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Załącznik nr 2 do protokołu 470.0021.8 .2017
z dnia 4.04.2017 r. posiedzenia Rady Instytutu Nauk Geologicznych UJ

470.0021.8.2017

UCHWALA
Rady Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 5.09.2017 r.
o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Anny Gądek w obszarze nauk przyrodniczych,
w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geologii oraz o powołaniu komisji
egzaminacyjnych
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 r. poz. 1842).
Rada Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - po wysłuchaniu
opinii o sylwetce naukowej mgr Anny Gądek, przedstawionej przez prof. dr. hab. Mariana
Adama Gasińskiego, w głosowaniu tajnym, w obecności 9, spośród 13 członków Rady
Instytutu uprawnionych do głosowania, jednomyślnie, głosami 9 "tak" podjęła uchwałę
o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Annie Gądek w obszarze nauk przyrodniczych,
w dziedzinie nauk o Ziemi i dyscyplinie geologii oraz zatwierdziła po dyskusji zebranych
następujący tematjej rozprawy doktorskiej: "Współczesne odsączeniowe żłobki krasowe na
Wyżynie Krakowskiej: rozmieszczenie i geneza", której promotorem w kolejnym tajnym
głosowaniu, w obecności 8, spośród 13 członków Rady ING uprawnionych do głosowania
(8 "za") jednomyślnie został powołany dr hab. Michał Gradziński z Instytutu Nauk
Geologicznych UJ oraz promotorem pomocniczym - dr Kaja Rola z Instytutu Botaniki
Uniwersytetu Jagiellońskiego (7 "za", l "nie", O "wstrzymujących się").
Ponadto Rada Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu
skład następujących komisji egzaminacyjnych:
- z dyscypliny podstawowej z geologii:
1/ Prof. dr hab. Marian Adam Gasiński - przewodniczący
2/ Dr hab. Michał Gradziński - promotor
3/ Prof. dr hab. inż. Marek Michalik- członek komisji
4/ Prof. dr hab. Joachim Szulc - członek komisji
51 Dr hab. Stanisław Leszczyński , prof. UJ - członek komisji
6/ Dr hab. Bogusław Kołodziej - członek komisji
- w zakresie dyscypliny dodatkowej z filozofii:
1/ prof. dr hab. Marian Adam Gasiński - przewodniczący
2/ dr hab. Michał Gradziński
3/ dr hab. Janusz Mizera- egzaminator

Jagiellońskiego wybrała

-w zakresie języka angielskiego:
1/ prof. dr hab. Marian Adam Gasiński- przewodniczący
2/ dr hab. Michał Gradziński
3/ mgr Alicja Waligóra-Zblewska- egzaminator
Uchwała

wchodzi w życie z dniem jej

podjęcia.

DYREKTOR
Instytutu Nauk Geol ogicznych

~~

dr hab . Mariusz Kędzierski

