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Uchwała komisji habilitacyjnej w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Sumelce
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie budownictwo
Komisja habilitacyjna powołana w dniu 6 czetwca}}I4 przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i T1.tułów w celu przeprowadzetia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Wojciecha Sumelki w składzie:
1. Przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza,
2. Sekretarz komisji _ dr hab. inŻ.Ptzemysław Litewka, prof. PP, Politechnika Poznańska,
3. Recenzent - prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczynski, Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN w Warszawie,
4. Recenzent - prof. dr hab. inz. Jacek Leszczyński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
5. Recenzent _ prof. dr hab. inŻ.Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska,
6. Członekkomisji - dr hab. inz. Witold Cecot, prof. PK, Politechnika Krakowska,
7. Członekkomisji - prof. dr hab. inż. Roman Lewandowski, Politechnika Poznańska

zebrała się na posiedzeniu dnia 26

listopada2}l{.

Komisja po analizie dokumentacji wniosku, zapoznaniu się zrccenĄami oraz dyskusji wyraża opinię, że osiągnięcia Habilitanta spełniają wymagania ustawowe do nadania mu stopnia
naukowego doktora habilitowanego.
W głosowaniu jawnym: 7 głosów "Za",0 głosów ''przeciw'',0 głosów ''wstrzymujących się''
komisja podjęła uchwałę o następującej treści:
Działając na podstawie Art. 18a ust. 8 i ust. 11 Ustawy z dnia 14 marca2003r. ,,o stopniach
naukowych i Ętule naukowym oraz o stopniach i tytule w zalrresie sztuki'' [Dz. U. z 2003r., Nr
65, poz.595 z późniejsrymi zmianami] komisja habilitacyjna pozytywnie opiniuje Radzie Wydziału Budownictwa i InŻynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej nadanie dr. inŻ. Wojciechowi Sumelce stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzitie na-
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uki techniczne, dyscyplinie budownictwo.
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Przewodniczący komisj i habilitacyj nej

2. Sekretarz komisj i habilitacyjnej
3. Recenzent
4. Recenzent

,:l),,:

5. Recenzent
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6. Członek komisji habilitacyjnej
7

. CzŁonek komisj i habilitacyj nej
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Załączniki:

1) Uzasadnienie uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 26 listopada 2014 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Wojciechowi Sumelce.

2) ProtokóŁ zposiedzenia komisji habilitacyjnej w dniu26listopada 2014 w sprawie nadania
inz. Wojciechowi Sumelce stopnia naukowego doktora habilitowanego
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