
                                                     Uchwała nr 8/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 15 marca 2021 roku  

w sprawie zatwierdzenia beneficjentów rankingu I filaru RNN  

w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 

 

 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Zarządzenie Rektora AGH nr 106/2020 r. z 
dnia 16.12.2020 r. zał. nr 2. 
 

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

Staszica w Krakowie w dniu 15 marca 2021 roku jednogłośnie zatwierdziła  listę rankingową 

beneficjentów do dodatków za osiągniecia naukowe sporządzoną na podstawie analizy BG 

AGH. 

Uprawionych do głosowania 30 osób. Obecnych 29 osób. 

 

 

                                                  

 

                                                     Uchwała nr 9/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 15 marca 2021 roku  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród Rektora za osiągnięcia naukowe  

w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 

 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Zarządzenie Rektora AGH nr 106/2020  

z dnia 16.12.2020 r. zał. nr 1 
 

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

Staszica w Krakowie w dniu 15 marca 2021 roku w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

zatwierdziła regulamin nagród Rektora za osiągnięcia naukowe w dyscyplinie nauki o Ziemi 

i środowisku. 

Uprawnionych do głosowania 30 osób. Obecnych 29 osób. 

 

 

 
 

                                                  Uchwała nr 10/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 15 marca 2021 roku  

w sprawie terminarza kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora 

 za osiągnięcia naukowe. 

 
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. art. 221. Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (Dz. U. z dnia 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.). Zarządzenie Rektora AGH z dnia 16.12.2020 
r. zał. nr 1. 
 



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

Staszica w Krakowie w dniu 15 marca 2021 roku w głosowaniu jawnym jednogłośnie 

zatwierdziła terminarz postępowania w procesie kwalifikacji wniosków o nagrodę Rektora 

za osiągnięcia naukowe. 

 

 

Terminy końcowe Procedura postępowania 

09.04.2021 r.  Składanie wniosków do Komisji ds. Nagród i Odznaczeń 

30.04.2021 r.  Rozpatrzenie wniosków przez Komisję ds. Nagród  

i Odznaczeń 

17.05.2021 r.  Opiniowanie listy wniosków na posiedzeniu Rady Dyscypliny 

Nauki o Ziemi i Środowisku 

21.05.2021 r.  Złożenie odwołań od wyników kwalifikacji wniosków  

o nagrodę Rektora 

31.05.2021 r.  Przesłanie ostatecznej listy wniosków do Działu Kadrowo – 

Płacowego AGH 

 
 

 

 

 

 

    Uchwała nr 11/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 15 marca 2021 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

mgr inż. GABRIELI KOZUB-BUDZYŃ. 

 

  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: 

„Występowanie srebra w złożu na monoklinie przedsudeckiej  i jego zachowanie w procesie 

technologicznym” 

Promotor; 

 prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH). 

Recenzenci: 

 dr hab. Stanisław Mikulski, prof. PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny - 

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), 

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz (Uniwersytet Jagielloński). 

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej – 1 marca 2021 r.                                                                                                                                                                               

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

Staszica w Krakowie w dniu 15 marca 2021 roku, w głosowaniu tajnym 26 głosów „za”, 

jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Gabrieli Kozub - Budzyń stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplinie nauki o Ziemi 

i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania 26 osób. Obecnych 26 osoby. 

 

 



 

 
Uchwała nr 12/2021 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 15 marca 2021 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

mgr inż. TOMASZOWI WOŹNIAKOWI. 

 

  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: 

„Wykształcenie górnojurajskich osadów spływów grawitacyjnych na północnym 

i południowym obrzeżeniu Rowu Krzeszowickiego”. 

Promotor; 

 prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 

Środowiska AGH). 

Recenzenci: 

 dr hab. Andrzej Gąsiewicz, prof. PIG_PIB (Państwowy Instytut Geologiczny - 

Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie), 

 prof. dr hab. Andrzej Konon (Uniwersytet Warszawski). 

 

Publiczna obrona pracy doktorskiej – 22 lutego 2021 r.                                                                                                                                                                               

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

Staszica w Krakowie w dniu 15 marca 2021 roku, w głosowaniu tajnym 26 głosów „za”, 

jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu mgr inż. Tomaszowi Woźniakowi stopnia 

naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplinie nauki o Ziemi 

i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania 26 osób. Obecnych 26 osoby. 

 


