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Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Unlwersytetu 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 2OO3 r.nr 65, poz.
595;Dz.U. z 2005 r. nr 164 poz. 1365 ; Dz.U, z 2071 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 Maciejowi Bogusławowi Górce

uzasadnienie :

Habilitant we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę postępowania wskazał

monotematyczny cykl problemowy artykułów , pod wspólnym tytułem ,,Analizy izotopowe

zanieczyszczeń atmosferycznych jako nowe narzędzie do monitoringu i oceny antropopresji środowiska"

które jako naukowe, osiągnięcie odpowiadają treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym.

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

opublikowanych prac i wybranych publikacji traktowanych w całoŚci jako osiągnięcie naukowe Habilitanta

stanowiące znaczny wkład w rozwój reprezentowanej przez Niego dyscypliny naukowej .

Dwie recenzje osiągnięć naukowych Habilitanta są pozytywne z konkluzją , ż€ cykl

przedstawionych publikacji jest oryginalnym opracowaniem wprowadzającym nowe dane do

dotychczasowej wiedzy na temat geochemii izotopów i ochrony atmosfery, a osiągnięte w stosunkowo

krótkim czasie wyniki świadczą o potencjale badawczym Habilitanta i są gwarantem wysokiej jakości

badan w przyszłości. Zdaniem recenzentów dorobek naukowy dra M.Górki pod względem ilości prac -

publikowanych zwłaszcza w czasopismach indeksowanych - jak i merytorycznej wartości oraz działalność

dydaktyczna i organizacyjna są wystarczające do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.

Jeden z 9rona recenzentów nie rekomenduje starań Habilitanta, mimo stwierdzenia,ze: artykuły

zebrane w cykl publikacyjny od strony naukowej i poznawczej są bardzo wartościowe , zostały

opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach a sumaryczny IF jest wysoki iwynosi 11,08, a

udział autora w ich powstaniu jest dominujący. Ostatecznie recenzent cykl publikacji ocenia wysoko

doceniając jego walory aplikacyjne, ale podsumowując całokształt działalności dostrzega słabą stronę,

którą - zdaniem recenzenta - jest skromny dorobek publikacyjny i symboliczny impakt prac habilitanta

oraz mała aktywność w konferencjach naukowych i sympozjach . W opinii recenzenta Kandydat jest



dobrze zapowiadającym się młodym badaczem, lecz Jego wniosek o przeprowadzenie postępowania

przedwczesny.

Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z wszystkimi argumentami i po przeprowadzonej

dyskusji wyraziła pozytywną opinię w odniesieniu do osiągnięĆ naukowych habilitanta i w głosowaniu

jawnym - większością głosów przy 1 przeciwnym i 1 wstrz, przy 7 obecnych w czasie podejmowania

decyzji - podjęła uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Rady Wydziału przeprowadzającej

postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Górce.

Na podstawie powyższe9o , w ślad za uchwałą Komisji habilitacyjnej oraz uzasadnieniem tej

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

habilitowanego.

Rada Wydziału głosowała tajnie

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

Wyniki głosowania : 27 uprawnionych , 25 obecnych , 25 waznie oddanych głosów , 21 popierających

uchwałę, 2 wstrz, 2 przeciwne.

Przewod niczący Rady Wydziału

Dr hab. Zdzisław Jary prof, UWr
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