
 
                                                  

                                           

                                          Uchwała nr 24/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 7 lipca 2022 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  

dr SIMONA CUTHBERTA. 

 

Podstawa prawna: art.221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2019 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm., Uchwała Senatu 

AGH nr 91/2021 z dnia 27.10.2021 r.  
 

W związku z pismem Rady Doskonałości Naukowej DRKN.Z6.400.51.2022 z dnia 23 

czerwca 2022 roku, o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Simona 

CUTHBERTA w dziedzinie; nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie; nauki o Ziemi  

i środowisku, Rada Dyscypliny „Nauki o Ziemi i Środowisku” Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, w dniu 7 lipca 2022 roku w głosowaniu tajnym; 22 głosy  „za”, jednogłośnie 

podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr 

SIMONA CUTHBERTA. 

Uprawnionych do głosowania; 25 osób. Obecnych 22 osoby. 

 

 

 

 

Uchwała nr 25/2022 

Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 

                                           z dnia 7 lipca 2022 roku 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora  

                                   mgr inż. ELŻBIECIE HAŁAJ. 

 

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 doktorskiej; 

„Warunki występowania i możliwości wykorzystania wód i energii geotermalnej 

 z utworów mezozoicznych niecki mogileńsko-łódzkiej”. 

Promotor; 

dr hab. inż. Beata Kępińska – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

w Krakowie. 

Recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski – Politechnika Wrocławska, 

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

 

Obrona doktorska; 4 lipca 2022 roku. 

 



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

Staszica w Krakowie w dniu 7 lipca 2022 roku, w głosowaniu tajnym 22 głosy „za”, 

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

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

Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecnych 22 osoby. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                            

 

      

         

                        

  

                                                             

 

 

 

 


