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Warszawa, 6 grudnia 2019 r

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 aft. 179 ust, 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Pnepisy wprowadzające ustawę - Prawo o

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

iz w dniu 6 grudnia 2019 r. powołała komisję habi|itacyjną, w skład ktÓrej wchodzą:

1. przewodniczący komisji - prof. Stefan BerczYński . Zachodniopomorski Uniwersytet Techno|ogiczny w

Szczecinie

2. sekretarz - dr hab. Wiktoria Wojnicz - Po|itechnika Gdańska

3' recenzent - prof. Bogdan Posiadała - Po|itechnika Częstochowska

4. recenzent-prof. TomaszKrzyiyński - Po|itechnika Kosza|ińska

5. recenzent - prof. Tadeusz Uh| - Akademia Górniczo-Hutnicza im' Stanisława Staszica w Krakowie

6. członek komisji - dr hab. Andrzej Har|ecki _ Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bie|sku.Białej

7' członek komisji - prof. Michał Wasi|czuk - Po|itechnika Gdańska

w ce|u przeprowadzenia postępowania habi|itacyjnego dr' RAFAŁA HE|NA wszczętego w dniu 25

kwietn ia 2019r ' ,wdz iedz|n ienauktechnicznycń,wdyscypl in iebudowaieksp|oatacjamaszyn. Jednocześnie

zwracamy się do Rektora Po|itechniki 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 przekazuje dokumentację, o której mowa W ań. 18a yst. 1 ustawy, w

formie papierowej I //)
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KlauzuIa infbrmacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dostępnajest
na stronie: www.ck. gcv.ol


