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z protokołu z posiedzenia Rady Wydziału BiNoZ UJ, które odbyło się w dniu
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Wszczęcie

(Ref. dr

przewodu doktorskiego mgr
E. Malata).

inż.

Bernadetty Stochel.

inż

Rada Wydziału- po wysłuchaniu opinii o sylwetce naukowej mgr inż. Bernadetty
Stochel, przy braku dyskusji w głosowaniu tajnym, w obecności 69 członków Rady
Wydziału, spośród 96 uprawnionych do głosowania, jednomyślnie (69 "tak") wszczęła
przewód doktorski mgr inż .. Bernadetty Stochel w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie
geologii oraz zaakceptowała następujący temat jej rozprawy doktorskiej : "Warunki
formowania się składu chemicznego wód poziemnych Pogórza Wiśnickiego
(polskie Karpaty zewnętrzne), którego promotorem w kolejnym tajnym głosowaniu
(69 "tak") jednomyślnie został powołany prof. dr hab. inż. Jacek Motyka z AGH,
zaś recenzentami :
11 prof. dr hab. inz. Nestor Oszczypko (ING UJ) , RW : 69 "tak" - jednomyślnie
2/ dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, prof. PWr, RW: 69 "tak" "
Ponadto Rada Wydziału w głosowaniu jawnym powołała Rade Instytutu Nauk
Geologicznych, jako Komisję przewodu doktorskiego mgr inż. Bernadetty Stochel
oraz następujący skład komisji egzaminacyjnych:
z dyscypliny podstawowej z geologii (specjalność: hydrogeologia):
11 prof. dr hab. Joachim Szulc
przewod.
członkowie: 2/ prof. dr hab. inż . Jacek Motyka (promotor)
3/ dr hab. inż. Marek Cieszkawski
4/ prof. dr hab. Alfred Uchman
51 prof. dr hab. inż . Nestor Oszczypko (recenzent)
61 dr hab . inż. Wojciech Ciężkowski, prof. PWr (recenzent)
z dyscypliny dodatkowej z ekonomii:
11 prof. dr hab. Joachim Szulc
przewod.
członkowie: 2/ prof. dr hab. inż. Jacek Motyka
3/ dr hab. Tadeusz Wawak, prof. UJ (egzaminator z ekonomii)
z języka angielskiego:
przewod.
1/ prof. dr hab. Joachim Szulc
członkowie: 2/ prof. dr hab . inż . Jacek Motyka
3/ mgr Ewa Krysakowska-Budny (egzaminator zj. ang.)

Potwierdzam zgodność z oryginałem
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