
Uchwaly Rady Dyscypliny Naukowej 

W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 
POLITECENIXA CZESTCCHOWSKA 

    

Pencausict 
OFOGGWIS.2    

Uchwata nr 47/2020/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria srodowiska, 

gornictwo i energetyka 

Wydzialu Infrastruktury i Srodowiska Politechniki Czestochowskiej 

z dnia 28.06.2021 roku 

W sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno- 

technicznych dyscyplinie Inzynieria Srodowiska, gdornictwo i energetyka dr/dr. Beacie 

Jablonskiej. 

§ 1 

Rada Dyscypliny Naukowe] dziatajac na podstawie art. 178 ust. 1 pkt 1 i 178 ust. 2 oraz 

art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pézn. zm.), w nawigzaniu do § 14 ust. 1 Uchwaty Senatu 

Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 w zwiazku z art. 104 1 107 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 

r. poz. 256), po zapoznaniu sie z uchwalq komisji habilitacyjnej nr 1/2021 z dnia 01.06.2021 

roku, zawierajacq opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz 

z uzasadnieniem i pelng dokumentacja sprawy, w tym z recenzjami osiggnie¢ naukowych, 

nadaje dr/dr. Beacie Jablonskiej stopien doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inzynieryjno-technicznych dyscyplinie Inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka. 

Uzasadnienie 

Rada Dyscypliny Naukowej Inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka, 
po przeanalizowaniu materiatu dowodowego i zapoznaniu si¢ z uchwalq komisji 

habilitacyjnej, stwierdza, ze dorobek Habilitantki cechuje sie spdjnoscia tematyki, wysokim 
poziomem naukowym, innowacyjnym charakterem i stanowi znaczny wktad w rozw6j 

dyscypliny inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka, w szczegdlnosci w rozw6j wiedzy 

z zakresu wykorzystania odpad6éw pogémiczych w procesach oczyszczania sciekow 
i spelniaja wymagania okreslone w art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo 

o szkolnictwie wyzszym i nauce. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej 

Kierownik dyscypliny naukowej 
Inzyniezia Hrodonigha, gérnictwo i energetyka 

y aieit/ - J von 
d¢ hab. int. Iwona Lawtefa, pref. Poe.


