
 

 

      

 

 

 

 

 

Uchwała nr 36 /2019 

 

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

     z dnia 24 czerwca 2019 r.  

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego  

 dr. Mateuszowi Strzeleckiemu  

Na podstawie art. 18 a ust 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 

1789)w związku z art. 179 ust. 1ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) Rada Wydziału Nauk o 

Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego uchwala , co następuje : 

  

      § 1 

 
Nadaje się panu dr. Mateuszowi Strzeleckiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych w tym w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku .    

Uzasadnienie :  

 
Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego po 

zapoznaniu się z dokumentacją postępowania habilitacyjnego, recenzjami oraz protokołem i 

uchwałą Komisji habilitacyjnej uznała, że pan dr Mateusz Strzelecki spełnił wymagania określone 

w art. 16 ustawy  stopniach i tytule naukowym , stawiane kandydatom ubiegających się o 

nadania stopnia doktora habilitowanego. Przedstawione przez Habilitanta osiągnięcie naukowe – 

cykl sześciu publikacji pod wspólnym tytułem „Mechanizmy kontrolujące rozwój wybrzeży 

skalistych w klimatach polarnych” oraz pozostały dorobek naukowy zgodnie z opiniami 

wyrażonymi przez członków komisji habilitacyjnej poszerzają wiedzę z zakresu geologii i 

geomorfologii w tym geomorfologii litoralnej i geografii fizycznej , a tym samym stanowią istotny 

wkład w rozwój dyscypliny , którą dr Mateusz Strzelecki reprezentuje.  

Uchwała została podjęta w wyniku głosowania tajnego przy uwzględnieniu trzech pozytywnych 

recenzji oraz opinii wyrażonych przez członków komisji habilitacyjnej.  

Na podstawie powyższego Rada Wydziału podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w tym w dyscyplinie nauki o Ziemi i 

środowisku.  

      § 2 

 

Uchwała Rady Wydziału wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 Przewodniczący Rady Wydziału  

 

       dziekan: Dr hab. Henryk Marszałek prof. UWr  

Pouczenie: Ustawa nie przewiduje odwołania.    

 


