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Uchwała nr 28 l20l7
Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 22września 2OL7 r.

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego
dr. Robertowi Szmytkie

Na podstawie art. 18 a u.11 Ustawy z
naukowym oraz o stopniach i tytule w

dnia 14 marca
zakresie sztuki

2003
(Dz.

r.
U.

o stopniach naukowych i tytule
z 2OL6 r. poz, BB2 z poźn.zm.)

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala
co następuje:

§1

Nadaje się panu dr. Robertowi Szmytkie stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o
Ziemi w tym w dyscyplinie geografia.

.Uzasadnienie :

Habilitant we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę wszczęcia
postępowania wskazał monografie pt. ,,Metody analizy morfologii i fizjonomii jednostek
osadniczych".

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie : autoreferatu,
monografii i wybranych publikacji Dwoje recenzentów poparło , jeden był przeciwny
wnioskowi o nadanie kandydatowi stopnia doktora habilitowanego.

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję w dniu 11 kwietnia 2077 roku
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Roberta Szmytkie ostatecznie
wniosek większością głosów poparła.

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego po
zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, recenzjami i pełną dokumentacją postępowania
habilitacyjnego, uznała że pan dr Robert Szmytkie spełnił wymagania ,okreŚlone w art. 16
ustawy, stawiane kandydatom ubiegających się o nadania stopnia doktora habilitowanego i

podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w tym w
dyscyplinie geografia.
Wyniki glosowania : 37 uprawnionych do podejmowania uchwały,24 obecnych w tym: 16
popierających, 4 przeciwne, 4 wstrz. się

§2

Uchwała Rady Wydziału jest prawomocna i wchodzi w życie z dniem podjęcia .

prof. UWr


