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Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Janowi
Wajsowi
Dr inż. Jan Wajs złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie
postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i
eksploatacja maszyn, ze wskazaniem Rady Wydziału Mechanicznego PG jako
jednostki do przeprowadzenia tego postępowania.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Mechanicznego
PG załączając wniosek Habilitanta wraz z dokumentacją, z prośbą o podjęcie uchwał
w sprawie zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz w sprawie
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej.
Rada Wydziału Mechanicznego PG podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie
wyznaczenia trzech członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:
1. prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Gnutka z Politechniki Wrocławskiej jako recenzenta,
2. dr hab. Jacka Kropiwnickiego, prof. nadzw. z PG jako sekretarza,
3. dr hab. Mariusza Deji, prof. nadzw. z PG jako członka Komisji Habilitacyjnej.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 11.08.2017 r. wszczęła
postępowanie habilitacyjne dr. inż. Jana Wajsa i w dniu 06.10.2017 r. powołała
Komisję Habilitacyjną w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – przewodniczący,
2. dr hab. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. – sekretarz,
3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – recenzent,
4. prof. dr hab. inż. Dawid Taler – recenzent,
5. prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz – recenzent,
6. dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – członek komisji,
7. dr hab. Mariusz Deja, prof. nadzw.– członek komisji.
Zgłoszenie przez Dziekana WM do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów uwagi ws.
składu recenzentów, ze względu na opublikowanie wspólnej pracy naukowej przez
prof. Dariusza Butrymowicza i Habilitanta.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że dokonała zmiany w składzie
Komisji Habilitacyjnej, który jest następujący:
1. prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – przewodniczący,
2. dr hab. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. – sekretarz,
3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek – recenzent,
4. prof. dr hab. inż. Dawid Taler – recenzent,
5. prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak – recenzent,
6. dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur – członek komisji,
7. dr hab. Mariusz Deja, prof. nadzw.– członek komisji.
Dziekan, w porozumieniu z przewodniczącym, za pośrednictwem Sekretarza Komisji,
przekazał wszystkim Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym
także do recenzentów, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania
lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Wpłynięcie ostatniej recenzji do Biura Dziekana Wydziału Mechanicznego PG.
Graniczny termin przedstawienia Radzie Wydziału Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej przez Komisję Habilitacyjną uchwały w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją, w tym recenzjami
osiągnięć naukowych.
Graniczny termin podjęcia przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki
Gdańskiej uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

