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o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzińe nauki techniczne w dyscyplinie budowa i eksploatacja masryn

1. Imię i nazwisko: Cezary Jakub Kownacki,
2. Stopień doktora i kwalifikacje I stopnia: doktor nauk technicznych w dyscyplinie

budowa i eksploatacja maszyn,

3. T}tuł osiągnięcia naŃowego:
Cykl monotemaĘ czny ch publikacj i pt.

Budowa, implementacja oraz badania §y§temów §terowania
p op rawiaj ą cych wła ściwości eksplo ata cyj n e b erzałogowych

statków powietrznych
4. Wskazanie jednostki orgańzacyjnej do przeprowadzęńapostępowania habilitacyjnego:

Wydział Mechaniczny, Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
5. Oświadczam, że zapozrtałem się zklavnńą informacyjną (RODO) dotycącą

przetwarzatia danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów -
zgodnie zRozpotządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dńa27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwrykuzprzetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu §ch danych oraz uchylenia
dyrekĘwy 95l46lWE (RODO) - dostępną na stronie www.ck.gov.pl.
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ZŃącznikł:

1. Informacja o przebiegu pierwszego postępowania habilitacyjnego.

2. Kopia pisma Centrainej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów informującego o powołaniu komisji habilitacyjnej w
pierwszym postępowaniu hńilitacyjnym.

3. Kopia dyplomu doktonkiego,

4. Autoreferat w języku polskim i angielskim zawierający min.:

5, Oświadczenia współautorów i oświadczenię o wdrożeniach,

6. Dane kontakowe,

7. Pubtikacje stanowiące osiągnięcie naukowe zgodnie znśawąz dnia 14 marca 2003 r. (art. 16 ust. 2),

8. Publikacje naukowe w czasopismach majdujących się w bazie JCR (nie wchodzące w skład osiągnięcia naukowego),

9. Wybrane publikacje naukowe w czasopismach nie znajdujących się w bazie JCR,

l0. Zestawię dorobku na podstawie bazy l|leb of Science Core Collection,

l t. Pb/ta CD z zapisem elektronicmym zńączorrych dokumentów, 2 egzempluze,


