
Uchwata nr 23/2020/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria Mechaniczna 

z dnia 29 pazdziernika 2020 r. 

w sprawie powolania komisji habilitacyjne] w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inzynieria mechaniczna wszczetego 

na wniosek dra inz. Marcina Sosnowskiego. 

§1 

Rada Dyscypliny Naukowej Inzynieria Mechaniczna Politechniki Czestochowskiej, 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 pdzn. zm.), w nawigzaniu do § 10 ust. 2 Uchwaty Senatu Politechniki 

Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w dniu 29 pazdziernika 2020 r., 

powotata komisje habilitacyjna w sktadzie: 

1. prof. dr hab. inz. Janusz Kowal, Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica w Krakowie — 

przewodniczacy komisji, 

2. dr hab. inz. Dawid Cekus, prof. PCz; Politechnika Czestochowska — sekretarz komisji, 

3. prof. dr hab. inz. Tomasz Aleksander Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemdéw Techniki 

PAN w Warszawie — recenzent komisji, 

4. prof. dr hab. inz. Piotr Jerzy Cyklis, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki — recenzent 

komisji, 

5. dr hab. inz. Jarostaw Bolestaw Bartoszewicz, prof. PP; Politechnika Poznanska — recenzent komisji, 

6. dr hab. inz. Norbert Michat Skoczylas, prof. IMG PAN; Instytut Mechaniki Gorotworu Polskiej 

Akademii Nauk w Krakowie — recenzent komisji, 

7. prof. dr hab. inz. Andrzej Bogustawski, Politechnika Czestochowska — cztonek komisji. 

w celu. przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dra inz. Marcina Sosnowskiego 

wszczetego w dniu 27 kwietnia 2020 roku w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie 

Inzynieria mechaniczna. 

Uzasadnienie 

Podmiot habilitujgcy, w terminie szesciu tygodni od dnia otrzymania informacji o cztonkach komisji 

habilitacyjnej wyznaczonych przez RDN, powotuje komisje habilitacyjng 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 pézn. zm.), przy zachowaniu przepis6w § 9 Uchwaty Senatu Politechniki 

Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku. 

§2 

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej 

Inzynieria Mechaniczna 

=z. Janusz Szmidia, prof. PCz 

(podpis lub wes 

    

 


