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UCHWAŁA  NR 2/07/2018 

 

  Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 

  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

      z dnia 13 lipca 2018 r. 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Piotrowi Kuleszy 

 

§ 1 

Na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz                   

o stopniach  i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki 

Przestrzennej UMCS w Lublinie postanawia nadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk          

o Ziemi, dyscyplinie geografia dr. Piotrowi Kuleszy.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                          

Uzasadnienie: 

 

              Postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte na wniosek dra Piotra Kuleszy w dniu 30 listopada 2017 roku. 

Habilitant wskazał jako jednostkę właściwą do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania Wydział Nauk o Ziemi       

i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W dniu 08 marca 2018 roku Centralna 

Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała Komisję habilitacyjną w składzie: 

1) prof. Leon Andrzejewski - przewodniczący, 

2) dr hab. Stanisław Chmiel - sekretarz, 

3) prof. Mirosław Błaszkiewicz - recenzent, 

4) dr hab. Wojciech Majewski - recenzent,  

5) dr hab. Jan Rodzik - recenzent, 

6) dr hab. Adam Wojciechowski - członek komisji, 

7) dr hab. Jacek Chodorowski - członek komisji. 

 

Komisja habilitacyjna na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku w głosowaniu jawnym w sześcioosobowym składzie 

(nieobecny dr hab. Wojciech Majewski) jednomyślnie podjęła uchwałę wyrażającą pozytywną opinię w sprawie nadania 

dr. Piotrowi Kuleszy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geografia.  
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Podejmując uchwałę komisja powołała się na następujące argumenty: 

1. Dorobek naukowy habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora jest wystarczający, zarówno pod względem 

jakościowym, jak i ilościowym. Szczególnie widoczny jest jego wkład we wdrożenie nowych metod                  

w badaniach paleośrodowiskowych zespołów jeziorno-torfowiskowych na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. 

Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim interdyscyplinarny charakter prowadzonych przez Habilitanta 

badań, w których umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, wykorzystując przy tym nowoczesne 

narzędzia i metody badawcze.     

2. Przedstawiona przez habilitanta monografia pt. „Znaczenie badań subfosylnych małżoraczków (Ostracoda)       

w analizach paleośrodowiskowych na przykładzie późnoglacjalnych i holoceńskich osadów jeziornych Pagórów 

Chełmskich (Polska SE)” spełnia wymogi merytoryczne i formalne. Jest opracowaniem cennym naukowo ze 

względu na wszechstronne i nowatorskie podejście do omawianego problemu, integrujące informacje z wielu 

dziedzin nauki. Autor wykazuje w swojej pracy na przydatność analizy małżoraczków w rekonstrukcjach 

paleośrodowiskowo-paleoklimatycznych związanych z ewolucją jezior. Wyrazem tego jest udokumentowanie 

reakcji fauny małżoraczków na globalne impulsy klimatyczne oraz na krótkotrwałe oscylacje klimatyczne 

okresu postglacjalnego. Przedstawiony materiał badawczy stanowi znaczący wkład w rozwój badań 

dotyczących problematyki przemian klimatyczno-środowiskowych, a jego opracowanie daje możliwość 

zastosowania wskaźników mikropaleontologicznych w analizach paleośrodowiskowych.    

3. We wszystkich recenzjach zostały zawarte wnioski o dopuszczenie dra Piotra Kuleszy do dalszych etapów 

postępowania habilitacyjnego. W toku dyskusji na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej jej członkowie 

pozytywnie ocenili dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny habilitanta, uznając go za wystarczający do 

nadania stopnia doktora habilitowanego.   

 

             Na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 roku, Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS            

w Lublinie zapoznała się z opinią komisji habilitacyjnej. Przedmiotowa opinia została poddana pod dyskusję. W toku 

dyskusji Rada uznała zasadność argumentów przedstawionych przez komisję habilitacyjną. Na tej podstawie w tajnym 

głosowaniu (obecnych – 22, uprawnionych – 35, głosów ważnych – 22, za – 22, przeciw – 0, wstrzymujących – 0), Rada 

Wydziału Nauk o Ziemi  i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie postanowiła jak w petitum niniejszej uchwały.  

 

 

                                                                                                                               

                                                                                                                                          Dziekan WNoZiP 

                                                                                                                     /dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS/ 

 


