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Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 20 kwietnia 2O12 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habiIitowanego

Na podstawie art. 1Ba u.11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuk (Dz. U. Nr 65, poz. 595) Rada
Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła
uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi ,

dyscyplinie geologia

uzasadnienie :

Habilitant we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę postępowania wskazał

monografię Pt. ,,Ocena odnawialności struktur hydrogeologicznych bloku przedsudeckiego Integracja

danych monitoringowych i GIS/RS z numerycznymi modelami filtracji" , która jako naukowe osiągnięcie

odpowiada treŚci art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych itytule naukowym.

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie monografii l

autoreferatu, wykazu opublikowanych prac i wybranych publikacji i zawierają wysoce pozytywną

ocenę tak osiągnięcia naukowego jak i istotnej aktywnoŚci naukowej Habilitanta oraz jednoznaczne

stanowisko, ze Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej. Szczegółowa

analiza dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dra Piotra Gurwina potwierdza ,ż€

dorobek ten jest bogaty, oryginalny iwnosi trwały wkład do rozwoju nauki. Habilitant jest znanym i

cenionym specjalistą w środowisku hydrogeologów, o czym świadczą liczne cytowania -równiez w

literaturze Światowej- oraz publikowanie wyników badań w czasopismach z listy filadelfijskiej i o zasięgu

Światowym W Św|etle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo ważne

wyniki badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego,

Na podstawie powyższego , w ślad za uchwałą - zawierającą pozytywną opinię - Komisji

habilitacyjnej Rada Wydziału - jednogłośnie - podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora

habilitowanego.

Rada Wydziału głosowała tajnie .

Uchwała Rady Wydziału jest prawomocna,

Wyniki głosowania : 27 uprawnionych , 20 obecnych ,2O popierających uchwałę.

Przewod niqzący Rady Wydziału' )*-'-
Prof. d| ha.b. Stanisław Staśko


