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Załącznik nr 9 do protokołu nr 5/2015
z dnia 19.05 .2015 r. z posiedzenia Rady Wydziału B iN oZ UJ

446.0020.5.2015

Uchwała

Rady

Wydziału

Biologii i Nauk o Ziemi UJ

z dnia 19.05.2015 r.

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Piotra Rafała KOWALSKIEGO
w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geologii.
Działając

zgodnie z pkt. 2 artykułu 14 U stawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz.
595; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr
84, poz. 455 , z 2014 r. poz. 1198) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2014 poz. 13 83)
Rada Wy działu- po wysłuchaniu opinii o sylwetce naukowej mgr Piotra Rafała Kowalskiego,
przedstawionej przez prof. dr hab. Mariana A. Gasińskiego, przy braku dyskusji w głosowaniu
tajnym, w obecności 86 członków Rady Wydziału, spośród 123 uprawnionych do głosowania,
następującymi głosami 83 "tak", O "nie", 3 wstrz. -podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu
doktorskiego mgr Piotra Rafała KOWALSKIEGO w obszarze nauk przyrodniczych,
w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geologii oraz zatwierdziła następujący temat jego
rozprawy doktorskiej: "Charakterystyka chemiczna i mineralogiczna żużli i popiołów
lotnych z termicznego przekształcenia odpadów jako podstawa oceny możliwości ich
wykorzystania jako surowców wtórnych", którego promotorem w kolejnym tajnym
głosowaniu (80 "tak", O "nie", 2 wstrz.,) został powołany prof. dr hab. inż. Marek Michalik
z Instytutu Nauk Geologicznych UJ, zaś recenzentami:
l ) prof. dr hab.

inż.

Henryk Kucha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

RW: 76 "tak",l "nie", l wstrz.
2) dr hab. Aleksandra Gawęda z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
RW: 78 "tak", l "nie", l wstrz.
Ponadto Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Radę
Instytutu Nauk Geologicznych UJ wraz z recenzentami, jako Komisję przewodu doktorskiego
mgr Piotra Rafała Kowalskiego, a także wybrała skład następujących komisji
egzaminacyjnych:

-z dyscypliny podstawowej z geologii
przewod.
członkowie :

(specjalność:

l) prof. dr hab. Marian A. Gasiński
2) prof. dr hab. inż. Marek Michalik
3) prof. dr hab. inż. Zbigniew Sawłowicz
4) dr hab. Michał Skiba
5) prof. dr hab. inż. Henryk Kucha
6) dr hab. Aleksandra Gawęda

- z dyscypliny dodatkowej z filozofii w
przewod.
członkowie:

przewod.

Uchwała

wchodzi w

l) prof. dr hab. Marian A. Gasiński
2) prof. dr hab. inż . Marek Michalik
3) dr hab. Jan Czerniawski

(recenzent)
(recenzent)

(promotor)
(egzaminator z filozofii)

składzie:

l) prof. dr hab. Marian A. Gasiński
2) prof. dr hab. inż. Marek Michalik
3) mgr Ewa Krysakowska-Budny
życie

(promotor)

składzie:

-z języka nowożytnego angielskiego w
członkowie:

składzie:

mineralogia i geochemia) w

(promotor)
(egzaminator zj. ang.).

z dniem podjęcia.
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