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Czynność w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
dr. inż. Bartłomiejowi Hernikowi
Dr inż. Bartłomiej Hernik złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni
i Tytułów o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora
habilitowanego w dyscyplinie energetyka, ze wskazaniem Rady Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej jako jednostki do
przeprowadzenia tego postępowania.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, 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 (KH).
Rada Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie
postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie wyznaczenia trzech
członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:
1. dr hab. inż. Sławomira Grądziela, prof. PK jako recenzenta,
2. dr hab. inż. Gabriela Węcla, prof. PŚ jako sekretarza,
3. dr hab. inż. Haliny Pawlak-Kruczek, prof. PK jako członka Komisji
Habilitacyjnej.
Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 08.04.2019 r.
wszczęła postępowanie habilitacyjne dr. inż. Bartłomieja Hernika i w dniu
11.10.2019 r. powołała Komisję Habilitacyjną w składzie:
1. prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski – Przewodniczący
2. dr hab. inż. Gabriel Węcel, prof. PŚ – Sekretarz Komisji
3. dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK – Recenzent
4. prof. dr hab. inż. Michał Ciałkowski – Recenzent
5. prof. dr hab. inż. Aleksander Stachel – Recenzent
6. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr – Członek Komisji
7. dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz – Członek Komisji
Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka, w porozumieniu z Przewodniczącym, przekazał wszystkim
Członkom Komisji Habilitacyjnej dokumentację wniosku, w tym także
recenzentom, z prośbą o opracowanie recenzji i opinii w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Otrzymanie ostatniej recenzji w formie elektronicznej przez sekretarza KH
(wszystkie skany przesłanych recenzji potwierdzone podpisem recenzentów).
Wysłanie członkom Komisji Habilitacyjnej wszystkich recenzji w formie
elektronicznej.
Wyznaczenie terminu posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w formie
wideokonferencji na dzień 14.02.2020 r. g.10.00.
POSIEDZENIE Komisji Habilitacyjnej poświęcone podjęciu uchwały
zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania dr. inż.
Bartłomiejowi Hernikowi stopnia doktora habilitowanego.
Podjęcie uchwały przez Radę Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo
i Energetyka Politechniki Śląskiej o nadaniu dr inż. Bartłomiejowi Hernikowi
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka.

