
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Uchwała nr 227/II/2022 

Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 

z dnia 20.05.2022 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki inżynieryjno-

techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa 

Panu dr. Pawłowi Michałowskiemu 

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 Statutu PW, § 3 ust. 14 załącznika do uchwały nr 66/L/2020 

Senatu PW w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposobu wyznaczania członków komisji 

habilitacyjne oraz art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 1 uchwały nr 17/L/2020 Senatu 

PW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny 

Inżynieria Materiałowa. uchwala się, co następuje:   

 

§ 1 
 

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa po zapoznaniu się z uchwałą komisji 

habilitacyjnej nr 1/2022 z dnia 10.05.2022 roku zawierającą opinię pozytywną w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym z recenzjami 

osiągnięć naukowych, nadaje stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie 

nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa Panu dr. Pawłowi 

Michałowskiemu. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 

W oparciu o dorobek, osiągniecia naukowe i opinię komisji habilitacyjnej, Rada Naukowa 

Dyscypliny Inżynieria Materiałowa uznała, iż spełnione są wystarczające warunki do nadania 

stopnia doktora habilitowanego. 

 

   
Pouczenie 

Od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego może wnieść odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Naukowej 

Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 
Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

          Inżynieria Materiałowa 
   

    

………………………………………………………………………………… 

 



POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Uchwała nr 228/II/2022 

Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 

z dnia 20.05.2022 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki inżynieryjno-

techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa 

Panu dr. inż. Jarosławowi Woźniakowi 

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 Statutu PW, § 3 ust. 14 załącznika do uchwały nr 66/L/2020 

Senatu PW w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowania w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposobu wyznaczania członków komisji 

habilitacyjne oraz art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 1 uchwały nr 17/L/2020 Senatu 

PW z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny 

Inżynieria Materiałowa. uchwala się, co następuje:   

 

§ 1 
 

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa po zapoznaniu się z uchwałą komisji 

habilitacyjnej nr 1/2022 z dnia 27.04.2022 roku zawierającą opinię pozytywną w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacją 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, w tym z recenzjami osiągnięć 

naukowych, nadaje stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie nauki 

inżynieryjno-techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa Panu dr. inż. Jarosławowi 

Woźniakowi . 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie 

W oparciu o dorobek, osiągniecia naukowe i opinię komisji habilitacyjnej, Rada Naukowa 

Dyscypliny Inżynieria Materiałowa uznała, iż spełnione są wystarczające warunki do nadania 

stopnia doktora habilitowanego. 

 

   
Pouczenie 

Od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego może wnieść odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej za pośrednictwem Rady Naukowej 

Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

          Inżynieria Materiałowa 
   

    

………………………………………………………………………………… 

 



POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Uchwała nr 229/II/2021 

Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 

z dnia 20.05.2022 roku 

 

w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauki inżynieryjno- techniczne w dyscyplinie 

inżynieria materiałowa wszczętym na wniosek Pana dr. inż. Patryka Jakubczaka 

 

 

Na podstawie § 49 ust. 3 pkt 1 Statutu PW, § 3 ust. 6 załącznika do uchwały nr 66/L/2020 

Senatu PW z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego, zasad ustalania wysokości opłaty za postępowania 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz zwalniania z niej i sposobu 

wyznaczania członków komisji habilitacyjnej oraz art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), uchwala 

się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa powołuje komisję habilitacyjną 

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki 

inżynieryjno- techniczne w dyscyplinie inżynieria materiałowa wszczętym na wniosek Pana 

dr. inż. Patryka Jakubczaka w składzie: 

 

1) Prof. dr hab. Wojciech Przetakiewicz, Akademia Morska w Szczecinie– przewodniczący; 

2) Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni, Politechnika Warszawska – sekretarz; 

3) Prof. dr hab. inż. Janusz Dobrzański, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii 

Żelaza – recenzent; 

4) Prof. dr hab. inż. Katarzyna Braszczyńska – Malik, Politechnika Częstochowska– 

recenzent; 

5) Prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar, Politechnika Krakowska  – recenzent; 

6) Prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie – recenzent; 

7) Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, Politechnika Warszawska– członek komisji. 
(imię i nazwisko, pełna nazwa Uczelni) 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Pouczenie: 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie.  

 

 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

          Inżynieria Materiałowa 
   

    

………………………………………………………………………………… 

  



POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Uchwała nr 234/II/2022 

Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 

z dnia 20.05.2022 roku 

z przyjęcia protokołu z dwudziestego pierwszego posiedzenia Rady Naukowej 

Dyscypliny Inżynieria Materiałowa II kadencji 

 

Na podstawie § 8 pkt 6 Regulaminu rad naukowych dyscyplin Politechniki Warszawskiej, 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 407/XLIX/2019 Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 9 października 2019 r. z późn. zm. w sprawie nadania regulaminu rad naukowych 

dyscyplin Politechniki Warszawskiej oraz § 1 ust. 1 uchwały nr 17/L/2020 Senatu PW z dnia 

23 września 2020 r. w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria 

Materiałowa Politechniki Warszawskiej na kadencję 2020-2024, postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa w głosowaniu jawnym przyjęła protokół 

z dwudziestego pierwszego posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa 

II kadencji. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Rady Naukowej Dyscypliny 

Inżynieria Materiałowa 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 

Inżynieria Materiałowa 

  

  

 

 

…………………………………………. 
 

 

 

………………………………………………. 
 

 

 


