
Zatacznik nr 6 
do Regulamin przeprowadzania postepowan w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w Politechnice Czestochowskie} 

(Uchwala nr 400/201 9/2020 Senatu PCz z dnia 29 kwietnia 2020 roku) 

Uchwala Komisji habilitacyjnej o wyrazeniu opinii 

Ww sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwata nr 1/2021 

Komisj! habilitacyjne} 

z dnia 01.06.2072 Ir. 

powolanej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria srodowiska, gérnictwo i energetyka 

wszezetym na wniosek dr inz. Beaty Jabtonskiej 

§ 1 

Komisja habilitacyjna powolana przez Rade dyscypliny naukowej Inzynieria srodowiska, 

gormictwo i energetyka, w dniu 22 lutego 2021, dzialajac na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z 

pozn. zm.), w nawiazaniu do § 13 ust. | Uchwaty Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 

400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020, po zapoznaniu sie z recenzjami, dokumentacjg 

wnhiosku +-przeprewadzeniz_kelelavium_habilitacyjnege ’; stwierdza, ze aktywnosé naukowa 

oraz osiggni¢cia naukowe zatytulowane ,,Naturalne i modyfikowane odpadowe skaly 

pokopalniane jako adsorbenty i substancje wspomagajgce oczyszczanie wéd i Sciekéw” 

wnosza znaczny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej inzynieria srodowiska, gérnictwo i 

energetyka 1 wyraza pozytywna opinie w sprawie nadania dr inz. Beacie Jablonskiej stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie 

inzynieria Srodowiska, gémictwo i energetyka. 

Uzasadnienie 

Zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty (protokdt z posiedzenia Komisji habilitacyjnej) 

zawierajacy uzasadnienie stanowi jej integralna czesé. 

§2 

Uchwala wehodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Podpisy czionkéw Komisji habilitacyjnej: 

1. Prof. dr hab. inz. Jan Maria Taler — przewodniczacy komisji 
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Podpisy czlonkéw Komisji habilitacyjne}: 

2. Dr hab. inz, Wojciech Dabrowski — recenzent komisji 

Podpisy cztonkéw Komisji habilitacyjnej: ; 

  

3. Prof. dr hab. inz. Michat Bodzek — recenzent komisji 

Podpisy czionkow Komisji habilitacyjnej: 

4. Dr hab, Lidia Dabek - recenzent komisjt 

  

Podpisy czionk6w Komisji habilitacyjnej: 

  

5. Dr hab. inz. Rafat Rajezyk — sekretarz komisji 

Podpisy czlonkéw Komisji habilitacyjnej: 

6. Dr hab. inz. Joanna Lach — eztonek komisji 

  

Podpisy czlonkéw komisji habilitacyjnej 

7. Prof. dr hab. inz. Teodora Traczewska — recenzent komisji nieobecna........... 

 


