
Uchwała nr 4/2020 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 2 marca 2020 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż.  MARCIE WARDAS-LASOŃ 

 

   Podstawa Prawna: art.18,19 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.                              

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów  

w 7 listopada 2019 w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Marty 

Wardas-Lasoń w składzie: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej Muszyński 

Sekretarz –  dr hab. inż. Elżbieta Szychowska- Krąpiec 

Recenzenci: - dr hab. Jerzy Cabała, prof. dr hab. inż. Anna Karczewska, dr hab. 

Stanisław Wołkowicz 

Członkowie Komisji – dr hab. inż. Grzegorz Haczewski, dr hab. inż. Joanna Trąbska 

 

na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020 roku w głosowaniu jawnym, wszystkimi głosami 

„za”, podjęła uchwałę o przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr inż. Marcie Wardas-Lasoń w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie – nauki o Ziemi i środowisku. Rada Dyscypliny 

Nauki o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica  

w Krakowie w dniu 2 marca 2020 roku, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji ds. 

Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej uchwały, w głosowaniu tajnym 16 głosów „za”,  

1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”, podjęła uchwałę o nadaniu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego dr inż. MARCIE WARDAS-LASOŃ  

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie – nauki o Ziemi  

i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania; 24 osoby. Obecnych 19 osób. 

 

 

 

 
 

 

Uchwała nr 5/2020 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 2 marca 2020 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  



mgr inż.  ADAMOWI ZAKRZEWSKIEMU. 

 

  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.                              

Temat rozprawy; 

„Charakterystyka geochemiczna środowiska depozycji i rekonstrukcja rozwoju procesów 

termicznej materii organicznej jury środkowej w synklinorium szczecińsko-miechowskim  

i antyklinorium śródpolskim”. 

 

Promotor;                                                                                                                                 

dr hab. inż. Paweł Kosakowski, prof. uczelni (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska  AGH),                                                                                                              

Recenzenci:                                                                                                              

dr hab. Monika Fabiańska, prof. UŚ, (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk  
o Ziemi), 

dr hab. inż. Irena Matyasik, prof. ING-PIB (Instytut Nafty i Gazu –Państwowy Instytut 

Badawczy w Krakowie                                                                                                                     

Publiczna obrona pracy doktorskiej – 10 lutego 2020 r.                                                                                                                                                                         

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 

Staszica w Krakowie w dniu 2 marca 2020 roku, w głosowaniu tajnym 20 głosów  

„za”, jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Adamowi Zakrzewskiemu 

stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplinie nauk 

o Ziemi i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uprawnionych do głosowania; 24 osoby. Obecnych 20 osób. 

 

 

Uchwała nr 6/2020 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 2 marca 2020 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inż.  KATARZYNIE GÓRNIAK 

 

   Podstawa Prawna: art.18,19 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.                              

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów  

w 7 listopada 2019 w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. 

Katarzyny Górniak w składzie: 

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz Peryt 

Sekretarz –  prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz 



Recenzenci: - prof. dr hab. inż.  Marek Cieszkowski, dr hab. Arkadiusz Derkowski,  

dr hab. Joanna Rotnicka 

Członkowie Komisji – dr hab. Jurand Wojewoda, prof. dr hab. Jan Parafiniuk 

 

na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2020 roku w głosowaniu jawnym, większością głosów 

3 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”, podjęła uchwałę o 

przedstawieniu pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego dr inż. Katarzynie Górniak w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, 

dyscyplinie – nauki o Ziemi i środowisku. Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 2 marca 2020 

roku, po zapoznaniu się z uchwałą Komisji ds. Habilitacji oraz uzasadnieniem do tej 

uchwały, w głosowaniu tajnym 18 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, podjęła 

uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. 

KATARZYNIE GÓRNIAK w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie 

– nauki o Ziemi i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania; 24 osoby. Obecnych 20 osób. 

 

 


