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Centra|na Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789),

zwiqzku z art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r, Przepisy wprowadzające ustawę . Prawo o

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669) z dnia 30 sierpnia 2018r., zwana da|ej ustawą, informuje,

iż w dniu 6 grudnia 2019 r' powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

1' przewodniczący komisji - prof. Jan Ta|er - Po|itechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2. sekretarz - dr hab. Marian Piwowarski - Po|itechnika Gdańska

3. recenzent - prof. Jerzy Banaszek - Politechnika Warszawska

4. recenzent -prof. Andrzej Stachel - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

5. recenzent - prof. Zbigniew Gnutek - Po|itechnika Wrocławska

6. członek komisji - dr hab. Wojciech Kosman - Po|itechnika Ś|ąska w G|iwicach

7. członek komisji- prof. Janusz Cieś|iński - Po|itechnika Gdańska

w celu przeprowódzenia postępowania habi|itacyjnego dr' RAFAŁA ANDRZEJCZYKA wszczętego w

dniu24 kwietnia 2019 r., w dziedzinie nauk technicznych,w dyscyplinie budowa ieksploatacja maszyn.

Jednocześnie zwracamy się do Rektora Politechniki Gdańskiej z uprzejmą proŚbą o powiadomienie, w

imieniu Centra|nej Komisji, ww' osób o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie

dokumentacji kandydata.

W załączeniu Centra|na Komisja pzekazuje dokumentację' o ktÓrej mowa w ań. 18a ust. 1 ustawy, w

formie papierowej
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