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Warszawa, 2l maja 2014 r.
Szanowny-a Pan-i

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN, kt6re odbEdzie siE w
gmachu Instytutu w Sali im. Ignacego Maleckiego na I p. w dniu 29 maia 20L4 r. (czwartek).
Pocz4tek posiedzeniagglg-[gQQ,

Proponowany porz4dek dzienny:

l. Otwarcieposiedzenia.

2. Wrgczenie wyr6zniefi za aktywnoS6 naukow4w 2013 r.

3. Przyjgcie porz4dku obrad. Powolanie Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjpcie protokol6w zposiedzeh Rady Naukowej w dniach 27 marca2014 r. i 24 kwietnia 2014 r.

5. Informacje bieZ4ce (np. Dyrekcji i inne).

6. Zatvtierdzenie zmianw Strukturze Organizacyjnej IPPT PAN (ref. prof. T. Burczyriski).

7. Glosowanie nad uchwal4 w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Beacie Misztal-Faraj, IPPT.
Tytul osi4gnigcia: ,,Modelowanie kinetyki krystalizacji polimorficznej i plytkowej w polimerach". (Dyscyplina:
lnirynieria Materialowa, ref. dr hab. K. Piech6r).

8. Postgpowanie habilitacyjne dr. Jana Galickiego, Politechnika Bialostocka. Wyb6r trzech czlonk6w komisji
habilitacyjnej. Tytul osi4gnigcia: ,,Nowa teoria opisu wytrrymalodci anizotropowych material6w niejednorodnych
sformulowana na podstawie analizy mechanizm6w niszczenia struktury drewna poddanego zewngtrznemu obci4zeniu".
(Dyscyplina: Mechanika, ref, dr hab. J. Rojek, prof. IPPT).

9. Postppowanie habilitacyjne dr. Marka Romanowicza, Politechnika Bialostocka. Wyb6r trzech czlonk6w komisji
habilitacyjnej. Tytul osi4gnigcia: ,,Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozyt6w
wl6knistych". (Dyscyplina: Mechanika, ref. dr hab. J. Rojek, prof. IPPT).

70, Wyznaczenie Komisji Egzaminacyjnej, tematu egzaminu kierunkowego dla rngr. KarolaPr4rstalskiego, UJ. Promotor:
prof. Maciej Ogorzalek, UJ. Tytut rozprawy'. ,,Detekcja i klasyfikacja barwnikowych zmian sk6ry na zdjEciach
wielowarstwowych". (Dyscyplina: Informatyka, ref. prof. C. Bajer).

11. Wszczgcie przewodu doktorskiego dla mgr. inz. Jacka M. Bajkowskiego, PW i powolanie promotora w osobie prof.
CzesNawaBajerc, IPPT oraz promotora pomocniczego w osobie dr. Bartlomieja Dyniewicza, IPPT. Proponowany tytul
rozprawy: ,,Vibrations of sandwich beams controlled by smart materials". Tytul rozprawy w jgzyku polskim: ,,Drgania
belek warstwowych kontrolowane przez materialy o sterowanych wlasnoSciach". (Dyscyplina: Mechanika, ref. dr hab. T.
Szolc, prof. IPPT).

12. Wszczpcie przewodu doktorskiego dla mgr, Stanislawa J, Kotorowicza, IM UMCS w Lublinie i powolanie promotora w
osobie prof. Vasyla Ustymenko, IM UMCS w Lublinie. Proponowany tytul rozprawy: ,,Kryptograficzne algorytmy
strumieniowe oparte na specjalnych grafach algebraicznych". (Dyscyplina: Informatyka, ref. prof. Z. Kotulski).

13. Powolanie Kornisji ds. przewodu doktorskiego dla mgr. inL. Pawla Grzywny, IPPT. Proponowany promotor: prof.
Zbigniew I(owalewski, IPPT. Proponowany promotor pomocniczy dr inL. Wojciech Mo6ko, ITS/IPPT. Proponowany
tytul rozprawy: ,,Metodyka oceny rozwoju uszkodzenia zmgczeniowego z wykorzystaniem nowoczesnych technik
badawczych dla rvybranych material6w konstrukcy.inych". (Dyscyplina: Mechanika, ref. dr hab. Jerzy Rojek, prof,
IPPT).

14. Sprawozdanie z dzialalno$ci l(ornisji ds. Kszta{cenia l(adr Naukowych (ref. prof. M. Ekiel-Jezewska).

15. Wolne wnioski.

16, Zakodczenie obrad.

Przewodni


