Warszawa. dnia 1 0 czerwca 2019 r.

CENTRĄLNA KoMISJA
Do sPRAw SToPNl l TYTULÓw

NrRCK-IV-L-8366/19
l)yrektor
Centrum Onkologii - Instytutu
im' Marii Curie - Skłodowskiej
w Warszawie
Centralrra Komisja

do Spraw Stoprri i T1'tułów na podstawie ań. 18 a ust' 5 ustawy z

dnia

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i t;łule naukowytn otaz o s1opIliach i tytule rv zakresie sztuki (Dz.

U.2011 poz' 1789),
-

u, z',viqzktt z

Prawo o szkolnich\]ie

arl' ]79

}Ą]yższytll i nattce

ust' 2 uslttl|y Z dniu 3

lĘca 20l8 r' I'rzepisy

t|prolĄ,ddzajqce u:;Ltll,ę

(Dz. U. z 30 sierpniu pclz' 1669), zwana dalej ustawą, itlfornluje, iŹ w

dniu 10 czerwca20l9 r' powołałakomisję habilitacyjną' w skład której rvchodzą:

l.

przewodniczący komisji _ prof. Andrzej Mackiewicz - Ulliwelsytet Medyczny w Poztraniu

2. sekretarz _ prof. Tarnawski Rafał -

Cerltrr.rnr

onkologii -

Irrst1,tut

im. Malii Skłodorvskiej Curie

rv Warszawie

3.

IecenŻellt _ prof. Michał Jeleli - [Jniwers}'tet Medyczny we Wrocłarviu

4, recenzent
5.

prof. Paweł Stręk - Uniwersy'tet Jagielloriski

r.v

Krakowie

recenzent _ dr hab. Michał Grąt - Warszawski Uniwers)'tet Medyozny

ó. członek komisji prof' Paweł Krawczyk - Uniwersytet Medyczny
7. członek komisji
r.v

rv Lublinie

dr hab. Andrzej Skorek - Gdański Uniwer'sytct Medyczlly

celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Mir'oslawa Śniettlr;'

u

szczętego

w

dnitl

2 kwietnia 201 9 r., w dziedzinie nauk ned),cznyc'h, dyscyplinie nedi,q,na.

JednoczęśnieZwracamy się do rvw' Racly z Lrprzejnlą prośbąo powiaclolnienie, w imieniu Centlalnej

Konisji, ww. osób o porvołaniu iclr w skład przedrniotowej komisji ot'az o przekazatrie

doktlnrentac.ji

Kandydata.

W załączeniu Centralrra Komisja przekazuje dokunrentację, o której mowa w art. l8a ust. 1 ustawy'
w forrnie papierowej

Do wiadomości:
-

dr Mirosław Snietura

Ccnlralna Komisja do Spraw slopni i 'I)'tuló\Y
Plac Defil d I (Palac Kultury iNauki. XXIV p

Lcl
)
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