
Uchwata Rady Dyscypliny Naukowej 
w sprawie powolania komisji habilitacyjnej 

Uchwata nr 16/2021/2022 

Rady Dyscypliny Naukowgj Inzynieria Srodowiska, 
gOrnictwo i energetyka 

z dnia 20.12.2021 roku 

w sprawie powotania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postepowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria 
Srodowiska, gérnictwo i energetyka wszczetego na wniosek dr/dr. Izabeli Magdaleny 
Krupinskiej. 

§ 1 

Rada Dyscypliny Naukowej Inzynieria Srodowiska, gornictwo i energetyka, dziatajac 
na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie 
wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020. poz. 85, z pdézn. zm.), w nawiazaniu do § 10 ust. 2 
Uchwaly Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 
roku, w dniu 20.12.2021 roku, powotata komisje habilitacyjng w sktadzie: 

1. Przewodniczacy Komisji: prof. dr hab. inz. Marian Kwietniewski 
— Politechnika Warszawska 

2. Recenzent Komisji: prof. dr hab. Jan Pawetek — Uniwersytet Rolniczy 
w Krakowie 

3. Recenzent Komisji: prof. dr hab. Tadeusz Marian Siwiec — Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie 

4. Recenzent Komisji: prof. dr hab. Teodora Traczewska — Politechnika 
Wroctawska 

5. Recenzent Komisji: dr hab. inz. Matgorzata Wolska — Politechnika 
Wroctawska 

6. Sekretarz Komisji - dr hab. inz. Beata Jabtonska —- Politechnika 
Czestochowska 

7. Cztonek Komisji — dr hab. Agata Rosinska — Politechnika Czestochowska 
w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr/dr. Izabeli Magdaleny 
Krupinskiej wszczetego w dniu 13.08.2021 roku, w dziedzinie nauk inzynieryjno- 
technicznych w dyscyplinie Inzynieria Srodowiska, gérnictwo i energetyka. 

Uzasadnienie 

Podmiot habilitujacy, w terminie szesciu tygodni od dnia otrzymania informacji 
© cztonkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powotuje komisje 
habilitacyjna na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo 
o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pdzn. zm.), przy 
zachowaniu przepisow § 9 Uchwaty Senatu Politechniki Czestochowskiej 
nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 roku. 

§2 

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej 
Kierownik dyscypliny naukowej 
IngyniesjerSrodowiska, gérnictwo i energetyka 
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