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Protokol posiedzenia i sprawozdanie z pracy Komisji Rekrutacyjnej na I rok studiow 
w Szkole Doktorskiej GeoPlanet na rok akademicki 2022/2023 

(rekrutacja na temat: " Ewolucja tektoniczna centralnej cz?sci poludniowego Baltyku oraz 
analiza rozwoju naturalnej szczelinowatosci skai zbiornikowych na potrzeby oceny 
potencjalu ropo- i gazonosnosci oraz spelnienia warunkow dla sekwestracji C02") 

Komisja w skladzie: 
dr hab. Edyta Zawisza, koordynator ING PAN Szkoly Doktorskiej GeoPlanet, przewodniczqca 
komisji. 
dr hab. inz. Piotr Krzywiec 
prof, dr hab. St£inislaw Mazur 

W odpowiedzi na ogloszenie o naborze do szkoly doktorskiej GeoPlanet z dnia 24 sierpnia 
czerwca 2022 r., zwiqzanego z realizaejq projektu „Ewolueja tektoniczna centralnej ez?sci 
poludniowego Baltyku oraz analiza rozwoju naturalnej szczelinowatosci skal zbiornikowych na 
potrzeby oceny potencjalu ropo- i gazonosnosci oraz spelnienia warunkow dla sekwestracji C02" 
pod opiekq dr hab. inz. Piotra Krzywca, aplikacje zlozyla jedna kandydatka, mgr inz. Paulina 
Bodzioch. Zlozona aplikaeja byla kompletna i spelniala wymogi formalne okreslone w 
regulaminie rekrutacji i podlegaly ocenie. Geena aplikacji odhyla si? w dwoeh etapach. W 
pierwszym etapie ocenie punktowej (w zakresie 0-10 pkt.) podlegaly osi4gni?cia oraz 
doswiadezenie naukowe kandydata w oparciu m.in. o oceny uzyskane na studiaeh, dorobek 
publikaeyjny, uzyskane nagrody i stypendia, udzial w konferencjaeh naukowych i projektaeh 
badawczych oraz dzialalnosc w kolach naukowych. Oceny dokonano na podstawie otrzymanych 
dokumentow aplikacyjnyeh. Kandydatka otrzymala 8,16 punktu w pierwszym etapie rekrutacji i 
tym samym uzyskala wymagane minimum 6 punktow. Nast?pnie kandydatka zostala zaproszona 
na rozmow? kwalifikaeyjnq stanowiqcq 2 etap procedury rekrutacyjnej. Rozmowa rekrutacyj na 
odhyla si? w dniu 12 wrzesnia za posrednietwem aplikacji Zoom. W drugim etapie ocenie 
punktowej (w zakresie 0-10 pkt.) podlegaly: ogolna wiedza w zakresie geologii, znajomosc 
zaproponowanej tematyki badah oraz motywacja i predyspozycje do pracy naukowej kandydatow. 
Ranking kandydatow, sporzqdzony w oparciu o sum? punktow uzyskanych w obu etapach, 
przedstawia ponizsza tabela: 

Imi? i nazwisko 
kandydata 

Ocena, I etap 
(max. 10 pkt) 

Ocena I I etap 
(max. 10 pkt) 

Ocena Iqczna 
(max. 20 pkt) 

Paulina Bodzioch 8,16 5,5 13,66 



Na podstawie przeprowadzonej oceny Komisja rekomenduje przyj?cie na I rok studiow w szkole 
doktorskiej P. mgr Pauliny Bodzioch. 

O wynikach konkursu wszyscy kandydatka zostala poinformowana drogq elektronicznq. 

Warszawa, 13 wrzesnia 2022 r. 

W imieniu Komisji przewodniczqca komisji rekrutacyjnej dr hab. Edyta Zawisza 

KCCRDYNATOR SZKOtY DOKTORSKIEJ GEOPLANET 
w Instytucie Nauk Geologicznych 

Polskjej Akademii Nauk 

dr hab. Edyta Zawisza, profesor instytutu 


