
Uchwala nr XXXI / 6 /2019
Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioinrynierii Uniwersytetu Prryrodniczego

w Poznaniu
z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Krzysztofowi Pilarskiemu
w dziedzinie nauk in2ynieryjno-technicznych, dyscyplinie iniynieria mechaniczna.
Na podstawie art. 18, ust. I ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sauki (Dz. U. 2003
Nr 65, poz. 595 ze zmianamll' Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 13 1 1, z 2017 r. poz. 859) w
zwiEzku z art. 179 ust. I Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzaj4ce
ustawQ Prawo o szkolnictwie wylszym i nauce (Dz. U. poz. 1669),
postanawia sig co nastgpuje:
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Rada Wydzialu nadaje dr. Krzysztofowi Pilarskiemu stopieir doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk inZynieryjno-technicznych, dyscyplinie
inZynieria mechaniczna

UZASADNIENIE
Uchwala Rady Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii zostala podjgta w oparciu
o art. l8a, ust. 11 ustawy zdnia14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie (Dz. U.2003 Nr 65, poz. 595 ze
zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 13 | 1, z 2017 r. poz. 859) w zwi4zkt z art. 779
ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzaj4ce ustawg Prawo o
szkolnictwie wylszym i nauce (Dz. U. poz. 1669), na podstawie uchwaly Komisji
habilitacyjnej zawierajqcej pozltywn4 opinig w sprawie nadania dr. Krzysztofowi
Pilarskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk iniynieryjno-
technicznych w dyscyplinie iniynieria mechaniczna. Uchwala Komisji zostala
podjgta jednomy5lnie, w jawnym glosowaniu, na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej w
dniu 24 czerwca 2019 roku. Komisja obradowala w pelnym siedmioosobowym
skladzie.
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Uchwala staje sig prawomocna z chwil4 jej podjgcia.
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