
 
Uchwała Nr 8/2021 

Rady Dyscyplin Naukowych  

nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

z dnia 19 marca 2021 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Doktorskiej 

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 5 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. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz § 29 

pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, Rada Dyscyplin Naukowych nauki o 

Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna uchwala, 

co następuje: 

 

 § 1. Powołuje się Komisję Doktorską do przeprowadzenia czynności w przewodzie 

doktorskim określonych w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.  

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Pana 

mgra Aleksandra Kowalskiego wszczętym uchwałą Nr 4/2017 Rady Instytutu Nauk 

Geologicznych z dnia 3 lutego 2017 roku w składzie: 

 

1/ Prof. dr hab. Stanisław Staśko – przewodniczący, 

2/ Dr hab. Jurand Wojewoda – promotor, 

3/ Prof. dr hab. Anna Wysocka – recenzent, 

4/ Prof. dr hab. Jerzy Żaba – recenzent 

5/ Dr hab. Marek Awdankiewicz, prof. UWr – członek  

6/ Dr hab. Sebastian Buczyński – członek 

7/ Prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – członek 

8/ Dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr – członek 

9/ Prof. dr hab. Piotr Migoń – członek 

10/ Dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr – członek 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

        nauki o Ziemi i środowisku  

       oraz geografia społeczno-ekonomiczna 

        i gospodarka przestrzenna 

 

 

              dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr 

 

 


