
Politechnika Łódzka 
Wyclziai Biotechnologii i Nauk o Żywności 

UCHWAŁA nr 24/2016 RADY WYDZIAŁU 
BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI 

POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ 

z dnia 29 listopada 2016 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w 
dyscyplinie biotechnologia dr Adrianie NOW AK 

Na podstawie art. 5 oraz art. 18 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014, poz. 1852, z późn. zm.) uchwalono, co 

następuje: 

§1 

Rada Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na posiedzeniu w 

dniu 29 listopada 2016 r., po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Habilitacyjnej 

powołanej przez Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów w dniu 08 września 2016 r., 

w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk 

technicznych w dyscyplinie biotechnologia dr Adrianie Nowak (wyniki głosowania: 

uprawnionych 34 osób, obecnych 28, głosów „za" 27, ,,wstrzymujących się" 1, innych głosów 

nie było). 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wydział Biotechnologii i Nauk o żywności 
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 171/173, budynek A4 
tel. 42 631 34 03. fax 42 631 34 02, e-mail: deanbiof@adm.p.lodz.pl, 
www.p.lodz.pl 
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