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Do wiadomości:  

- dr Janusz Dudczyk 
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Warszawa, dnia 7 kwietnia 2017r. 
tel. 022 826-82-38 
tel./ fax. 022 656-63-22 
e-mail: kancelaria@ck.gov.pi  

CENTRALNA KOMISJA 
DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW 

Pałac Kultury i Nauki 
00-901 Warszawa 

Nr BCK — VI — L — 6260/17 

Dziekan 
Wydziału Elektroniki 
Wojskowej Akademii Technicznej 
im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Warszawie 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. z 2016 r, poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą, informuje, iż  w dniu 7 kwietnia 

2017r. powołała komisję  habilitacyjną, w skład której wchodzą: 

1. przewodniczący komisji — prof. Józef Woźniak — Politechnika Gdańska 

2. sekretarz komisji —dr hab. Jacek Jakubowski — Wojskowa Akademii Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie 

3. recenzent — prof. Edward Sędek — Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy 

4. recenzent — prof. Jerzy Szabatin — Politechnika Warszawska 

5. recenzent — prof. Andrzej Dobrowolski — Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława 

Dąbrowskiego w Warszawie 

6. członek komisji — dr hab. Ewa Świercz — Politechnika Białostocka 

7. członek komisji — prof. Stanisław Osowski — Politechnika Warszawska 

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Janusza DUDCZYKA wszczętego w 

dniu 8 lutego 2017r., w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie telekomunikacja. 

Jednocześnie zwracamy się  do Rady Wydziału z uprzejmą  prośbą  o powiadomienie, w 

imieniu Centralnej Komisji, ww. osób o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o 

przekazanie dokumentacji kandydata. 

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentac , 	mowa w art. 18a ust. 1 
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~We—  komisja do SprnorSaiipr►l i TytutÓrapMel ws~ Pf Cztonkosir Kolt tisji ftót*O0nai 
na «Toni* gidniltbj Illtdejsze»dolcuriteittu o ~mar& sio etesistaitilitOynd ttflćl atl OVOOMYriti: 

- Ultima z dnia 14 maras 2003 roku a stopniach naukowych 'tytule naukowym..(Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z 2015 r. poz. 2" ~sam art.16, 

s..1$10009apicanie ministra Nauki i Szkolnictwa Wyerzars z dnia 1 teraelnia 2011r. Sp~le bytolowe oceny 	tadry vtdtegolgcej slt 

podig~tottoktcso hobilitowaiwoo (U U. Nr 196, po:. /114) b1961~2490119~10445~11a 
110100itiabffile lidinktra Nauki I Szkolnictwo Wyższego z dnia 30 patitzlemika 2015 r. w sproiWe anzególowego 	pfteprovMdzonkt 

ta,r~w parsttdach dekter»Ich, w postgpowerdu hatailacyjnym arar w postocwaniu o nadanie tyt" profescfrr (Oz. U. z 2013 r., poz. 

i049->l~lnierisganak§~~~20  
• 10~ Nr 5,2011, Nr 6,2011, Nr 2/2012 i Nr 3/2012 Cnnirainel Kanosii ds. 3tisPni i "r~ Naukowych, zamieszczanych na stronie 
interestoWeltX. 
Ontereleit Ktitidióede Spraw Stopni I Tytułów prosi, aby strony pcistopovrania zwnScily szczegitirro umiem na ramtepujoce 

•
.tiddirdet 

~Ode osoby wchrithoce w skiad Koridin itabilitacyjnej powinny byt itorripetentno 'Merytorycznie w zakresie specjednoid 
Habilitanta. 
• Zaleta sio, aby tylko Sekretarz Komisji Habilitacyjnel był  odorildem rady prowadzące) postępowanie habilitacyjne szczegótale w 
przypadku. gdy kandydat jest pracownikiem jednosed prowadzącej postępowanle. 
• olonldern Komisji Hablikacyjnej nie mate była osoba, w stosunku do której zachodzą  uursadrdOne wotpinvold ta do jej 

bezstronności. W szczególnoki nie jest dopuszczalne, aby odcinek Komisji posiadał  wspólny Mrobek publikacyjny oraz wspólne 

prace bajda arae z Habliitantern. Cdonkiem Komisji Habilitacyjnej nie może być  osoba, która byta promotorem lub recenzentem w 
przewodzie doktorskim Habilitanta a tafie recenzentem prac, wchodzących w skład osiągnięć• naulecninich or':ikotOptiataniu 

habilltao~. Mln wyznaczając aruszono te zasady — należy w trybie pilnym zgłosić  tti do CX,. która diskono 
zmiany wieki** Komisji Habilitacyjnej. 
• ~stref Skronsji4tablikacyjnej, w porozumieniu z Przewodniczącym, bezpośrednio po Otrzymaniu ;ilniejszego piwo ~im 

się  do tilitditenta z protbo o pilne dostarczenie do jednostki prowadzącej postępowanie siedmiu epeMplort`:Pan1~01. i 
akildiorrianejelersp Obaj dobinientac, wniosku, zawierającej m.in. kopie wszystkich prac, o których mowa W Oniti~le‘ 

atlickirinelt da otislogratcla naitignerigo's  (w tym ewentualnej monografii habilitacyjnej), jak równlet kopie ventsmitydr(nhenial 
siedem lioniplatear4„ kilku riallepszyth prac niewchodzących w skład tego oslogniocta, w celu oceny „IstOolial aktywricdcl 
naukowej'. 	dostarczone przez Habiniarsta powinny być  rozesłane przez jedno" intrarad~. . 
~dnia CztattiOm Komisji tiabilitacyjnej z tym, te w przypadku Recenzentów przed ~kim 6O1cirMinitine bitofintitinile 

