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Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 21 grudnia 2OL2 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

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 sztuki (Dz. U. z 2aO3 r,nr 65, poz.
595;Dz.U, z2OO5 r. nr 164 poz. 1365 ; Dz.U. z2Ot1 r. nr 84 poz,455 ) Rada Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego podjęła uchwałę o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk przyrodniczych , dziedzinie nauk
o Ziemi , dyscyplinie geologia

Dr Annie Góreckiej-Nowak

uzasadnienie :

Habilitantka we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę postępowania

wskazała spójny tematycznie cykl artykułów, których jest jedynym autorem, zatytułowany

,,Palinostratygrafia karbońskiej sukcesji osadowej południowo-zachodniej Polski" poŚwięcony palinologii

karbońskich osadów przedgórza sudeckiego , które jako naukowe, autorskie osiągnięcie odpowiadają

treści art. 16 ust. 1i2 Ustawy o stopniach naukowych itytule naukowym.

Recenzje w przedmiotowym postępowaniu dokonane zostały na podstawie : autoreferatu, wykazu

opublikowanych prac stanowiących rozprawę habilitacyjną i wybranych publikacji , zawierają wysoce

pozytywną ocenę tak osią9nięcia naukowego jak i istotnej aktywnoŚci naukowej Habilitantki oraz

jednoznaczne stanowisko, ze Habilitantka ma kwalifikacje do samodzielnej pracy naukowo-badawczej.

Szczegółowa analiza dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anny GÓreckiej-

Nowak potwierdza ,żE dorobek ten jest rzetelny, znaczący pod względem merytorycznym oraz

urozmaicony pod względem stratygraficznym i regionalnym , tym samym wnosi trwały wkład do rozwoju

nauki, Dr A.Górecka -Nowak jawi się jako wszechstronny, doświadczony palinolog potrafiący krytycznie

odnieść się do istniejących wyników badań , a takze w twórczy sposób kreować swoje rezultaty i

koncepcje badawcze.

Habilitantka jest znanym i cenionym specjalistą , o czym świadczą cytowania -równiez w

literaturze światowej- oraz publikowanie wyników badań w czasopismach z listy filadelfijskiej , indeks

Hirscha jest równy 4,0.

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo wazne wyniki

badań potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.



Na podstawie powyzsze9o , w slad za uchwałą Komisji habilitacyjnej oraz uzasadnieniem tej

uchwały Rada Wydziału - jednomyślnie - podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora

habilitowanego.

Rada Wydziału głosowała tajnie .

Uchwała Rady Wydziału jest prawomocna, wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania : 27 uprawnionych , 25 obecnych , 25 waznie oddanych głosów , 25 za wnioskiem

Przewodniczący Rady Wydziału

Dr hab. Zdzisław Jary prof. UWr


