
Warszawa, dnia23 stycznia2}l3 r.

UCHWAI,A
zawierajqca opinig w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

dr. in2. MARCINOWI BIALASOWI

DzialajEc na podstawie

o Ustawl z dnia 14 marca2003 r. (Dz.U. nr 65103 poz. 595) zpolnisszymi zmianami, w tym
ze zmianami z dnia27 Iipca2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365) oraz z dnia 18 marca 20Il r.
(Dz. U. nr 84 poz. 455),

o Rozporz4dzema Ministra Nauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. (Dz. tJ .
m 196 poz. 1165) oraz

o Rozporzqdzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyLszego z dnia22 wrzefinia2}ll r., (Dz.IJ.
nr 204 poz. 1200),

Komisja Habilitacyjna, powolana w dniu 7 wrze{nia 2012 r. przez Centraln4 Komisjg do Spraw
Stopni i Tytul6w w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. inL. Marcina Bialasa
(pismo ff BCK-VI-L-639812012 oraz pismo zdn. 7 grudnia 2072r. wsprawie zmrany na
stanowi sku przewo dnic zEce go Komi sj i) w skladzie :

1. prof. Andrzej Tylikowski (Politechnika Warszawska) - przewodniczEcy Komisji,

2. dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT PAN (Instytut Podstawowych Problem6w Techniki
PAN w Warszawie) - sekretarz Komisji,

3. prof. Gwidon Szefer (Politechnika Krakowska) - recenzent,

4. prof. Wieslaw Ostachowicz (Instytut Maszyn Przeplywowych im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk w Gdarisku) - recenzent,

5. prof. Stanislaw Stupkiewicz (Instytut Podstawowych Problem6w Techniki PAN
w Warszawie) - recenzent

6. prof. Tadeu sz Maian Niezgoda (Woj skowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa
D4browskiego w Warszawie) - czlonek Komisji,

7. dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN (Instytut Podstawowych Problem6w Techniki
PAN w Warszawie) - czlonek Komisji,

zebrala sig na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2013 r. w siedzibie Instytutu Podstawowych
Problem6w Techniki PAN w Warszawie izapoznil.a sig z autoreferatem Habilitanta oraz ztrzema
recenzjamrj e go osi4gnig6 i dorobku.

Po dyskusji, w ramach kt6rej czlonkowie Komisji przedstawili swoje opinie natemat osi4gnig6
Habilitanta, w wyniku glosowania jawnego, stosunkiem glos6w: 7 za, 0 przeciw,0 wstrzymuj 4cych
sig, Komisj a wyrazila pozytvwn4 opinig w sprawie nadania mu stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika przez Radg Naukow4 Instytutu
Podstawowych Problem6w Techniki PAN.



Uzasadnieniem tej decyzji s4 pozytywne opinie trzech recenzent6w i wysoka ocena dorobku
naukowego Habilitanta. Na dorobek ten sklada siE w szczegSlnoSci monografia wydana w serii
Prace IPPT PAN oraz I0 artykul6w w wysoko notowanych czasopismach mtEdzynarodowych
zlisty JCR. Prace Habilitanta uzyskaly 51 cytowari wgbazy Web of Science. Wszyscy recenzenci
zwr6cili uwagg na wysoki poziom naukowy prac Habilitanta. Uwagrkrytyczne dotyczyNy sposobu
i zakresu wykorzystania wczeSniejszych autorskich i wspolautorskich publikacji w monografi oraz
niewystarczajqco udokumentowanego dorobku dydaktycznego i organizacyjnego Habilitanta.

Niniejsza uchwala zostqe przedlolona Radzie Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w
Techniki PAN, w celu podjgcia uchwaly, o kt6rej mowa w art.18a ust. 11 Ustawy.

Po dpisy czlonk6w Komi sj i Habilitacyj nej uczestn icz1cy ch w po siedzeniu :

1. Przewodniczqcy Komisji, prof. Andrzej Tylikowski

2. Sekretarz Komisji, dr hab. Piotr Kowalczyk

3. Recenzent, prof. Gwidon Szefer

4. Recenzent, prof. Wieslaw Ostachowicz

5. Recenzent, prof. Stanislaw Stupkiewicz

6. Czlonek Komi sj i, prof. Tadeu sz Marian Niez go da

7. Czfonek Komisji, dr hab. Barbara Gambin


