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o przeprowadzenie postępowania habi|itacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w
dyscyplinie budowa i eksploatacia maszyn.

1' |mię i Nazwisko: Rafał Andrzejczyk

2. Stopień doktora: doktor inżynier nauk technicznych

3. Tytuł osiąg n ięcia naukowego/artystycznego .'

Wybrane zagadnienia poprawy efektywności konwekcyjnej wymiany ciepła w
konstrukcjach aparatów cieplnych dla potrzeb HVAC

4' Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowanie habilitacyjnego:

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, ul. Narutowicza 11l12, Gdańsk 80.
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5. oświadczam, Że zapoznałem się z klauzu|ą informacyjną (RoDo) dotyczącą
przetwarzania danych osobowych w Centra|nej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów -
zgodnie zRozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 zdnia27
kwietnia 2016 r. W Sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchy|enia
dyrektywy 95/46^/vE (RoDo) - dostępną na stronie www'ck'qov.p|.
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Załączniki.
Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk technicznych
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięĆ naukowych a|bo ańystycznych, w szczegó|ności osiągnięcia, o
ktÓrym mowa w ań' 't6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytu|e naukowym oraz o
stopniach i tytu|e w zakresie sztuki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1 789), w języku po|skim i angie|skim;
Wykaz opub|ikowanych prac naukowych Iub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach
dydaktycznych, wspołpracy naukowej i popu|aryzacjinauki, w języku po|skim iangie|skim
oświadczenia wspÓłautorów prac wchodzących w skład osiągniecia naukowego
Kopie prac zrea|izowanych w ramach osiagnięcia
Kopia dokumentu poświadczajqcego promotorstwo pomocnicze w przewodzie doktorskim
Kopie dokumentów poŚwiadczających uzyskanie nagród i nominacji
Certyfikat wyróżnionego recenzenta w czasopiśmie Internationa| Journa| of Mechanica| Science
Ceńyfikaty recenzenta w czasopismach: |nternationa| Journal of Refrigeration, |nternationa| Journa| of Heat and
Mass Transfer, Sustainability, Energies, Machines, Electronics
Dane kontaktowe
Elektroniczna wersja wniosku wraz z załqcznikami
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