
 

 

Poz. 108 

UCHWAŁA NR 99 

RADY WYDZIAŁU GEOLOGII  

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny 

Szczepaniak i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, 

powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 

dyscypliny podstawowej, powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu 

doktorskiego w zakresie dyscypliny dodatkowej i powołania Komisji do 

przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka 

obcego  

 Na podstawie art. 179 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1669) oraz § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym 

oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) Rada 

Wydziału Geologii postanawia, co następuje:  

§ 1 

Powołuje się Komisję do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny 
Szczepaniak i jej dopuszczenia do publicznej obrony oraz przyjęcia obrony, zwaną 
dalej „Komisją doktorską”.  

§ 2 

W skład Komisji doktorskiej wchodzą: 

1) dr hab. Ewa Falkowska – przewodnicząca; 

2) prof. dr hab. Jerzy Trammer – promotor; 

3) dr hab. Barbara Słodkowska, prof. PIG-PIB – recenzent; 

4) prof. dr. hab. Piotr Węgierek – recenzent; 

5) dr hab. Krzysztof Bińka; 

6) dr hab. Katarzyna Delura; 

7) dr hab. Włodzimierz Humnicki; 

8) dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska; 

9) dr hab. Radosław Mieszkowski; 

10) prof. dr hab. Jam Parafiniuk; 

11) dr hab. Marcin Szymanek. 
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§ 3 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 
dyscypliny podstawowej: geologii, w składzie: 
1) dr hab. Ewa Falkowska – przewodnicząca; 

2) prof. dr hab. Jerzy Trammer – promotor; 

3) dr hab. Barbara Słodkowska, prof. PIG-PIB – recenzent; 

4) prof. dr. hab. Piotr Węgierek – recenzent; 

5) dr hab. Krzysztof Bińka; 

6) dr hab. Marcin Szymanek. 

§ 4 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 
dyscypliny dodatkowej: filozofii, w składzie: 
1) dr hab. Ewa Falkowska; 

2) dr Michał Herer – Wydział Filozofii i Socjologii; 

3) prof. dr hab. Jerzy Trammer. 

§ 5 

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie 
nowożytnego języka obcego: języka angielskiego, w składzie: 
1) dr hab. Ewa Falkowska – przewodnicząca; 

2) mgr Renata Orłowska-Charszlak – Szkoła Języków Obcych; 

3) prof. dr hab. Jerzy Trammer – promotor. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.   

Dziekan Wydziału Geologii: E. Krogulec 


