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Sekcja Nauk Technicznych 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 
w Dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Włókiennictwo 

Zwracam się z prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 

1. Imię i nazwisko: Marcin Barburski 
2. Stopień doktora/kwalifikacja I stopnia: doktor nauk technicznych nadany uchwałą Rady 

Wydziału Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej z dnia 29 października 
2007 r. 

3. Tytuł osiągnięcia naukowego: Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 marca 2003 r o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) przedstawiam jednotematyczny cykl 
publikacji zatytułowany: ,,Kształtowanie struktur włókienniczych o sprecyzowanym 
przeznaczeniu - dedykowane struktury włókiennicze" 

4. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego: 
Rada Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki 
Łódzkiej , ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź 

5. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie jawnym. 
6. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na 

stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, . zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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Podpis Wnioskodawcy 



Załączniki do Wniosku1: 

1. Kopia dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych. 
2. Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 
2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 
doktora habilitowanego w formie papierowej w języku polskim i angielskim. 

3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych, w formie 
papierowej w języku polskim i angielskim, zawarty w §7 autoreferatu. 

4. Informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i działalności 

popularyzującej naukę, w formie papierowej w języku polskim i angielskim, zawarte w §8 
autoreferatu. 

5. Wykaz prac naukowo - badawczych (z wyłączeniem osiągnięć z art.16 ust.2 Ustawy) z 

precyzyjnym określeniem mojego indywidualnego wkładu w daną publikację. 

6. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe wraz z określeniem indywidualnego 
wkładu każdego ze współautorów i ich oświadczeniami potwierdzającymi prawdziwość 
podanych informacji. 

7. Kopia publikacji autorstwa lub współautorstwa habilitanta stanowiących podstawę do 
wszczęcia postępowania. 

8. Wykaz oraz kopia wybranych dziesięciu prac niewymienionych, jako cykl publikacji 
jednotematycznych. 

9. Opinie prof. Stepana Lomova z KULeuven oraz Filipa Lanckmans menadżera firmy 

współpracującej, NV Bekaert SA., którzy ocenili wkład habilitanta w naukę podczas 
realizacji trzyletniego projektu. 

1 O. Dane personalne i kontaktowe habilitanta. 
11. Elektroniczna wersja składanego Wniosku habilitanta z dnia 10 kwietnia 2015 r. 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Technicznych 
w dyscyplinie Włókiennictwo wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (płyta CD) . 
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Podpis Wnioskodawcy 

1 Wniosek oraz Załączniki sporządzono zgodnie z kryteriami określonymi ogólnie i szczegółowo 

w następujących aktach prawnych i przepisach wykonawczych: Ustawa z dn. 14.03.2003 o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. 

zm.), Rozporządzenie MNiSW z dn. 3 października 2014 w sprawie szczegółowego trybu i warunków 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w 

postępowaniu o nadanie tytułu profesora (poz. 1383), Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.09.2011 w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. 

U. Nr 196, poz.1165), Notatka dotycząca postępowania habilitacyjnego (nowego), Komunikat CK Nr 

5/'2011, Komunikat CK Nr 612011,Komunikat CK Nr 212012, Komunikat CK Nr 312012. 


