
 

 

 

UCHWAŁA nr 32/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej  im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 28 listopada 2022 roku 

w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego dr inż. MAŁGORZATY DANEK w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 

  

Rada Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku działając na podstawie art. 221 ust. 5 Ustawy z dn. 20 

lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”  (Dz. U. 2022 poz. 574 ze zm.)  oraz § 25 

Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Uchwała nr 137/2019 

Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r.)  i § 5, ust.1 i ust. 4 Uchwały nr 91/2021 Senatu AGH z dnia 

27 października 2021 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie” z późniejszymi 

zmianami, uchwala co następuje: 

§ 1 

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

Staszica w Krakowie powołuje komisję habilitacyjną w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego dr inż. Małgorzaty Danek w dziedzinie nauk ścisłych  

i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku w następującym składzie: 

 

Przewodnicząca Komisji; prof. dr hab. Anna Cedro – Uniwersytet Szczeciński, Instytut 

Nauk o Morzu i Środowisku, 

Recenzent; dr hab. Marcin Koprowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 

Recenzent; dr hab. Magdalena Opała-Owczarek – Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk 

Przyrodniczych, 

Recenzent; dr hab. inż. Barbara Sensuła – Politechnika Śląska,  Instytut Fizyki- Centrum 

Naukowo-Dydaktyczne, 

Recenzent; dr hab. inż. Sławomir Wilczyński – Uniwersytet im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie, Wydział Leśny, 

Członek Komisji; prof. dr hab. Witold Alexandrowicz– Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

St. Staszica w Krakowie,  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 

Sekretarz Komisji; dr hab. inż. Ewa Adamiec - Akademia Górniczo-Hutnicza im.  

St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 
 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

                                              



 

Uchwała nr 33/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                           z dnia 28 listopada 2022 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

                                     mgr inż. ADRIANNIE MAŚLANCE. 

 

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: 

„Analiza wyników powierzchniowych badań  geochemicznych, zintegrowanych z wynikami 

badań sejsmicznych w wybranych obszarach zapadliska przedkarpackiego w aspekcie 

określania ich potencjału naftowego”. 

Promotor; 

 dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. uczelni (Wydział Geologii, Geofizyki 

 i Ochrony Środowiska AGH), 

Promotor pomocniczy; 

 dr inż. Kamil Cichostępski (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH). 

Recenzenci: 

 prof. dr hab. Monika Fabiańska – Uniwersytet Śląski, 

 prof. dr hab. Paweł Karnkowski – Uniwersytet Warszawski. 

 

Obrona doktorska;  14 listopada 2022 roku. 

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

Staszica w Krakowie w dniu 28 listopada 2022 roku, w głosowaniu tajnym 24 głosy „za” 

jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora mgr inż. Adriannie 

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

i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecne 24 osoby. 

 

 

                                               

 

Uchwała nr 34/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                           z dnia 28 listopada 2022 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

                       mgr inż. JUSTYNIE NOWIŃSKIEJ-JARZĘBIŃSKIEJ 

 

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: 

„Stront w ewaporatach i produktach ich przeobrażeń zapadliska przedkarpackiego  

w obszarze Wieliczka – Tarnobrzeg”. 



Promotor; 

 dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. uczelni (Wydział Geologii, Geofizyki 

 i Ochrony Środowiska AGH). 

Recenzenci: 

 dr hab. Maciej Bąbel, prof. uczelni – Uniwersytet Warszawski, 

 dr hab. Grzegorz Czapowski, prof. instytutu – Państwowy Instytut Geologiczny –

Państwowy Instytut Badawczy. 

 

Obrona doktorska;  7 listopada 2022 roku. 

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

Staszica w Krakowie w dniu 28 listopada 2022 roku, w głosowaniu tajnym 24 głosy „za” 

jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora mgr inż. Justynie 

Nowińskiej-Jarzębińskiej w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplinie nauki  

o Ziemi i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecne 24 osoby. 

 

 

                                            

 

Uchwała nr 35/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                           z dnia 28 listopada 2022 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

                                    mgr inż. DAMIANOWI PIETRZAKOWI. 

 

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: 

„Neonikotynoidy — warunki migracji w środowisku wodnym”. 

Promotor; 

 prof. dr hab. Ewa Kmiecik (Wydział Geologii, Geofizyki 

 i Ochrony Środowiska AGH). 

Recenzenci: 

 dr hab. Krzysztof Dragon, prof. uczelni – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu, 

 prof. dr hab. inż. Joanna Kyzioł-Komosińska -  Instytut Podstaw Inżynierii 

Środowiska PAN w Zabrzu. 

 

Obrona doktorska; 7 listopada 2022 roku. 

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

Staszica w Krakowie w dniu 28 listopada 2022 roku, w głosowaniu tajnym 24 głosy „za” 

jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora mgr inż. Damianowi 

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

i środowisku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecne 24 osoby. 

                                            



 
Uchwała nr 36/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 z dnia 28 listopada 2022 roku 

w sprawie powołania zespołu ds. weryfikacji wymagań w zakresie uzyskania 

określonych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK do złożonego 

wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

M. Sc. AUNG MYO THU. 

 
 
podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dz. U. 

2022. poz. 574), uchwała Senatu nr 19 AGH z dnia 24 marca 2021 r. Załącznik nr 1. – zasady 
weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8 PRK. 

 

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

Staszica w Krakowie w dniu 28 listopada 2022 roku, w wyniku głosowania 24 głosy „za” 

jednogłośnie podjęła uchwałę o powołaniu zespołu ds. weryfikacji wymagań w zakresie 

uzyskania określonych efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK do złożonego 

wniosku o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora  

M. Sc. Aung Myo Thu. 

Przewodniczący zespołu - prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda 

Członkowie:  

dr hab. inż. Dariusz Botor, prof. uczelni,  

dr hab. inż. Magdalena Dumańska Słowik, prof. uczelni 

dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. uczelni 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecne 24 osoby. 

 
 

 

 

 

                                               

 

 

 

                                               

 

 



 

 

 

 

 


