UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
BIOLOGII l NAUK O ZIEMI

WYDZIAŁ

ui.Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.12-6646047 . 12-6646756.
12-6646755 : fax : 12-6646908

z

protokołu

które

WYCIĄG

z posiedzenia Rady

odbyło się

Wydziału

Biologii i Nauk o Ziemi UJ,

w dniu 29 maja 2012 r.

15b. Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Dominiki Lelek.
(Ref. prof. dr hab. M. A. Gasiński).
Rada Wydziału - po wysłuchaniu opinii o sylwetce naukowej mgr Dominiki Lelek,
przedstawionej przez prof. dr hab. Mariana Adama Gasińskiego , przy braku dyskusji
w głosowaniu tajnym, w obecności 61 członków Rady Wydziału, spośród l 03
uprawnionych do głosowania, następującymi głosami: 61 "tak", O"nie", O wstrz.,
wszczęła przewód doktorski mgr w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geologii
oraz zaakceptowała następujący temat jej rozprawy doktorskiej:" Biostratygrafiaformacji
z Machowa w rejonie zrębu Ryszkowej Woli (obszar Sieniawa-Rudka) i
wpółnocnejbrzeżnej polskiej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie
nanoskamieniałości wapiennych", którego promotorem w kolejnym tajnym głosowaniu
(61 "tak", l "nie", Owstrz., ) został powołany prof dr hab. inż. Nestor Oszczypko
(emerytowany prof. UJ), zaś recenzentami :
1/ dr hab. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN, RW: 61 "tak", O"nie", Owstrz.,
2/ dr hab. Danuta Peryt, prof. IP PAN),
RW: 61 "tak", O "nie", Owstrz.
Ponadto Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Radę
Instytutu Nauk Geologicznych UJ wraz z recenzentami, jako Komisję przewodu
doktorskiego mgr , a także wybrała skład następujących komisji egzaminacyjnych:
z dyscypliny podstawowej z geologii (specjalność: stratygrafia) w składzie :
przewod. 11 prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie:
2/ prof. dr hab. inż . Nestor Oszczypko (promotor)
3/ dr hab. Michał Gradziński
4/ dr hab. Stanisław Leszczyński , prof. UJ
(recenzent)
51 dr hab. Piotr Krzywiec, prof. ING PAN
6/ dr hab. Danuta Peryt IP PAN
(
" )
- z dyscypliny dodatkowej z filozofii w składzie:
przewod.
1/ prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie:
2/ prof. dr hab. inż. Nestor Oszczypko (promotor)
3/ dr hab. Tomasz Placek, prof. UJ (egzaminator z filozofii)
-z języka nowożytnego angielskiego w składzie :
przewod.
11 prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie :
2/ prof. dr hab. inż . Nestor Oszczypko (promotor)
3/ mgr Ewa Krysakowska-Budny (egzaminator zj. ang.).
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