UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Rada Naukowa
instytutu Gospodarki Przestrzennej
i Geografii Spoleczno-E RADY NAUKOWEJ

UCHWAŁA NR 6/03/2021
INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w pełnym składzie w postępowaniu
habilitacyjnym dr. Zbigniewa Głąbińskiego

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w związku z art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.)
oraz § 128 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019
Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Uniwersytetu Szczecińskiego ze zm.),
a także art. 178 ust. la ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.),

uwzględniając przepisy § 3-6 załącznika do uchwały nr 99/2019 Senatu Uniwersytetu
Szczecińskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia
postępowań w sprawach nadania stopni naukowych (ze zm.) oraz przepisy § 1-9 zarządzenia
nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych wymagań technicznych prowadzenia posiedzeń rad naukowych,
komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej
i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami
w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne,
a także niektórych wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tych postępowań,

uchwala się, co następuje:
§1

Powołuje się komisję habilitacyjną w postępowaniu habilitacyjnym dr. Zbigniewa
Głąbińskiego w następującym składzie:
1) prof. dr hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski) - przewodniczący,

2) dr hab. Igor Kavetskyy (Uniwersytet Szczeciński) - sekretarz,
3) dr hab. Marek Więckowski (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.
Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk) - recenzent,

4) dr hab. Alina Mirosława Zajadacz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) recenzent,

5) dr hab. Urszula Zdzisława Myga-Piątek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) - recenzent,
6) dr hab. Agnieszka Niezgoda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) - recenzent,

7) prof. dr hab. Marek Dutkowski (Uniwersytet Szczeciński) - członek.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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