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Uprzejmie zapraszarn
na posiedzenieRady Naukowej lnst;rtutuPodstawowychProblem6wTechniki
PAN, kt6re odbgdziesip w gmachuInstytutuw Sali im. IgnacegoMaleckiegona I p. w dniu 24 maia
posiedzenia_qodz.
2013r. (pi4tek).Pocz4tek
11:00.
Proponowany p oruqdek dzienny:
1. Otwarcie posiedzeniai przyjgcie porzedku obrad. Powolanie Komisji Skrutacyjnej.
2. PrzyjEcieprotokolu z posiedzeniaRady Naukowej w dniu 25 kwietnia2013 r.
3. Informacje bie?qce(np. Dyrekcji i inne).
4. Glosowanie nad wnioskiem o nadanie tytulu naukowego profesora dr hab. Marii EkielJe2ewskiej,prof. IPPT (ref. prof. Z.Mr5z).
5. Wszczgcie postqpowania o nadanie tytutru naukowego profesora dr. hab. Januszowi
Szczepariskiemu,prof. IPPT i wyb6r recenzent6w(ref. prof. K. WiSniewski).
6. WszczEcie przewodu doktorskiego dla mgr. in?. Wojciecha Dobrosielskiego,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i powolanie promotora w osobie prof. dr hab.
Witolda Kosiriskiego, PJWSTK oraz promotora pomocniczego w osobie dr. w2. Jacka
M. Czemiaka, UKW. Tytul rozprary: ,"CzuNena skierowanie metody wyostrzaniahczb
rozmytych i ich zastosowanie" (Dyscyplina: Informatyka, ref. dr hab. J. Szczepariski,
prof. IPPT)
7. Wszczqcie przewodu doktorskiego dla mgr. inL. Piotra tr abgdzia, Politechnika
Krakowska i powolanie promotora w osobie prof. dr hab. TadeuszaBurczynskiego,PK,
oraz promotora pomocniczego w osobie dr rnL. arch. Agnieszki Ozimek, PK. T1-tut
rozprawy.' Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiekt6w przestrzennych 'l
(Dyscyplina: Informatyka, ref. prof. K. WiSniewski).
8. WszczEcieprzewodu doktorskiego dla mgr. inZ. SzymonaNosewicza,IPPT i powolanie
promotora w osobie dr hab. Jerzego Rojka, prof. IPPT. Tytul rozprary: ,,Discrete
element modeling of powder metallurgy processes".Tytul rozprawy w jgzyku polskim:
,,Numeryczne modelowanie proces6w metalurgii proszk6w metod4 element6w
dyskretnych" (Dyscyplina In?ynieria Materialowa, ref. dr hab. M. Basista,prof. IPPT).
9. Wszczgcieprzewodu doktorskiego dla mgr. MateuszaBanacha,Uniwersltet Jagiplloriski
i powolanie promotora w osobie prof. dr hab. Ireny Roterman-Koniecznej, UJ. Tytul
rozprawy: ,,Metody obliczeniowe jedno- i wielokryterialnej optymalizacji rojem cz4stek.
Zastosowaniew bioinformatyce" (Dyscyplina: Informatyka, ref. dr hab. J. Szczepariski,
prof. IPPT).
10. PrzyjEcie Regulaminu przeprowadzania przewod6w doktorskich w IPPT (ref. dr hab.
JanuszSzczepafrski,prof. IPPT).
11. Przyjpcie publicznej obrony rczprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora
nauk technicznych mgr. Ziemowitowi Klimondzie. Tytutr rozprawy: ,,Obrazowanie
parametryczne ttumienia fali ultradZwigkowej w tkance migkkiej", promotor dr hab.
Jerzy Litniewski, prof. IPPT (Dyscyplina: Elektronika, ref. dr hab. J. W6jcik, prof.

rPPT).
l2.Przyjgcie publicznej obrony rozprary doktorskiej i nadanie stopnia naukowego doktora
nauk technicznych mgr inz. Hannie Piotrzkowskiej-Wr6blewskiej. Tytul rozprary'.
,,Wyznaczarrieparametr6w sk6ry ludzkiej in vivo za pomocqultrad?wipk6w wysokiej

czgstotliwoSci", promotor dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT
Elektronika,ref. dr hab. J. W6jcik, prof. IPPT).

(Dyscyplina:

13. PowotranieKomisji ds. postppowania o nadanie tytulu naukowego profesora dr. hab.
JerzemuLitniewskiemu, prof. IPPT i wyb6r recenzent6w(ref. prof. T. Kowalewski).
l{.Wszczgcie przewodu doktorskiego dla mgr. Bartosza Paprockiego, Uniwersl.tet
Kazimierza Wielkiego i powolanie promotora w osobie dr hab. JanuszaSzczepariskiego,
prof. IPPT. Tytul rczprary: ,,Analiza wydajnoSci transmisji danych w kom6rkach i
sieciach neuronowych metodami Teorii Informacji" (Dyscyplina: Informatyka, ref. dr
hab. J. Rojek, prof. IPPT).
15. Powolanie Komisji ds. przewodu doktorskiego dla mgr. inz. Macieja Glowackiego, UJ.
Proponowany promotor: prof. dr hab. Janusz Orkisz, Politechnika Krakowska. Tytul
rozprary: ,,Efektywne algorytmy ewolucyjne do rcalizacji frzyeznie uzasadnionej
aproksymacji danych doSwiadczalnych" (Dyscyplina: Informatyka, ref. dr hab. Janusz
Szczepariski,prof. IPPT).
16. Wolne wnioski.
17, Zakoficzenieobrad.

PrzewodniczqcyRady \a

