZKI GRUSZECKIEJ - KOSOWSKIEJ. 

 

 

Rada Dyscypliny Naukowej „Nauki o Ziemi i Środowisku” Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 26 października 2020 roku, powołała komisję 

habilitacyjną w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku  

dr inż. Agnieszki Gruszeckiej - Kosowskiej. 

 

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) Uchwała Senatu nr 146/2019  

z dnia 25 września 2019 r. 



 

Skład komisji wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Peryt 

Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Gworek, prof. dr hab. Anna Pasieczna,  

prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski 

Pozostała część składu komisji habilitacyjnej wyznaczona przez Radę Dyscypliny 

Naukowej „Nauki o Ziemi i Środowisku”. 

Recenzent -  prof. dr hab. inż. Anna Karczewska 

Sekretarz –  dr hab. inż. Grzegorz Rzepa 

Członek komisji – dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk 

Uprawionych do głosowania 25 osób. Obecnych 24 osoby. 
 

 

 

Uchwała nr 27/2020 

      Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku                                            

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                          z dnia 26 października 2020 roku                                                 

                   w sprawie powołania recenzentów i komisji ds. doktoratu 

                                       mgr STANISŁAWA SZCZURKA 

 

  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 Stanisława 

Szczurka nt. „Zespoły otwornic na tle mikrofacji jako wskaźniki wieku i zmian 

paleośrodowiska w późnym dewonie i wczesnym karbonie w paleozoicznej 

strukturze bloku górnośląskiego”, powołała recenzentów: 

1. prof. dr hab. Błażej Berkowski – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

2. dr hab. Zofia Dubicka – Uniwersytet Warszawski 

 

Rada Dyscypliny ustaliła egzamin doktorski w zakresie „paleontologia i stratygrafia” oraz 

powołała komisję doktorską w składzie: Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda, 

członkowie: prof. dr hab. Witold Alexandrowicz, dr hab. inż. Katarzyna Górniak, dr hab. 

inż. Marcin Krajewski, prof. dr hab.  inż. Marek Krąpiec, prof. dr hab. inż. Jacek 

Matyszkiewicz, dr hab. Marek Rembiś, dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, dr hab. Anna 

Waśkowska. 

 

 

 

 



Uchwała nr 28/2020 

      Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku                                            

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                z dnia 26 października 2020 roku                                                 

            w sprawie zmiany promotora wszczętego przewodu doktorskiego 

                                mgr inż. AGNIESZKI POLAŃSKIEJ - KŁAPUT 

                                        

  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 ze względu na śmierć promotora we wszczętym 

przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Polańskiej - Kłaput nt. „Warunki akumulacji  

i architektura warstw rudzkich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (karbon górny)”,  

w głosowaniu tajnym 23 głosy „za”, jeden głos „przeciw”,  powołała na promotora dr hab. 

Artura Kędziora z Instytutu Nauk Geologicznych PAN. 

Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecnych 24 osoby. 

 


