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Uchwała Komisji Habilitacyjnej

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktora Włodzimierza Fechnera

z dnia 7 września 2013 roku

Działając na podstawie art. 18a ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późno zm.),

dodanego ustawą z dnia 28 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym,

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 z późno zrn.), oraz §15

rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w

postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204,

poz. 1200), w trakcie posiedzenia w formie wideokonferencji dnia 7 września 2013 r., Komisja

Habilitacyjna w składzie:

prof. dr hab. Grzegorz Karch - przewodniczący Komisji

dr hab. Justyna Sikorska - sekretarz Komisji

dr hab. Jacek Chmieliński - recenzent

prof. dr hab. Ryszard Płuciennik - recenzent

prof. dr hab. Jacek Wesołowski - recenzent

prof. dr hab. Roman Ger - członek Komisji

dr hab. Adam Nowak - członek Komisji

po zapoznaniu się z autoreferatem doktora Włodzimierza Fechnera, recenzjami oraz po dyskusji

stanowi, co następuje:

§1

Komisja wnioskuje o nadanie doktorowi Włodzimierzowi Fechnerowi stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Po obradach, przedstawieniu opinii i dwugodzinnej dyskusji na temat dorobku habilitanta Komisja
głosowała w sposób jawny następująco:

- za przyjęciem uchwały głosowały 4 osoby: dr hab. Jacek Chmieliński, prof. dr hab. Roman Ger, prof.
dr hab. Ryszard Płuciennik oraz dr hab. Justyna Sikorska

- od głosu wstrzymały się 3 osoby: prof. dr hab. Grzegorz Karch, dr hab. Adam Nowak, prof. dr hab.

Jacek Wesołowski

Podpisy obecnych na spotkaniu członków Komisji Habilitacyjnej:

prof. dr hab. Grzegorz Kareh - przewodniczący KomiSjiu.4?reJ:..~6

dr hab. Justyna Sikorska - sekretarz Komisji .

dr hab. Jacek Chmieliński - recenzent ..u l..:~~.~< u.u u .

prof. dr hab. Ryszard Płuciennik - recenzent ~~~.C u u .

prof. dr hab. Jacek Wesołowski - recenzent ..u.u u 1., Y..~.u u.u u.u u u..u.u .


