
 

 

 

  
 Rada  
Narodowego Centrum Nauki  
 
 
 

UCHWAŁA NR 85/2012 
 

 z dnia 8 listopada 2012 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie zmiany uchwały nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm., 
dotyczącej określenia dyscyplin i grup dyscyplin,  
w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane  

konkursy Narodowego Centrum Nauki  
 

 
§ 1. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki dokonała 
następujących zmian w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin, w ramach których są 
ogłaszane i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum Nauki, określonym uchwałą 
nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm.: 
 

 panel ST10 otrzymuje brzmienie: „Nauki o Ziemi: nauki geologiczne, nauki  
o atmosferze i klimacie, geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia 
fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna, gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia 
chemiczna i fizyczna, zmiany i ochrona środowiska, m.in.:”; 

 ST10_1 otrzymuje brzmienie: „Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza”; 

 ST10_2 otrzymuje brzmienie: „Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu, dynamika 
atmosfery”; 

 ST10_3 otrzymuje brzmienie: „Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, grawimetria, 
geomagnetyzm, magnetotelluryka”; 

 ST10_4 otrzymuje brzmienie: „Geochemia”; 

 ST10_5 otrzymuje brzmienie: „Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż”; 

 ST10_6 otrzymuje brzmienie: „Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia 
regionalna, geologia planetarna”; 

 ST10_7 otrzymuje brzmienie: „Geomorfologia, glacjologia, zmiany globalne  
i regionalne oraz rozwój krajobrazu Ziemi”; 

 ST10_8 otrzymuje brzmienie: „Paleontologia, stratygrafia, geochronologia”; 

 ST10_9 otrzymuje brzmienie: „Geomechanika i geologia inżynierska, górnictwo”; 

 ST10_10 otrzymuje brzmienie: „Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, 
zanieczyszczenia wód”; 

 ST10_11 otrzymuje brzmienie: „Oceanologia chemiczna i fizyczna”; 

 ST10_12 otrzymuje brzmienie: „Geodezja, kartografia, systemy informacji 
geograficznej, teledetekcja”; 

 ST10_13 otrzymuje brzmienie: „Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-
litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera”; 

 ST10_14 otrzymuje brzmienie: „Gleboznawstwo, zanieczyszczenia”; 



 

 

 

 ST10_15 otrzymuje brzmienie: „Paleoklimatologia, paleoekologia”; 

 ST10_16 otrzymuje brzmienie: „Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska 
przyrodniczego”; 

 ST10_17 zostaje skreślony. 
 
 
 

§ 2. 

 

Tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1. stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały.  

 

 
 
 

             Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 
          

          
     

                                                                                    prof. dr hab. Michał Karoński 
 