~ode 	z vuyta9ipie aSselionytni oczeldwaniami. 
Komisja trobillbscyjnansa prawo zażądać  od Habillionts, za pośrednictwem Dziekana, przedstawienie we weelianyutterminioi 

rozprawy doktorskiej, w celu sprawdzenia oryginalności dorobku po uzyskaniu stopnia doktora. !dell Habititsiit~o tid¥01, 
Przewodniczący Komisji Habliiisscyjnej lub z jego upoważnienia Sekretarz Komisji zawiactanda Habilitanta o Zawlekeniu 

postapowanle. 
• Recenzenci powinni być  poinformowani, te sporządzone przez nich recenzje muszę  obejmować  w odrobityck wyratnie 

zaznaczonych ezoktach, ocenę  „osloginocia naukowego" oraz „Istotne) aktywności naukower habilitanta. Oceny dorobku w 
obu tych obszarach dokonuje się  stosując kryteria oceny ujęte w Rozporządzeniu MNISW z dnia 01.092011 roku. Recenzje 

muszę  zawierać  Informacje, na czym polegid znaczny wkład osra gnioć  Habilitanta 	dyscypliny natókaiiej. 

• 001310n1 	dokomiin dziekan (przewodnicz rady). 441 nie spełniają  one warlanków innOiry. a W~iliibld ine 

odnoszę  sio do ocen „oslogniocia naukowego* i „lstotnej aktywnoSci naukowej", recenzenci proMeni so o plizio 
receni#. Przewodniczący komisji udostępnia w jednej przesyłce treść  recenzji wszystkim Członkom Komisji "Miro Ydnatzliz, 

gdy eiplyntil ostatnia z nich. 
• Posiadoinki Komisji Habilitacyjnej zwołuje, za pośrednictwem Sekretarza, Prziwodnierocy Komisji, tibity dloydajo 
orgatilabil i trybie pracy Komisji. Sekretarz Komisji zapewnii Obsługę  technicznej posiedzeń. Posiedzenia Kornis,* Csinitriatt, t 

wyjątkiem zaproszenia na rozmowo Habititanta. w przypadku braku jednomyślności w tYffi W~ o P~OrEniu 
rozmowy►  z ~tont« Komisja decyduje w wyniku głosowania wg zasady bezwzględnej sów. które Melte się

ding 1144 ilialittoniczno, w szczególności za parnotą  poczty elektronicznej. Komisja w:94*dg~ itabillanita rnlejseu, 
terminie I pritodiniode rozmowy, którymi 	być  jego osiągnięcia i plany naukOwe, na to najmniej 7 dni Orted~orryin 

terminem roznlowy. 
• Członkowie Komisj Habilitacyjnej w glosowaniu 31•01," ben wlgiądnal większością  #016* wattycho 00~ 401•41kl 
zawiera} opinie, wraz z uzasadnieniem w sprawie nadania albo odmowy nadania stopnia doktora habilitelwint003khentia 
staje no prawomocna z chwila jej podjecia. Głosowanie Komisji, tylko na żądanie osoby ubiegającej sto o ~Mile attoplila 
doktora habilitowanego, zawarte we wniosku wszczymnoopn pranie, przeprowada sto w trybie tajnym: 
• Komisja iiribilltacnnia nie mote podannować  uchwal w składzie mniejszym niż  »ok osób, przy czym dla 'Whititenio Midinda 

tych uchwali jest konitany udział  Przewodniczącego i Sekretarz*. 
*nein* doimmentacja wniosku musi byt dostępna dla wszystkich Czioniców rady jednOsdd: 
• Komisja Habilitacyjna 	diutszym nit 21 dni od dnia otrzymania rocenini przedidada Prisayrodnizzammu rady 
jedni:dila prowadzącej postopowanie uchwak zawierajota opinio w sprawie nadania lub odmowy Midanis step,* Odera 
habillosenner wraz z uzasadnieniem oraz ~nic* do jednostid prowadzącej postopowanie pełni} dokumentacji" w tym 

recenzje. 
• Habilitantina prawo wglądu do dokumentacji zwiazanej z postopoymniem habilitacyjnym na każdym lado 
mat prrriodo wycofania wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w trakcie jego tfelaida. 
Decyzje o umorzeniu postępowanie tylko CK po doglobnej analizie przyczyny. 
• Po zakodczenia postępowania dziekan (przewodniczący rady) przekazuje Centralnej KOM bill, w terminie 30 *4.1044 z tlwolich 
następujących uchwalis o nadaniu stopnia doktora habilitowanego albo o odmowłe nadania stopnia dra hob. Wraz z 

uzasadnieniem i recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym, w wersji elektronicznej, przy czym wszystkie dokumenty 
poWinny zawierać  oryginalne podpisy. 

SEKCM NAUK TECHNICZNYCH CK 
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