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Wydziału

BiNoZ UJ, które

odbyło się

w dniu

21 czerwca 2011 r.

8g.

Wszczęcie

przewodu doktorskiego mgr Urszuli Borowskiej.

(Ref. prof. dr hab. M. A.

Gasiński

).

Rada Wydziału - po wysłuchaniu opinii o sylwetce naukowej mgr Urszuli Borowskiej ,
przy braku dyskusji, w głosowaniu tajnym, w obecności 69 członków Rady Wydziału,
spośród 101 uprawnionych do głosowania, następującymi głosami: 69 "tak", O "nie",
l wstrz. - wszczęła przewód doktorski mgr Urszuli Borowskiej w dziedzinie nauk
o Ziemi i dyscyplinie geologii oraz zaakceptowała następujący temat jej rozprawy
doktorskiej:" Utwory węglanowe dolnej kredy jednostki wierchowej w Tatrach polskich:
stratygrafia, rozwój facjalny i aspekty hydrogeologiczne ", którego promotorem w
kolejnym tajnym głosowaniu (69 "tak", O "nie", O wstrz.) został powołany prof dr hab.
Alfred Uchman z UJ, zaś recenzentami:
11 prof. dr hab. Joachim Szulc z UJ,
RW: 69 "tak", O "nie", O wstrz.
2/ dr hab. inż. JózefChowaniec, prof. PIG-PIB , RW: 69 "tak", O "nie", O wstrz.
Ponadto Rada Wydziału w głosowaniujawnym powołała Radę Instytutu Nauk
Geologicznych UJ wraz z recenzentami, jako Komisję przewodu doktorskiego mgr Urszuli
Borowskiej oraz wybrała skład następujących komisji egzaminacyjnych:
z dyscypliny podstawowej z geologii (specjalność: analiza facjalna) w składzie:
przewod.
1/ prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie :
2/ prof. dr hab . Alfred Uchman (promotor)
3/ dr hab. inż. Marek Cieszkawski
41 dr hab. Michał Gradziński
51 prof. dr hab. Joachim Szulc
61 dr hab. inż. Józef Chowaniec
- z dyscypliny dodatkowej z filozofii w składzie:
przewod.
11 prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie:
2/ prof. dr hab. Alfred Uchman (promotor)
3/ dr hab. Tomasz Placek, prof. UJ (egzaminator z filozofii)
- z języka angielskiego w składzie :
przewod. 1/ prof. dr hab. Marian Adam Gasiński
członkowie: 2/ prof.. dr hab. Alfred Uchman (promotor)
3/ mgr Ewa Krysakowska-Budny (egzaminator zj. ang.)
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