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Uchwała nr 20 l2OL7

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 23 czerwca 20t7 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr. Markowi Błasiowi

Na podstawie art. 18 a 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 2016 r. poz. BB2 z
poźn.zm.) Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Srodowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
uchwala co następuje:

§1
Nadaje się panu dr. Markowi Błasiowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o
Ziemi w tym w dyscyplinie geografia.

uzasadnienie:
Habilitant we wniosku przekazanym do Centralnej Komisji jako podstawę wszczęcia
postępowania wskazał 7 monotematycznych publikacji pod wspólnym tytułem " Przestrzenna i

czasowa struktura depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych na obszarze Sudetów Zachodnich"
które jako naukowe, autorskie 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 stanowiących rozprawę habilitacyjną i wybranych publikacji
Recenzenci pozytywnie ocenili tak osiągnięcia naukowe jak i aktywnoŚĆ naukową dra Marka
Błasia wyrażając jednoznaczne stanowisko, że Habilitant ma kwalifikacje do samodzielnej pracy
na u kowo- badawczej.

Komisja habilitacyjna powołana przez Centralną Komisję w dniu 9 marca żO17 roku
w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Marka Błasia , podjęła jednomyŚlną
uchwałę w dniu 29 maja 2O!7 r., wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania drowi Markowi
Błasiowi stopnia doktora habilitowanego,

W świetle obowiązującej Ustawy wysoki poziom naukowy, oryginalne i naukowo wazne wyniki
badań, a takze świadcząca o naukowej dojrzałości działalność dydaktyczna i organizacyjna
potwierdzają spełnienie warunków do uzyskania awansu naukowego.

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego po
zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej, recenzjami i pełną dokumentacją postępowania
habilitacyjnego, uznała że pan Marek BłaŚ spełnił wymagania ,okreŚlone w art, 16 ustawy,
stawiane kandydatom ubiegających się o nadania stopnia doktora habilitowanego i podjęła -
jednomyślnie - uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi w
tym w dyscyplinie geografia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


