
Uchwala

Komisji habilitacyjnej powolanej przez Centraln4 Komisjg ds. Stopni i T1'tul6w, na
podstawie art. 18 a, ust. 5 ustawy zdnia14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z2017,poz. 1789), w nvi4zku z art. 179 usI.2

ustawy z dnia 3 lipca 201 8 r. przepisy wprowadzaj4ce - Prawo o szkolnictwie wyZszym i
nauce (Dz. U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669)

w sprawie przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr in2, Zenona Grzesia w
dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie in2ynieria rolnicza

$1

Komisja na posiedzeniu w dniu l7 wrzeSnia 2019 roku, w 7-osobowym skladzie, w jawnym
glosowaniu, dzialajqc zgodnie zustaw? z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017, poz. 1789),
uwzglgdniaj4c Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 19 stycznia
2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzenia czynnoSci
w przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie
tytulu profesora (Dz. U. z. 2018, poz.26l) oraz stosuj4c kyteria zawarte w Rozporz4dzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wrzednia20ll r. (Dz. U. nr 196, poz. 1165)
negatywnie opiniuje wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
nauk inZynieryjno-technicznych w dyscyplinie iniynieria mechaniczna Panu dr inZ.
Zenonowi Grzesiowi.

Wynik glosowania 4 osoby ,,2a" 3 osoby ,,przeciw" 0 ,,wstrzymuj4cych sig".
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Integraln4 czgSci4 niniejszej uchwaly jest zal4cznik nr I stanowi4cy uzasadnienie.

$3

Komisja przekazuje niniejsz4 uchwalg Dziekanowi
Uniwersl'tetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii

I . Prof. dr hab. inZ. Maciej Kubori

2. Dr hab. in2. Zuzanna Sawinska

3. Prof. dr hab. Zygmunt Owsiak

4. Prof. dr hab. Stanislaw Podsiadlowski

5. Dr hab. in2. .lerzy Napi6rkowski prof. nadzw.

6. Prof. dr hab. in2. Stanislaw Nosal

7. Prof. dr hab. in2. Wojciech Mueller
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Poznari, dnia l7 wrzeSnia 2019 r.

lifil.


