
Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej 
w sprawie powołania komisji habilitacyjnej

Uchwała nr 51/2021/2022

Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, 
górnictwo i energetyka

z dnia 07.03.2022 roku

w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 
habilitacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka wszczętego na wniosek dr/dr. Małgorzaty 
Smugi-Kogut.

§1

Rada Dyscypliny Naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, działając 
na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020. poz. 85, z późn. zm.), w nawiązaniu do § 10 ust. 2 
Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 
roku, w dniu 07.03.2022 roku, powołała komisję habilitacyjną w składzie:

1. Przewodniczący Komisji: prof. dr hab. inż. Jan Marian Taler - Politechnika 
Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

2. Recenzent Komisji: dr hab. Katarzyna Celina Styszko - Akademia Górniczo- 
Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

3. Recenzent Komisji: prof. dr hab. Janusz Tadeusz Cieśliński - Politechnika 
Gdańska

4. Recenzent Komisji: dr hab. Agnieszka Wróblewska - Politechnika Poznańska
5. Recenzent Komisji - prof. dr hab. inż. Marcin Zieliński - Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
6. Sekretarz Komisji - dr hab. inż. Michał Turski - Politechnika Częstochowska
7. Członek Komisji - dr hab. inż. Rafał Kobyłecki - Politechnika Częstochowska

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr/dr. Małgorzaty Smugi- 
Kogut wszczętego w dniu 05.11.2021 roku, w dziedzinie nauk inżynieryjno- 
technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uzasadnienie

Podmiot habilitujący, w terminie sześciu tygodni od dnia otrzymania informacji 
o członkach komisji habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powołuje komisję 
habilitacyjną na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), przy 
zachowaniu przepisów § 9 Uchwały Senatu Politechniki Częstochowskiej 
nr 400/2019/2020 z dnia 29.04.2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

InźyniKia^odowiska, górnictwo i energetyka

hab. inż/lwona Zawieja,prof. PCz 

(podpis lub podpis i pieczęć)


