Centralna Komisja do Spraw
Stopni i Tytułów
Wniosek

z dńa

16.12.2016 r.

o przeprowadzenie postępowania

hńilitacyjnego

w dziędzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie GeodezjaiKartografia
Imiona i nazwisko: Witold Miroslaw Paleczek.
2. Stopień doktora w zakresie dyscypliny: nauki techniczne, budownictwo.
1.

J.

1)

o

wspólnym temacie ,,Mlodelowanie deformacji
terenów górniczych z uwzględnieniem danych geomechanicznYch skuł
powierzchii
^górotworu
w oparcii o aproksymację wzorów wynikających ,z teorii S.Knothego"
i"yrritu3ą.. z art. 16 ust. 2 z dńa 14 marca 2003 O stopniach naukowych i tYtule
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 65, poz. 595, ze zm,)

Jako osiągnięcie naukowe

"uutońyprzedstawiam następuj ący zbiór publikacji:
Paleczek W. 2014. Metoda określania wańości parametrów modelu
wynikającego z teorii S.Knothego. Miesięcznik Wyż§zego Urzędu GÓrniczego:

nózpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie,4Q36), s.25-31, ISSN
2081-4224;
2013. Modelowanie deformacji powierzchni terenu wskutek
2) paleczek
podziemnej eksploatacji górniczej w aspekcie budownictwa na terenach
gorniczycn. Seria Monografier 252, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa, ISBN 97 8,83,7 193-563-3 ;
3) paleczek w. 2011. Zagadnienia teoreĘczno-empirycznych analu i modelowania
deformacji terenów górnicrych. Seria Monografie, 208, Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Często chowan ISBN 97 8,83,7 193 -502-2 ;
4\ paleczek w. 2007. Metoda określania wielkości i zasięgu deformacji powierzchni
terenu powodowanych podziemną eksploatacj ą zNóż z uwzględnieniem własnoŚci
geo-echuoicznych skal górotworu. Studia z Zakresu Inżynierii nr 58, InsĘtut
Fodstawowych Problemów Technikio Komitet InĘnierii Lądowej Wodnej,
Polska Akademia Nauko Warszawa, ISBN 978_83_89687,30,2, ISSN 0137_5393,

w.

i

4.

Wskazanie jednostki naukowej do przeprowadzenia posĘpowania hńilitacYjnego:

Akademia Górniczo-Hutnicza
Górniczej i InĘnierii Środowiska
Geodezji
Wydział
Aleja Adama Mickiewicza 3O/pawilon C-4

30-059 Kraków
5. Nie wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym.
i
6. Zgodńe ,-royty"roy*i Komunikatll tl20t5 Centralnej Komisji do Spraw StoPni
Tltułów, płt.l oswiaaczam) żę nię otzymaŁem informacji od Zadnej uprawnionej do
nadawarria stopnia doktora habilitowanego insĘrtucji o moim otwarĘm ptzewodzie
7.

habilitacyjnym.
przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wrazzautoreferatem zostanie opublikowanY na
stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni Tytułów, zgodnie z
obowią7uj ącymi przepisami.
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Załącznikiz
1. Kopia potwierdzona przez jednostkę naukową wskazaną

2.
3.
4.
5.
6.
7.

do

przeprowadzeńa

postępowania habilitacyjnego dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora
nauk technicznych.
Autoreferat - wjęzyku polskim.
Autoreferat - w języku angielskim.
Zestawienie publikacji zartieszczonych w obiegu społecznym w podziale na prace
ptzed doktoratem i po doktoracie.
Dane kontaktowe.
Komplet prac stanowiących osiągnięcie naukowe.
Dwie dyskietki CD z kopią załączników od 1 do 5.
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