
Uchwała Nr 14/2020 

Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 maja 2020 r.  

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

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.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 

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

1669), Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku uchwala, co następuje: 

 

     § 1.  

Nadaje się Panu drowi Stanisławowi Burlidze stopień doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 

 

      § 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

 Postępowanie habilitacyjne w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek 

dra Stanisława Burligi w dniu 30 kwietnia 2019 roku. W dniu 27 września 2019 roku Rada 

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego wyraziła 

zgodę na przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dra Stanisława Burligi (Uchwała 

nr 38/2019). W dniu 13 stycznia 2020 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów  

powołała Komisję habilitacyjną. 

 Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  

o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopień doktora habilitowanego może zostać 

nadany osobie, która posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po 

otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową. 

 Komisja habilitacyjna na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku, po 

zapoznaniu się z wnioskiem dra Stanisława Burligi o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, autoreferatem, dorobkiem naukowym oraz trzema pozytywnymi 

recenzjami, jednogłośnie podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię i poparcie 

wniosku Habilitanta o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku zapoznała się z recenzjami 

i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego dra Stanisława Burligi. Uwzględniając 

trzy pozytywne opinie recenzentów oraz uchwałę Komisji habilitacyjnej Rada stwierdziła, 

że wkład Habilitanta do rozwoju dyscypliny jest znaczący a osiągnięcie naukowe, które 

stanowi cykl publikacji pod wspólnym tytułem „Cechsztyńska sukcesja ewaporatowa w 

Polsce w świetle badań mezo- i mikrostrukturalnych oraz modelowania analogowego: 

mechanizm i ewolucja deformacji, implikacje ogólne i regionalne”, pozostały dorobek 



naukowy, działalność dydaktyczna i organizacyjna świadczą o dojrzałości naukowej 

pozwalającej na awans naukowy. 

 Na podstawie powyższego Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 

podjęła uchwałę o nadaniu drowi Stanisławowi Burlidze stopnia doktora habilitowanego  

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

i środowisku. 

 

 

 

 

      Przewodniczący 

                              Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku 

 

       dr hab. Jakub Kierczak prof. UWr   

 

 

 

Pouczenie: 

Ustawa nie przewiduje odwołania 


