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C*,ntrglna Komixja do $praw §topnł i Tytuiow, na podstawig arł. 18 a,ust, § ustawy z dnla 14

lllarca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraż o stopniach i tytule w zakresie

s;tr:ki iDe,lJ, r ż0*3 f,, nr $5, pclz" 5S5, Dz.U. a 2005 r., nr 1S4, poz. 1365, §z" U, z ?*11 r., nr

§4, p*e. 4§S}, zwana dolei ł:slawą informuje, iź w dniu 26 kwiel*ia żOlż r, p*wołała karci*ję

habilitacyjną, w skład ktorej wchodzą:
,l, pzewodniczący komisji - prof. Wojciech Nawrocik - Uniwersylet im, Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

2, s*kretare komrsli - dr hab, Jerzy *uk * Uniw*rsyt*t Marii Cr:ri*- Sk{odowskiej w Lublinre,

3. r*eęnaent * prof. §tanisław Dublel - Akademin **rnicxo-§r"lłnicza im. Słanisiaw*

§lasgic* w Krak*wią,

4, r*cenee*t * prof. Kreysztof Tom*|a * Uniwersytet Jagielloński w Krakowi*,

§, r*c*nagnt * pr#. Miecxys{*w Budzyński * Uniwersyt*i Marii Curię-§kłodowskie1

w Lublinie,

§, ceł*nek konrisji * prof. Tadeusa Paszkięwicz - Pwlitełhnika Rr*nzowska im. lgnacego

Łukasigwicea,

7. eeł*n*k kornisji * łln hah, §ysxard Zdyb * lJniw*rsytet Marii Curie-Sklod*wskiej

w Lublirlie,

w cclu prr*pr*wadeenia postępowania habilila*yjnng* Pmnn dl. §*riusnn §a*i*ja SATUŁY

w§fi§zęt*§o w dniu 3 luteg* ź01? r" r,v dui*dzinię nnuk fixycxnych, w dv*nyplinie fieyka.

J*dn*cee*nię ewr§camy §ię d* Rndy Wydłinlu Mnteme{yki, §izyki i lnfnrmaiyki

Uniw*rsytctu Mnrii Curi*-§kl*d*wskłwj w Lublini* x uprzejltą prc§hą o p*wiad*rr:ienie, w imitniu

§*nirnin*j Komisji, ww- ó§ob o p*w*ł*niu ich w skłnd prxndnrintownj koxti*ji óral. ó pre*haxani*

dokł.lmcntn*ji K*n*ydnta.

W uoląc:eniu Cnntralna K*misja prućk§;uje dokumnntatję, n kt*r*j mows w art, t8a ust. 1

ustawy, w formie papierowej.
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