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Szanowny-a Pan-i

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN,
kt6re rozpocznie sig w gmachu Inst54utu w Sali Rady Naukowej na I p. w cnvartek, dnla 28 czerwca2Ol2r.
o eodz. 11:00.

Proponowany porz4dek dzienny:

Otwarcie posiedzenia i przyjqcie porz4dku obrad. Powolanie Komisji Skrutacyjnych,
Prryjqcie protokolu z posiedzenia Rady Naukowej w dniu 31 maja 20L2r.
Informacje bielqce (np, Dyrekcji i inne).
Sprawa zatrudnienia dr hab. Elzbiety Pieczyskiej, IPPT na stanowisku profesora nadmyczajnego (ref.
prof. S. Stupkiewicz).
Sprawa postppowania habilitacyjnego dr. Marcina Bialasa Tytul rozprawy: ooMechanical Modelling of
Thin Films. Stress Evolution, Degradation, Characterization" (Dyscyplina: Mechanika, ref. dr hab. P.
Kowalczyk, prof. IPPT oraz dr hab. J. Szczepafski, prof. IPPT - przewodnicz4cy Komisji
Koordynacyjnej ds. stopni naukolvych).
Sprawa wszczpcia przewodu habilitacyjnego dr Przemyslawa Ranachowskiego. Tytul rozprawy
habilitacyjnej: ,,Procesy starzenia w ceramice elektrotechnicznej" (ref. prof. Z. Kowalewski oraz drhab.
J. Szczepariski, prof. IPPT - przewodnicz4cy Komisji Koordynacyjnej ds. stopni naukowych).
Prryjgcie publicznej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk
technicznych mgr Annie Mytyk, IPPT. Tytul rozptaryi ,,Dynamika uklad6w wielocz4stkowych
opadaj4cych grawitacyjnie w lepkim plynie", promotor dr hab. Maria Ekiel - Jezewska, prof. IPPT.
(Dyscyplina: Mechanika, ref. dr hab. K. Piech6r).
Przyjpcie publiczrej obrony rczprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk
technicznych mgr. inz. Cezareml Graczykowskiemu, IPPT. Tytul rozprawy: ,,Inflatable structures for
adaptive impact absotption", promotor prof. dr hab. Jan Holnicki - Szulc. (Dyscyplina: Mechanika, ref.
prof. W. Gutkowski).

9. Przyjpcie publicznej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk
technicznych mgr nL Agacie Roszkiewicz, IPPT. Tfil rozprawy: ,,Generacja plazmon6w
polaryton6w powierzchniowych na struktrnach periodycznych", promotor prof. dr hab. Wojciech
Nasalski. (Dyscyplina: Elektronika, ref. dr hab. J. W6jcik, prof. IPPT).

10. Przyjgcie publiczrej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk
techniczrych mgr. Bartoszowi Zielirlskiemu, UJ. Tytul rozprawy: ,,Techniki wykrywania wybranych
objaw6w chor6b revmatycznych na podstawie zdjgt rentgenowskich r4k", promotor dr hab. Marek
Skomorowski, prof. UJ. (Dyscyplina: Informafyka, ref. prof. C. Bajer).

11. Przyjqcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora nauk
technicznych mgr. Mikotajowi Wypych, UAM Pomafi. Tytul rozprawy: ,,Uklad rozpoznajqcy struktury
intonacyjne w sygnale mowy", promotor prof. dr hab, Wiktor Jassem. (Dyscyplina: Informatyka, ref.
prof. C. Bajer).

12. Zmiana tytulu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie recenzent6w, Komisji Egzaminacyjnej, tematu
egzaminu kierunkowego, egzaminu dodatkowego i z jgzyka dla mgr. inZ. Arkadiusza lvfuoza,
Adaptronica, Poprzedni tyhil. rozprawy: ,,Adaptacyjna absorpcja obciaShefi udarowych w turbinach
wiatrowych", Proponowany qrtul rozprary: ,,Adaptacyjna absorpcja obcia;Zef od ekstremalnych
podmuch6w wiatru w turbinach wiatrowych", promotor: dr hab. Janusz Grzgdziriski. (Dyscyplina:
Mechanika, ref. prof. Z. Kowalewski).

13. Wszczgcie przewodu doktorskiego mgr inl. Agnieszki Prqgowskiej, IPPT i powolanie promotora w
osobie dr hab. Tomasza Szolca, prof. IPPT. Tytul rozprawy: "P6l-akfywne sterowanie ukladami
mechanicznymi drgajqcymi skrgtnie". (Dyscyplina: Mechanika, ref. prof. P, Perzyna).

14. Wszczpcie przewodu doktorskiego mgr Anety Wr6blewskiej, UMCS. i powolanie promotora w osobie
prof. dr hab. Vasyla Ustymenko, UMCS. Tytul rozprawy: ,,Lingwistyczne uklady dynamiczre oparte na
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grafach algebraiczrych i ich zastosowanie w kryptografii", (Dyscyplina: Informatyka, ref. dr hab. J.
Szczepafski, prof. IPPT)
Powolanie Komisji ds. przewodu doktorskiego dla mgr Doroty Kolbuk, IPPT. Tytul rozpraryi,,Wptyw
warunk6w elektroprzgdzenia na strukturg i wla5ciwoSci jedno-i dwuskladnikowych nanowl6kien
polimerowych stosowanych w in4mierii tkankowej", promotor dr hab. Pawel Sajkiewicz, prof. IPPT.
(Dyscyplina: Inirynieria Materialowa, ref. dr hab. J. Szczepanski, prof. IPPT).
Powolanie Komisji ds. przewodu doktorskiego dla mgr. Grzegorza Knora, IPPT. Tytril roryrary:
,,Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych", promotor
prof. dr hab. Jan Holnicki - Szulc. (Dyscyplina: Mechanika, ref. dr hab. J. Szczepafski, prof. IPPT).
Powolanie Komisji ds. przewodu doktorskiego dla mgr. inl. Pawla Maciola, Pol. Krakowska. Tytul
rozpraryi ,,Wielorozdzielcza wizualizacja danych wielkiej skali pochodzqcych z symulacji
komputerowych w odwzorowaniu na architektury proces6w hybrydowych", promotor dt hab. n2.
Krrysztof BanaS, Pol. Krakowska. (Dyscyplina: Informatyka, ref. dr hab. J. Szczepafski, prof. IPPT).
Przyjgcie zasadzatrudniania na stanowisku profesora zwyczajnego (ref. prof. S. Stupkiewicz).
Wolne wnioski.
Zakonczenie obrad
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