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UCHWAŁA nr 4/XXvl20l8

Rady Wydziału Nauk o Żywności i Zywieniu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie nadania dr inż, Krzysztofowi Dwieckiemu
stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych
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Na podstawie art. I79 ust. 1 Ustawy z dnta 3 lipca 201B r. -Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce (Dz.IJ. poz. 1669) oraz art. 1Ba ust. 11 Ustawy z dnta
14 marca 2003 r" o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dr.TJ. z ŻOI] t. poz. I7B9 ) Rada Wydziału Nauk o ZywnoŚci i Zywieniu
Uniwersytetu PrzyrodnrcZego w Poznaniu podjęła uchwałę o nadaniu dr tnŻ. Krzysztofowi
Dwieckiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie
technolo gta Żywności i zywienia.

UZASADNIENIE

Rada Wydziału Nauk o Zywności i Zywteniu podjęła uchwałę po Zapoznanlu się

z dokumentacją dot. postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez Kandydata do stopnia
naukowego doktora habilitowanego' recenzjamt Jego osiągnięć oraz uchwałą Komisji
Habilitacyjnej powołaną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytuł w w dniu 3 wtześnta
2018 r. Komisja Habilitacyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dr tnŻ.

Krzysztofa Dwieckiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinte nauk
rolniczych w dyscyplinie technologia zywności i zywienia. Rada Wydziału Nauk o Zywności
i Zywieniu Uniwersytetu PrzyrodnrcZego w Poznaniu podzieliła stanowisko Komisji
Habilitacyjnej " osiągnięcia naukowe dr inŻ. Krzysztofa Dwieckiego po uzyskaniu stopnia
doktora stanowią Znaczący wkład Autora w rozwoj dyscypliny naukowej technologia
zywności i zywienia, w zwtązkuzpovłyŻszym Kandydat spełnia wymogi przewidziane w art"

16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tyule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.TJ.22017 r. poz. 1789)
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Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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