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z dnia 20.09.2016 r. posiedzenia Rady Wydz i ału BiN oZ UJ

446.0020.7.2016

Uchwała

Rady

Wydziału

Biologii i Nauk o Ziemi UJ

z dnia 20.09.2016 r.

o wyznaczeniu recenzentów w przewodzie doktorskim mgr. Piotra

Łapcika .

Działając

zgodnie z pkt. 2 artykułu 14 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2015 r. poz. 249) oraz
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 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 2015 poz. 1842)
- po wysłuchaniu uzasadnienia, przedstawionego przez dr. hab. Michała
przy braku dyskusji, w kolejnych tajnych głosowaniach, przy 126 członkach
Rady Wydziału uprawnionych do głosowania - wyznaczyła recenzentów w przewodzie
doktorskim mgr. Piotra Łapcika:
Rada

Wydziału

Gradzińskiego,

l) prof. dr. Wojciecha Nemeca z Uniwersytetu w Bergen,
RW: głosujących: 71 ; głosy: 69 "tak", O "nie", 2 wstrz.
2) prof. dr. hab. Szczepana Porębskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie,
RW: głosujących: 73; 70 "tak", l "nie", 2 wstrz.
Ponadto Rada Wydziału w głosowaniu jawnym, jednomyślnie powołała Radę Instytutu
Nauk Geologicznych UJ wraz z recenzentamijako Komisję przewodu doktorskiego mgr. Piotra
Łapcika, a także wybrała skład następujących komisji egzaminacyjnych:
- z dyscypliny podstawowej z geologii, (specjalność : sedymentologia) w
przewod.
członkowie :

l) prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
2) prof. dr hab. Alfred Uchman
(promotor)
3) dr hab. inż. Marek Cieszkowski, prof. UJ
4) dr hab. Stanisław Leszczyński, prof. UJ
5) prof. dr Wojciech Nemec
(recenzent)
6) prof. dr hab. Szczepan Porębski (recenzent)

- z dyscypliny dodatkowej - z filozofii w składzie:
przewod.
l) prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie:
2) prof. dr hab. Alfred Uchman
(promotor)
3) dr hab. Jan Czerniawski
(egzaminator)

składzie:

- z języka obcego nowożytnego - języka angielskiego w składzie:
przewod.
l) prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie:
2) prof. dr hab. Alfred Uchman
(promotor)
3) mgr Ewa Krysakowska-Budny (egzaminator)
Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wydzmłu
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