02-106Warszawa,ul. Pawifiskiego
5b, tel.(0-22)8265473, 8261281 w. 115, fax:82698 15
e-mail:radanauk@ippt.gov.pl,
http://www.ippt.gov.pl/rada_nauU
Szanowny-a Pan-i

na posiedzenie
RadyNaukowejInstytutuPodstawowych
Uprzejmiezapraszam
Problem6wTechnikiPAN,
kt6rerozpoczniesigw gmachuInst54utuw Sali RadyNaukowejna I p. w cnvartek, dnla 28 czerwca2Ol2r.
o eodz.11:00.
porz4dekdzienny:
Proponowany
1. Otwarcieposiedzenia
i przyjqcieporz4dkuobrad.PowolanieKomisji Skrutacyjnych,
Prryjqcieprotokoluz posiedzenia
RadyNaukowejw dniu 31 maja20L2r.
3. Informacjebielqce(np,Dyrekcji i inne).
4. Sprawazatrudnieniadr hab.ElzbietyPieczyskiej,IPPT na stanowiskuprofesoranadmyczajnego(ref.
prof. S. Stupkiewicz).
Sprawapostppowania
habilitacyjnegodr. MarcinaBialasaTytul rozprawy:ooMechanical
Modelling of
(Dyscyplina:Mechanika,ref. dr hab. P.
Thin Films. StressEvolution,Degradation,Characterization"
Kowalczyk, prof. IPPT oraz dr hab. J. Szczepafski,prof. IPPT - przewodnicz4cyKomisji
Koordynacyjnejds. stopninaukolvych).
Sprawa wszczpciaprzewodu habilitacyjnegodr PrzemyslawaRanachowskiego.Tytul rozprawy
(ref. prof. Z. Kowalewskioraz drhab.
habilitacyjnej:,,Procesystarzenia
w ceramiceelektrotechnicznej"
prof. IPPT - przewodnicz4cy
J. Szczepariski,
Komisji Koordynacyjnejds. stopninaukowych).
1
Prryjgcie publicznej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowegodoktora nauk
technicznychmgr Annie Mytyk, IPPT. Tytul rozptaryi ,,Dynamikauklad6w wielocz4stkowych
opadaj4cychgrawitacyjniew lepkim plynie", promotordr hab. Maria Ekiel - Jezewska,prof. IPPT.
(Dyscyplina:Mechanika,ref. dr hab.K. Piech6r).
8. Przyjpcie publiczrej obrony rczprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowegodoktora nauk
technicznychmgr. inz. CezaremlGraczykowskiemu,
IPPT. Tytul rozprawy:,,Inflatablestructuresfor
adaptiveimpactabsotption",promotorprof. dr hab.JanHolnicki - Szulc.(Dyscyplina:Mechanika,ref.
prof. W. Gutkowski).
9. Przyjpcie publicznej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowegodoktora nauk
technicznych mgr nL Agacie Roszkiewicz, IPPT. Tfil
rozprawy: ,,Generacjaplazmon6w
polaryton6wpowierzchniowychna struktrnachperiodycznych",promotor prof. dr hab. Wojciech
Nasalski.(Dyscyplina:Elektronika,ref. dr hab.J. W6jcik, prof. IPPT).
10. Przyjgcie publiczrej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowegodoktora nauk
techniczrychmgr. BartoszowiZielirlskiemu,UJ. Tytul rozprawy:,,Technikiwykrywaniawybranych
objaw6w chor6b revmatycznychna podstawiezdjgt rentgenowskichr4k", promotor dr hab. Marek
Skomorowski,prof. UJ. (Dyscyplina:Informafyka,ref. prof. C. Bajer).
11. Przyjqcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadanie stopnia naukowegodoktora nauk
technicznychmgr. Mikotajowi Wypych,UAM Pomafi.Tytul rozprawy:,,Ukladrozpoznajqcy
struktury
intonacyjnew sygnalemowy", promotorprof. dr hab, Wiktor Jassem.(Dyscyplina:Informatyka,ref.
prof. C. Bajer).
12. Zmiana tytulu rozprawy doktorskiej, wyznaczenie recenzent6w,Komisji Egzaminacyjnej,tematu
egzaminu kierunkowego,egzaminu dodatkowegoi z jgzyka dla mgr. inZ. Arkadiusza lvfuoza,
Adaptronica,Poprzednityhil. rozprawy: ,,AdaptacyjnaabsorpcjaobciaShefi
udarowychw turbinach
wiatrowych", Proponowanyqrtul rozprary: ,,Adaptacyjnaabsorpcjaobcia;Zefod ekstremalnych
podmuch6wwiatru w turbinach wiatrowych",promotor: dr hab. JanuszGrzgdziriski.(Dyscyplina:
Mechanika,ref. prof. Z. Kowalewski).
13. Wszczgcieprzewodudoktorskiegomgr inl. AgnieszkiPrqgowskiej,IPPT i powolaniepromotoraw
osobie dr hab. TomaszaSzolca,prof. IPPT. Tytul rozprawy: "P6l-akfywnesterowanieukladami
mechanicznymi
drgajqcymiskrgtnie".(Dyscyplina:Mechanika,ref. prof. P, Perzyna).
14. Wszczpcieprzewodudoktorskiegomgr Anety Wr6blewskiej,UMCS. i powolaniepromotoraw osobie
prof. dr hab.VasylaUstymenko,UMCS. Tytul rozprawy:,,Lingwistyczne
ukladydynamiczreopartena
t

grafachalgebraiczrychi ich zastosowanie
w kryptografii", (Dyscyplina:Informatyka,ref. dr hab. J.
Szczepafski,prof. IPPT)
15. PowolanieKomisji ds.przewodudoktorskiegodla mgr Doroty Kolbuk, IPPT.Tytul rozpraryi,,Wptyw
warunk6w elektroprzgdzenia
na strukturgi wla5ciwoScijedno-i dwuskladnikowychnanowl6kien
polimerowychstosowanych
w in4mierii tkankowej",promotordr hab. PawelSajkiewicz,prof. IPPT.
(Dyscyplina:InirynieriaMaterialowa,ref. dr hab.J. Szczepanski,
prof. IPPT).
16. PowolanieKomisji ds. przewodudoktorskiegodla mgr. GrzegorzaKnora, IPPT. Tytril roryrary:
modelowaniei sterowaniepolamitemperaturyw konstrukcjachbetonowych",promotor
,,Identyfikacja,
prof. dr hab.JanHolnicki - Szulc.(Dyscyplina:Mechanika,ref. dr hab.J. Szczepafski,
prof. IPPT).
17. PowolanieKomisji ds. przewodudoktorskiegodla mgr. inl. PawlaMaciola, Pol. Krakowska.Tytul
rozpraryi ,,Wielorozdzielcza wizualizacja danych wielkiej skali pochodzqcych z symulacji
komputerowychw odwzorowaniuna architekturyproces6whybrydowych",promotor dt hab. n2.
Krrysztof BanaS,Pol. Krakowska.(Dyscyplina:Informatyka,ref. dr hab.J. Szczepafski,
prof. IPPT).
(ref. prof. S. Stupkiewicz).
na stanowiskuprofesorazwyczajnego
18. Przyjgciezasadzatrudniania
19. Wolnewnioski.
20. Zakonczenieobrad

