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Centralna Komisja do Spraw §topni iTy,tułow, na podslawie a{. 18 a ust. 5 ustawy z dnia 14

mar§a 2003 r. o §topniach naukowych i tytule naukowym §raz o stopn|ach i tytule w zakr€§ie

sztuki (Dz,U. z2003 r., nr65, poz.595, Dz"U. z2a05 r,, nr 164, poz. 136§, Dz, U, z2011 r,, nr

84, poz.455), zwana dalej ustawą, informuje, iz w dniu 7 marca 2013 r, powołała komisję

habilitacyjną, w skład ktorej wchodzą:

1. przewodniczący komisji - prof, Aleksander Jabłoński - lnstytul Chemii Fizycznej PAN

w warszawie,

2. sekretarz komisji - dr heb, Ryszard Zdyb - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie,

3, recenzent - dl hab. Andzej Maciejewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu,

4. recenzent - prof. Jęzef §zudy - Uniwersyt*t Mikoła;a Kopernika w Toruniu,

5. recenzent - dr hab. Jerzy Zuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

6, członek komisji - prof. Maciej Kolwas , lnstytut Fizyki PAN w Warszawie,

7. członek komisji - prof. Mieczysław Budzyński - Uniwersytęt Marii Curie-Skłodowskiej

w Lublinie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego Pana dr. Andrzeja P§LCA, wszczęt§§o w

dniu 10 stycznia 2013 r. w dziedzinie nauk fizycznych, w dyscyplinie fizyka.

Jednocześnie zwra§amy §ię do Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i lnformatyki

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z uprzejmą prosbą o powiadomienie, w imieniu

Centralnej Komisji, ww. osob o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie

dokumentacji Kandydata.

W za.łąceeniu Cgntralna Komisja przekazuje

u§tawy, w formię pspi§row§j,
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dokumentację, 0 klolej mowa w art. 18a usl. 1
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uprzejmie in{ormuję, że centralna komisja do spraw stopni i Tytulow na

podstawie ań, .1B a ust" 4 ustawyzdnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule

naukowym oraz o stcpniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U, z 2003 r., nr 6§, poz, 595,

Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 13s5, Dz.U. z2a11 r., nr 84, poz, 455), Zwana dalej ustawą,

zmieniła swoje postanowienie zdnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji w

postępowaniu habilitacyjnym dr. Andrzeja PELCA,

zmiana polega na tym, że zamiast pana prof. Andrzeja Maciejewskiego z

uniwersytelu im. Adama Mickiewicza w poznaniu, powołuje się w ww. postępowaniu na

recenzenta pana prof. Wiiolda Danikiewicza z lnstytutu Chemii Organicznej PAN w

warszawie
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Warszawa,4 kwietnia 2S,i3 r.
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Otruymuje:

dr Andrzej Pelc aĄ88


