
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH 

 

Uchwała nr 23/VI/2017 

Rady Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 

z dnia 6 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie 

nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka wszczętego na wniosek dr. Anny 

Zamojskiej-Dzienio. 

   

§1 

Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej działając na 

podstawie Art. 18a ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) 

po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną Radzie Wydziału przez Centralną Komisję 

ds. Stopni i Tytułów w dniu 06.03.2017 r. wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka wszczętego na 

wniosek dr Anny Zamojskiej-Dzienio. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

1) Rada Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 

zgodnie z art.18a ust.1 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, 

z późn. zm.) została wskazana przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego i posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego 

w dyscyplinie określonej przez wnioskodawcę. 

2) Dokumentacja wniosku zawiera wszystkie informacje dotyczące kryteriów oceny 

osiągnięć wnioskodawcy wymienione Art. 16 Ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 



(Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

(Dz. U. Nr 196, poz. 1165) a w szczególności wskazuje osiągnięcie naukowe 

zatytułowane „O kratach wypukłości i złożoności problemu Birkhoffa-Mal’ceva”. 

3) Niniejsza uchwała została podjęta zdecydowaną większością głosów. 

 

 

Sekretarz Rady Wydziału MiNI                                           Dziekan Wydziału MiNI  

 

dr Konstancja Bobecka-Wesołowska             dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. PW  

 


