
Kraków,  14 marca 2019 r. 

dr inż.  Andrzej Janewicz 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
al. Mickiewicza  30,   30-059  Kraków 
 
 
 

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów 

pl. Defilad  1  (PKiN),   00-901  Warszawa 
 
 

Wniosek 

z dnia  14 marca 2019 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn   

 
1. Imię i nazwisko:  Andrzej Janewicz 

2. Stopień doktora nauk technicznych; dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn, specjalność: 
Urządzenia Technologiczne, nadany uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28.06.1996 r. 

3. Tytuł osiągniecia naukowego:  

Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej z niesymetrycznym układem 
zagęszczania  (Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, seria Rozprawy, Monografie, nr 351;  ISSN 0867-
6631;  ISBN 978-83-66016-74-3) 

4. Wskazanie jednostki do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 
al. Mickiewicza  30,   30-059  Kraków 

5. Wnoszę o przeprowadzenie głosowania Komisji Habilitacyjnej w trybie jawnym. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną (RODO) dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – dostępną na stronie www.ck.gov.pl. 

7. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie 
internetowej Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 

 

             
 
 

Załączniki: 

1. Dane kontaktowe wnioskodawcy. 

2. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora. 

3. Monografia:  Andrzej Janewicz  Aglomeracja materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej 
z niesymetrycznym układem zagęszczania,  Wydawnictwa AGH,  Kraków 2019. 

4. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych – w języku polskim (4a) i angielskim (4b). 

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach 
dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki. 

6. Zestawienia i wykazy w zakresie dorobku naukowo-badawczego. 

7. Potwierdzenie udziałów procentowych współautorów w przygotowaniu publikacji naukowych w czasopismach 
z bazy Journal Citation Reports (JCR), w których dr inż. Andrzej Janewicz jest współautorem 

8. Nośniki CD zawierające elektroniczne wersje dokumentów  (wniosek + załączniki 1-7)   –   2 egz.  

                                                           
  zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września  2018 r. w sprawie dziedzin nauki  
    i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1818)  –  odpowiednio dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych  
    dyscyplina inżynieria mechaniczna 


