
Uchwała Nr 16/2022 

Rady Dyscyplin Naukowych  

Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna 

z dnia 18 marca 2022 roku 

 

 

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 

Na podstawie art. 28 ust. 4, art. 178 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 219 i art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 

85 z późn. zm.) oraz § 29 pkt 1 uchwały Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku z 

art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm), Rada Dyscyplin Naukowych Nauki o 

Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna uchwala, 

co następuje: 

 

 § 1. Nadaje się Pani dr Annie Potysz stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku na podstawie osiągnięcia 

naukowego „Procesy biowietrzenia oraz mobilność pierwiastków metalicznych związanych w 

żużlach hutniczych na podstawie badań eksperymentalnych z zastosowaniem metod 

mineralogicznych, geochemicznych i biologicznych". 

Uzasadnienie: 
 

Osiągnięcie naukowe dr Anny Potysz składa się z ośmiu publikacji naukowych opublikowanych 

w uznanych, międzynarodowych czasopismach indeksowanych w bazie Web of Science. W 

siedmiu artykułach dr Anna Potysz jest pierwszym autorem. Recenzenci powołanie w przewodzie 

habilitacyjnym jednoznacznie poparli wniosek o nadanie kandydatce stopnia doktora 

habilitowanego. 

Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem habilitantki i recenzjami stwierdziła, że 

aktywność naukowa dr Anny Potysz stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki 

o Ziemi i środowisku. Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki 

o Ziemi i środowisku, uznając spełnienie przesłanek warunkujących nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

Rada Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

i Gospodarka Przestrzenna, w głosowaniu tajnym, podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora 

habilitowanego dr Annie Potysz. 

 

 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Pouczenie: 
Ustawa nie przewiduje odwołania. 
 

 

            Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych  

        Nauki o Ziemi i Środowisku  

       oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna 

        i Gospodarka Przestrzenna 

 

 

              dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr 


